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Szanowni Czytelnicy !
	 Gdy	 w	 długie	 jesienne	 wieczory	 zagłębiamy	 się	 w	 lekturach	 licznych	 czasopism,	 także	 i	 na-
szych	 Kuryłowskich	 Wieści,	 skierujmy	 myśli	 ku	 naszym	 sąsiadom,	 bliskim,	 którzy	 ze	 względu	 na	 zły	
stan	 zdrowia,	 bądź	 inne	 niepowodzenia	 znaleźli	 się	 w	 trudniejszej	 sytuacji.	 Być	 może	 w	 tych	 jesien-
no	 zimowych	 warunkach	 potrzebują	 oni	 pomocy	 i	 wsparcia,	 które	 mogliby	 otrzymać	 przy	 naszym	
niedużym	 zaangażowaniu.	 Czasem	 wystarczy	 przysłowiowe	 dobre	 słowo,	 szczery	 uśmiech,	 aby	 rozjaś-
nić	 szarość	 dnia	 drugiego	 człowieka.	 Pamiętajmy	 także	 o	 zwierzętach,	 które	 nader	 często	 skazane	 są	 
tzw.	 „pieskie	 życie”,	 a	 uratować	 je	 możemy	 uchylając	 im	 drzwi	 zacisznych	 pomieszczeń	 gospodarskich	 
i	dzieląc	się	z	nim	chociażby	raz	dziennie	tym,	co	nam	zbywa.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	redakcja	KW..
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W Y W I A D  Z  W Ó J T E M  G M I N Y  K U R Y Ł Ó W K A
 Jak skutecznie wykorzy-
stywać środki funduszy zewnętrz-
nych wspierających zadania rea-
lizowane przez gminy? -  wywiad 
z Tadeuszem Halesiakiem  wój-
tem gminy Kuryłówka.

1.Skuteczność samorządu w po-
zyskiwaniu funduszy unijnych 
potwierdzają ogólnopolskie ran-
kingi. Co stanowi źródło sukcesu 
gminy?
 Zanim odpowiem na to 
pytanie muszę zaznaczyć, że po-
wierzenie mi funkcji wójta przez 
Mieszkańców Gminy Kuryłówka 
już po raz trzeci, to ogromny kredyt 
zaufania, dlatego też wszelkie de-
cyzje i zadania jakie podejmuję sta-
ram się odnosić do jak największej 
reprezentacji  gminy, nie zapomi-
nając także o oddalonych przysiół-
kach, które też mają swoje potrzeby. 
 
 Przyznam, że 36 pozycja 
w kraju w rankingu „Rzeczpospo-
litej”, a tym samym 3 miejsce w 
województwie podkarpackim w 
kategorii gmin wiejskich najlepiej 
wykorzystujących środki unijne,  
to dla nas ogromny sukces. A jaki 
jest na to przepis,  trudno podać 
gotową receptę sprawdzającą się 
w każdych warunkach. W kreo-
waniu projektów z wykorzysta-
niem środków unijnych kierujemy 
się przede wszystkim potrzebami 
Mieszkańców, ich priorytetami, ale 
także możliwościami finansowymi 
gminy, bo rzeczą naturalną jest, 
że ciągle chciałoby się realizować 
coraz więcej i więcej zadań i w 
ten sposób można popełnić błąd 
nadmiernego zadłużenia gminy i 
utraty tzw. płynności finansowej.  
Stojąc więc na straży finansów 
gminy dokładamy wszelkich sta-
rań, aby posiadane środki pomna-
żać możliwie jak najwięcej, a tym 
samym spełniać oczekiwania spo-
łeczeństwa. Gdy już dokonamy 
wyboru jakiegoś zadania wówczas 
poszukujemy odpowiedniego po-

mysłu na jego realizacje, tzn. szu-
kamy takiego programu, do które-
go nasze zadanie się kwalifikuje i 
czynimy to z określonym wyprze-
dzeniem, gdyż wiele z nich wyma-
ga mnóstwa dodatkowych opraco-
wań i analiz – niekiedy niezwykle 
czasochłonnych. Istotną sprawą w 
doborze programu wspierające-
go finansowanie zadania jest to, 
w jakim procencie zadanie może 
uzyskać dofinansowanie w stosun-
ku do zaangażowanych środków 
własnych oraz wnikliwe przeana-
lizowanie kosztów kwalifikowa-
nych, aby w perspektywie uniknąć 
zbędnych wydatków. Tylko taki 
dobór odpowiedniego projektu po-
zwala na maksymalne wykorzysta-

nie wsparcia finansowego ze źródeł 
unii europejskiej. Później pozosta-
je już tylko fachowe przygotowa-
nie wniosku o dofinansowanie, o 
co jestem spokojny mając do dys-
pozycji wyspecjalizowaną w tym 
zakresie kadrę.

2. Jaki jest udział środków unij-
nych w dotychczas zrealizowa-
nych działaniach prorozwojo-
wych? Jakich dziedzin głównie 
dotyczyło dofinansowanie?

 Na dotychczasowe dzia-
łania Gmina pozyskała około 14 
mln. zł.
 Po środki unijne sięgaliśmy 
realizując zadania w wielu dziedzi-
nach , przede wszystkim:

Szanowni Państwo,  
Mieszkańcy Gminy Kuryłówka

Składam serdeczne podziękowanie 
za zaufanie, jakim mnie Państwo 

obdarzyli, powierzając mi ponownie 
mandat Posła 
na Sejm RP.

Zrobię wszystko, aby nie zawieść 
Państwa zaufania.

 
Z wyrazami szacunku

Zbigniew Rynasiewicz
Poseł na Sejm RP
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- infrastruktura drogowa (budowa i 
remonty dróg)

- ochrona środowiska ( budowa 
sieci kanalizacyjnej, wykorzysta-
nie odnawialnych źródeł energii 
w ogrzewaniu szkoły poprzez in-
stalacje pomp ciepła)

- poprawa bezpieczeństwa i prze-
ciwdziałanie zagrożeniom  (re-
monty i rozbudowa strażnic OSP, 
zakup samochodu zadaniowego 
oraz sprzętu i wyposażenia dla 
jednostek OSP)

- kultura, edukacja i sport ( budowa 
i remonty wiejskich domów kul-
tury, rozbudowa i remonty bazy 
edukacyjnej, budowa sal gimna-
stycznych, finansowanie przed-
sięwzięć kulturalnych, zakup 
sprzętu i wyposażenia)

- działania na rzecz integracji i akty-
wizacji społeczności lokalnej ( or-
ganizowanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży, wspieranie Seniorów, 
aktywizacja bezrobotnych).

3. W jakie sfery życia publicznego 
samorząd gminy Kuryłówka ak-
tualnie najwięcej inwestuje  ? Jak 
przedstawiają się plany w tym za-
kresie?
 Obecnie Gmina realizuje 
cztery projekty w RPO Wojewódz-
twa Podkarpackiego i pięć projektów 
w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 -2013, jeden 
projekt w Programie Operacyjnym 
Kapitał Ludzki oraz jeden w Progra-
mie Operacyjnym Infrastruktura i 
Środowisko.  Niewątpliwie najwięk-

sze środki przeznaczamy obecnie na 
realizację zadania związanego z bu-
dową sieci kanalizacyjnej w gminie. 
W miesiącu wrześniu zakończyliśmy 
prace nad kanalizacją wsi Kuryłówka,  
a tym samym zapewniliśmy  już 
dostęp do tej sieci 50% ogółu 
mieszkańców gminy. Nie spoczy-
wamy jednak na laurach, bo za-
danie to będziemy kontynuowali.  
W tej chwili trwają prace nad wnio-
skiem dotyczącym budowy kana-
lizacji w pozostałych wioskach. 
Ponadto dobiegły końca prace przy 
remoncie i rozbudowie strażnicy 
OSP w Jastrzębcu, budowie boiska 
sportowego przy szkole w Brzy-
skiej Woli,  kontynuowane są dzia-
łania w zakresie remontu stadionu 
sportowego LKS w Kuryłówce  
i budowie placu zabaw oraz wie-
lofunkcyjnego boiska sportowego  
„Orlik” przy Zespole Szkół w Ku-
ryłówce.  Natomiast nasze plany na 
przyszłość to oprócz wspomnianej 
kosztownej kanalizacji, remont i roz-
budowa sieci wodociągowej aż do 
osiągnięcia 100% zwodociągowania 
gminy, inwestowanie w rozwój tzw. 
społeczeństwa informatycznego z 
czym wiąże się zapewnienie miesz-
kańcom dostępu do Internetu, to cią-
głe poprawianie bazy rekreacyjno 
–turystycznej, w tej dziedzinie reali-
zujemy już takie zadania jak budo-
wa ścieżki rowerowej oraz northing- 
walink parku. Nie zapominamy o 
potrzebach kulturalnych mieszkań-
ców stąd wiele już przygotowanych 
wniosków dotyczy tej sfery życia.

4. Co stanowi potencjał rozwoju 
gminy i w jaki sposób starają się 
Państwo go wykorzystać?
 Niewątpliwym atutem 
Gminy jest przyroda. Większość 
gminy zajmuje Kuryłowski Obszar 
Chronionego Krajobrazu. W jego 
obrębie znajduje się rezerwat leś-
ny „Brzyska Wola”. Dolina Sanu 
przewidziana jest do włączenia w 
obszar „Natura 2000”. Powoduje 
to, że w gminie myślimy o podno-
szeniu atrakcyjności turystycznej 
tego regionu. Stąd w sierpniu br. 
oddaliśmy do użytkowania ponad 
20 km szlak rowerowy biegnący 
przez najbardziej urokliwe zakąt-
ki gminy w tym wzdłuż szerzej 
znanego wielu turystom zalewu w 
Ożannie.  Jednak atuty gminy to 
nie tylko przyroda, to także ludzie 
tu mieszkający i pracujący, głębo-
ko zaangażowani w sprawy naszej 
lokalnej społeczności, otwarci na 
realizowanie nowych wyzwań i 
pomysłów, a także na kontakty z 
osobami odwiedzającymi naszą 
gminę.

 -Mówiąc	 o	 atutach	 gminy,	
mówi	 Pan	 z	 ogromnym	 przekona-
niem,	wręcz	widać	tę	wiarę	w	moż-
liwość	i	w	potencjał	ludzi.		To	do-
brze	wróży	dla	realizacji	kolejnych	
zadań,	 które	 mamy	 nadzieję	 nie-
bawem	zostaną	urzeczywistnione	i	
ucieszą	Mieszkańców	.   

            Dziękuję za rozmowę KW

Pięknieją budynki, powstają 
nowe drogi…

	 Spełnienia	 takich	 obiet-
nic	 oczekują	 mieszkańcy	 każdej	
wsi,	 miasta,	 czy	 największych	
aglomeracji.	 Tak	 też	 jest	 i	 u	 nas,	
dlatego	 sukcesywnie	 realizo-
wane	 są	 inwestycje,	 tak	 istot-
ne	 dla	 poszczególnych	 sołectw.	 
I	 tak:	 -	 w	 Kuryłówce	 terminowo	
zakończono	 budowę	 kanalizacji.	

Wykonano	 393	
przyłączy,	 co	 za-
pewniło	 możli-
wość	 korzystania	 
z	 sieci	 1550	 oso-
bom,	 nie	 wlicza-
jąc	 w	 to	 pracow-
ników	 zakładów	
oraz	 uczniów	
miejscowego	 ze-
społu	szkół.
 

Obchody dożynkowe jak 
co roku rozpoczęła uroczysta Msza 
Święta, którą koncelebrowali 
proboszczowie: ks. Piotr Babijczuk 
oraz ks. Henryk Misa. Po modlitwie 
w intencji rolników, poświęceniu 
wieńców, liturgia dobiegła końca 
i barwny korowód udał się na 
plac przy Strażnicy OSP w celu 
kontynuowania uroczystości. 
Oficjalnym rozpoczęciem było 
odegranie przez Orkiestrę Dętą 
GOK Hymnu Polski oraz Roty. 
Następnie Wójt Gminy Kuryłówka 
- Tadeusz Halesiak, wygłosił 
słowa podziękowania dla rolników 
za trud włożony w ich pracę na 
roli, powitał zaproszonych gości, 
przybyłych parlamentarzystów 
i samorządowców oraz dokonał 
uroczystego otwarcia Dożynek.

Po części oficjalnej nastąpi-
ło wręczenie chleba gospodarzowi 
gminy przez starostów, którymi byli 
Beata Brzyska z Kolonii Polskiej  

i Andrzej Staroń  
z Wólki Łamanej, po 
czym Wójt wraz ze 
Starostami i grupami 
wieńcowymi udali się 
między zgromadzo-
nych widzów z po-
częstunkiem chleba.

Następnie na 
scenie zaprezentowały 
się panie z grup wień-
cowych z Brzyskiej 

Woli, Dąbrowicy, Kolonii Pol-
skiej, Kulna, Kuryłówki, Ożanny, 
Tarnawca i Wólki Łamanej. Pre-
zentowane przyśpiewki były peł-
ne humoru, dowcipu i niejedno-
krotnie wywoływały uśmiech na 
twarzach przybyłych mieszkań-
ców z okolicznych miejscowości.  
Od początku dożynek widzowie 
mogli wziąć udział w konkursie 
„BHP w rolnictwie”, ponadto 
swoje stoiska prezentowali PODR 
Boguchwała z płodami ziemi oraz 
Stowarzyszenie Kraina Sanu LGD  
w Tryńczy, która prezentowa-
ła sztukę ludową oraz produkty 

-	 w	 Jastrzębcu	 zakończono	 re-
mont	 strażnicy	OSP,	 dzisiaj	 bu-
dynek	ten	uzyskał	zupełnie	nowy	
wizerunek.	 Oby	 jak	 najdłużej	
służył	 Mieszkańcom	 w	 takiej	
krasie.

-	wykonano	boisko	 trawiaste	przy	
Szkole	Podstawowej	w	Brzyskiej	
Woli.	

 
-	wykonano	bieżące	remonty	 
			w	szkołach	na	terenie	gminy,	

			które	wzbogaciły	wizerunek	 
			i	zapewniły	lepszych	komfort	 
   pracy	nauczycieli	i	nauki	uczniów.		  
-	przeprowadzono	remonty	 
		następujących	dróg:			 

-	dróg	gminnych	w	Kolonii	Pol-
skiej	 i	 w	 Słobodzie	 –	 wartość	
zadania	399	440	zł	,	

-	 dróg	 gminnych	 publicznych	
Ożanna	–	Tarnawiec,	Kuryłów-
ka	–	Ożanna	;	wartość	zadania	 
555	210	zł.

Liczne	 inwestycję	 są	 w	 toku	 lub	
bliskie	 sfinalizowania,	 ale	 o	 tym	
już	w	kolejnym	numerze	KW.		

	 	 	 A.K.		

AKTUALNIE  ZAKOŃCZONE INWESTYCJE

Dożynki 2011
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Gość z odległej Argentyny

ŚWIETLICOWY RENESANS

lokalnych artystów. Nie zabra-
kło trampolin, zjeżdżalni, stoisk 
handlowych dla najmłodszych 
uczestników, a na zakończenie 
części ludowej wystąpił mło-
dzieżowy zespół folklorystycz-
ny CDN i Orkiestra Dęta GOK. 
Ostatnim punktem Dożynek był 
koncert zespołu HEVEN, który 
zagrał znane i lubiane przebo-
je,  bawiąc zgromadzonych pod 
grzybkiem tancerzy.

Pragniemy po-
dziękować wszystkim 
grupom wieńcowym 
za przygotowanie 
wieńców żniwnych 
oraz naszym sponso-
rów za wsparcie finan-
sowe:  B R O WA R 
LEŻAJSK (SPON-
SOR OFICJALNY), 
WIESŁAWA I TA-
D E U S Z 

GARBACZ, MZK 
LEŻAJSK, GALICJA 
LEŻAJSK, BANK 
S P Ó Ł D Z I E L C Z Y 
W LEŻAJSKU, ZA-
KŁAD BUDOW-
LANY “ARKADY” 
JAROSŁAW, “IN-
FOGAL” LEŻAJSK, 
„SUDR” GRODZI-

SKO DOLNE, “METEOR” TA-
DEUSZ KYĆ, “BUD” LEŻAJSK 
- WANDA ŻOŁYNIAK, „CEN-
TER-BUD” WOJCIECH SY-
DOŃ, SKLEP WIELOBRANŻO-
WY – LESZEK JAŚKOWSKI, 
„DOMINET” – DOMINIK RUP, 
„FHUP – „DOMREX” „ARSA-
LIT” – Wiesław Mynart.

   goklp

	 Dzięki	 odważnej	 inicjaty-
wie	 sprzed	 kilku	 lat	 odradza	 się	
działalność	 świetlicowa	 na	 tere-
nie	 naszej	 gminy.	 Przypomnij-
my,	 że	 proces	 ten	 rozpoczął	 się	
od	 tworzenia	 świetlic	 w	 ramach	
Poakcesyjnego	 Programu	 Wspie-
rania	 Obszarów	 Wiejskich,	 to	 z	

tych	 środków	 remontowaliśmy	
budynki,	 kupowaliśmy	 wypo-
sażenie	 i	 opłacaliśmy	 pierwsze	
formy	 działalności.	 Program	 się	
skończył,	 jednak	 świetlice	 trwa-
ją	 nadal,	 a	 ponadto	 osiągnęliśmy	
zakładany	 cel	 i	 na	 dzień	 dzisiej-
szy	 świetlica	 bądź	 środowiskowa	

,	 bądź	 socjoterapeutyczna	 działa	
w	 każdym	 sołectwie.	 Nie	 byłoby	
to	możliwe	 bez	 zrozumienia	 sen-
su	 istnienia	 takiej	 placówki	 przez	
gminnych	 decydentów:	 wójta	 i	
rady	 gminy,	 którzy	 wspierają	 te	
działania	przyznając	środki	na	po-
krycie	 kosztów	 niemieszczących	
się	 w	 budżetach	 projektów	 oraz	
grupy	 osób,	 które	 bezinteresow-
nie	angażują	się	w	prace	świetlic,	
aranżują	 projekty,	 	 przygotowują	 
i	 rozliczają	 wnioski	 itp.	 Dzięki	
takiej	 współpracy	 i	 zrozumieniu	
proces	 wspierania	 dzieci	 i	 mło-
dzieży	poprzez	organizowanie	 im	
czasu	 wolnego	 –	 rozkwita.	 Stąd	
ciągłe	wzbogacanie	tych	placówek	

Diego odnalazł swoich 
krewnych z Kuryłówki

W	1927	roku	Jakub	Góral	syn	Mi-
chała	i		Marianny	Skiba	wyemigro-
wał	 do	Argentyny.	W	Kuryłówce	
pozostawił	rodziców	i	rodzeństwo.	
Nigdy	więcej	 już	do	kraju	nie	po-
wrócił,	 a	 tęsknota	 za	 krajem	 oj-
czystym,	 szczególnie	 za	 kuryłow-
ską	 ziemią	 towarzyszyła	 mu	 całe	
życie.	 W	 Argentynie	 założył	 ro-
dzinę,	miał	 trzech	 synów	 i	 córkę.	
Umiłowanie	 do	 Polski	 i	 naszych	
wartości	narodowych	wpajał	dzie-
ciom	 i	 wnukom	 od	 najmłodszych	
lat,	gdy	zdał	sobie	sprawę	z	faktu,	 
że	już	nie	będzie	mógł	powrócić	do	
Polski,	 swoje	 pragnienia	 pozosta-
wił	w	testamencie	rodzinie.	Zmarł	
w	wieku	 66	 lat.	 Szczególnym	 za-
interesowaniem	 krajem	 swojego	
dziadka	wykazał	się	Diego	Eduar-
do	Góral,	 który	 nieustannie	 przez	
15	 lat	 poszukiwał	 rodziny	 z	 Pol-
ski.	 Podobnież	 i	 rodzina	 z	 Kury-
łówki,	 szczególnie	 zaś	 Pani	Anna	
Czarnecka	 z	 córką,	 poszukiwały	

swoich	 krewnych	
w	 Argentynie.	 
I	tak	oto	po	wielu	
latach,	 wykorzy-
stując	 zdobycze	
świata	nauki	m.in.	
Internet,	 a	 także	
znajomość	 języ-
ka	 hiszpańskiego	
przez	 córkę	 Pani	
Anny	 –	 Katarzy-
nę	 -	 rodzina	 na-
wiązała	 wreszcie	
kontakt.	 Pierwsze	
spotkanie	nastąpi-
ło	w	Argentynie.	Następnie	Diego	
Góral	przybył	z	rewizytą	do	Polski.	
W	związku	z	tym,	że	jest	pracow-
nikiem	 w	 urzędzie	 miasta	 Goya,	
pragnął	poznać	sposób	sprawowa-
nia	władzy	i	zarządzania	w	naszym	
rodzimym	zakątku.	Stąd	jego	wizy-
ta	w	Urzędzie	Gminy	w	Kuryłów-
ce.	Podczas	spotkania	z	wójtem	Ta-
deuszem	Halesiakiem,	wykazywał	
ogromne	 zainteresowanie	 wszyst-
kim	co	związane	jest	z	Kuryłówką,	
jej	 przeszłością,	 teraźniejszością,	 

 
a	także	wizją	na	przyszłość.	Z	prze-
jęciem	opowiadał	też	o	swoim	mie-
ście	Goya,	przekazał	wójtowi	herb	
tego	 miasta	 wraz	 z	 zaproszeniem	
od	burmistrza	na	Święto	SURUBI,	
które	 jest	 najważniejszym	 wyda-
rzeniem	dla	mieszkającej	tam	lud-
ności.	 Całe	 spotkanie	 przebiegało	
w	 miłej,	 przyjaznej	 atmosferze,	 
co	być	może	 rokuje	na	kontynuo-
wanie	tej	nowej	znajomości.

	 	 	 A.K.

w	nowe	 formy	usług	 i	nowe,	cie-
kawe	 pomoce	 dydaktyczne.	 Tak	
właśnie	 jest	 obecnie,	 	w	 związku	
z	realizacją	dwóch	projektów:		mi-

nisterialnego	 „Razem	 damy	 radę	
–opieka	 nad	 dzieckiem	 i	 rodziną	
w	 Świetlicach	 Środowiskowych	
Gminy	 Kuryłówka”	 oraz	 woje-
wódzkiego	 „Zapewnienie	 dzie-
ciom	 opieki	 i	 wychowania	 poza	
rodziną	 poprzez	 utworzenie	 sieci	
Świetlic	 Socjoterapeutycznych	 
w	Gminie	Kuryłówka”.		W	ramach	
tych	programów,	w	każdej	 świet-
licy	oprócz	typowych	zajęć	świet-
licowych	 prowadzone	 są	 zajęcia	

z	 logopedą	 w	 celu	 kształtowania	
poprawnej	 wymowy	 i	 niwelowa-
nia	 zaburzeń	 komunikacji	 na	 da-
nym	etapie	 rozwoju	dzieci	 i	mło-
dzieży;	 zajęcia	 z	 psychologiem	
ukierunkowane	 na	 samopoznanie	
dzieci	 ,	 korygowanie	 ich	 relacji	 
z	rówieśnikami,	rodzicami,	porad-
nictwo	 w	 zakresie	 specyficznych	
trudności	w	wychowaniu	 i	nauce.	 
Wszystkie	 wspomniane	 wyżej	

zadania,	 od	 następnego	 -	 2012	
roku,	 nakłada	na	gminy	ustawa	o	
pieczy	zastępczej	i	wspieraniu	ro-
dziny	 jako	 obowiązkowe	 wspar-
cie,	 które	 powinniśmy	 zapewnić	

Mieszkańcom.	Jak	widać	byliśmy	
przewidujący	 i	 poszliśmy	 o	 krok	
dalej,	 inni	 zaś	 stoją	 u	 progu	 no-
wych	 wyzwań,	 a	 czasu	 jest	 nie-
wiele	 i	 proces	 to	 czasochłonny.					 

		 	 	 A.K.	
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NOWY KIEROWNIK POSTERUNKU  
P O L I C J I  W  K U R Y Ł Ó W C E

O B C H O D Y  D N I A 
E D U K A C J I 
N A R O D O W E J

S A M O C H Ó D  D L A  O S P  
W  B R Z Y S K I E J  W O L I

 Zmiana na stano-
wisku Kierownika 
Posterunku Policji  
w Kuryłówce 
  Od sierpnia br. obo-
wiązki Kierownika 
Posterunku Policji 
w Kuryłówce pełni 
aspirant sztabowy 
Stanisław Szpila.  
Na nowym stanowi-
sku został On ser-
decznie przywitany 

przez dotychczas zatrudnionych 
w tej placówce funkcjonariuszy 
policji oraz władze samorządo-
we naszej gminy, które reprezen-
tował wójt - Tadeusz Halesiak. 
Uroczystego mianowania nato-
miast dokonał insp. dr Marian 
Szkodziński KPP w Leżajsku.  
      A.K.

„A ten zwycięża, kto 
drugiemu da najwięcej 

światła od siebie”... 
spotkanie pracowników 

oświaty Gminy  Kuryłówka

  Dzień Edukacji Narodo-
wej  popularnie zwany Dniem Na-
uczyciela jest corocznym świętem 
wszystkich pracowników oświa-
ty. Z racji tego dnia dyrektorzy 
placówek oświatowych z terenu 
Gminy Kuryłówka zorganizowali 
dla swych pracowników spotka-
nie okolicznościowe. To wyjątko-
we jesienne święto zgromadziło 
nauczycieli, pracowników obsługi  
i  administracji, emerytów, dyrek-
torów oraz zaproszonych gości.

Gminne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej odbyły się po 
wielu latach przerwy po raz drugi. 
Tegoroczną uroczystość otworzyli 
Małgorzata Leja dyrektor Zespo-
łu Szkół w Dąbrowicy oraz Mi-
ron Czarniecki  dyrektor Zespołu 
Szkół Publicznych w Kuryłówce, 
witając zebranych gości. Prze-
kazali okolicznościowe życzenia  
i podziękowania za pracę, wysiłek  
i zaangażowanie włożone w kształ-
towanie serc i umysłów młodego 
pokolenia.

Spotkanie swą obecnoś-

cią zaszczycili wyjątkowi goście, 

wspierający działania szkół: Kry-

styna Czubara starszy wizytator 

Kuratorium Oświaty w Rzeszo-

wie, Tadeusz Halesiak 

wójt Gminy Kuryłówka, 

Roman Szałajko sekretarz 

Urzędu Gminy Kuryłów-

ka, Stanisław Kotulski 

przewodniczący Rady 

Gminy Kuryłówka, Józef 

Błoński dyrektor Gminne-

go Zespołu Obsługi Szkół 

z pracownikami, Leszek 

Połeć dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury i Gminnej Biblioteki Pub-

licznej.

W swoich wystąpieniach 

goście podkreślali rolę zawodu 

nauczyciela, mówili o jego posłan-

nictwie, o potrzebie wspólnej tro-

ski o edukację kolejnych pokoleń. 

Dziękowali za pracę, poświęcenie, 

trud, cierpliwość, wrażliwość i kre-

atywność.

Dzień Nauczyciela był też oka-

zją do wręczenia nagród wyróż-

niającym się peda-

gogom. Za szcze-

gólne osiągnięcia  

w pracy dydaktycz-

no-wychowawczej 

Nagrodę Wójta 

Gminy Kuryłówka 

otrzymały:

Irena Wnuk – na-

uczycielka mate-

matyki i wychowania fizycznego  

w Szkole Podstawowej w Kulnie,

Małgorzata Sztyrak – nauczy-

cielka języka polskiego i plasty-

ki w Zespole Szkół Publicznych  

w Kuryłówce,

Lucyna Pietrycha - nauczycielka 

edukacji wczesnoszkolnej i historii 

w Zespole Szkół w Dąbrowicy,

Halina Kycia – nauczycielka ję-

zyka polskiego 

i wiedzy o spo-

łeczeństwie w 

Zespole Szkół w 

Dąbrowicy.

„A	 ten	 zwy-

cięża,	 kto	 dru-

giemu	 da	 naj-

więcej	 światła	

od	 siebie”	 pisał	 Adam	 Asnyk.	 

To ważne i wyjątkowe chwile, kie-

dy podkreśla się i docenia wpływ 

pracowników oświaty na rozwój  

i kształtowanie uczniowskich 

uzdolnień,  zainteresowań. Bo prze-

cież spotkali się ludzie, których bo-

gactwo osobowości i doświadcze-

nia są powodem do radości i dumy. 

Ciąg dalszy uroczystości miał już 

charakter nieoficjalny. Był czas na 

spotkanie przy kawie, niekończące 

się rozmowy, wspomnienia i chwi-

le relaksu na parkiecie. Były też 

szczere zapewnienia chęci spotka-

nia się za rok. Oby tylko 

zdrowie dopisało.

Wyjątkowymi chwi-

lami tego święta są wzru-

szające chwile spędzane w 

otoczeniu uczniów, którzy 

w tym świątecznym dniu 

obdarzają swoich wycho-

wawców szczerym uśmie-

chem i wyrazami wdzięczności za 

wszystkie wspólne, szkolne dni. 

   ZSD

 Jednostka OSP 
w Brzyskiej Woli 
wzbogaciła się  
o nowy samochód 
zadaniowy, który 
z pewnością wpły-
nie na podniesienie 
skuteczności dzia-
łań podejmowanych 
przez Strażaków  
w różnorodnych ak-
cjach ratunkowych. 
Uroczystego przekazania samo-
chodu jednostce, dokonali: Bog-
dan Kołcz -Komendant Powiatowy  

 
Państwowej Straży Pożarnej w Le-
żajsku, Tadeusz Halesiak  - Wójt 
Gminy Kuryłówka, Komendant 
Gminny OSP Roman Szałajko, w 
obecności przedstawicieli władz 
samorządowych z przewodniczą-
cym Rady Gminy Kuryłówka Sta-
nisławem Kotulskim oraz repre-
zentantów OSP z Brzyskiej Woli.  
    A.K.
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PRZYGODA Z SIATKÓWKĄ

 We wtorek  13 września br. 
uczniowie Zespołu Szkół w Kury-
łówce spotkali się z trenerem  Pa-
nem Andrzejem Kowalem i siatka-
rzami Asseco Resovia: Wojciechem 
Grzybem i Łukaszem Perłowskim. 

Inicjatorem spotkania był ks. Woj-
ciech Wiśniowski, który jest zapa-
lonym kibicem drużyny i przyjacie-
lem Pana Andrzeja. Gości powitał 
dyrektor Miron Czarniecki, który 
przedstawił osiągnięcia i karierę 
sportową trenera A. Kowala, któ-
ry wywodzi się z ziemi leżajskiej  
i jest związany rodzinnie ze Sta-
rym Miastem i Kuryłówką. Siatka-
rze ciekawie opowiadali o codzien-
nym życiu sportowca, treningach  
i ciężkiej pracy oraz wyrzeczeniach 
koniecznych w karierze sportowej. 

W dalszej części spotkania od-
powiadali na liczne pytania mło-
dzieży. Spotkanie zakończyło się 
pozowaniem do wspólnych zdjęć 
z „gwiazdami” Resovii  i długimi 
kolejkami po autografy. 

Autor zdjęć: ks	W.	Wiśniowski

W	 1875	 roku	 doszło	 do	
kasacji	 unii	 w	 całym	 Królestwie.	
Ukaz	carski	nakazano	odczytać	we	
wszystkich	kościołach	i	cerkwiach.	
Jego	 ton	 był	 następujący	 :...Wszy-
scy	unici	na	klęczkach	proszą	cesa-
rza	i	jego	rząd	o	łaskę	przyjęcia	ich	
do	prawosławia,	na	co	cesarz	i	jego	
rząd,	chociaż	niechętnie	zmuszony	
jest	się	zgodzić	 ..”.	 	Komisarz	rzą-
dowy	przybył	do	kulniejskiej	cerkwi	 
i	odebrał	oświadczenie	od	tutejszej	
ludności,	 że	 wszyscy	 przystają	 na	
prawosławie.	Księża	którzy	stawia-
li	 opór	 byli	 rugowani	 z	 parafii	 lub	
zsyłani	na	Sybir.	Wobec	zaistniałej	
sytuacji	większość	księży	unickich		
przeszło	na	prawosławie.	Tak	uczy-
nił	Jakub	Krypiakiewicz	proboszcz	
parafii	w	Krzeszowie.	
„	 ...	 Podobnie	 zrobili	 	 ruscy	 księ-
ża:	 Antoni	 Kurkiewicz,	 proboszcz	

parafii	 biłgorajskiej;	 Antoni	 Skro-
bański,	 prob.	 Par.	 Lipiny;	 Cyryl	
Chruściewicz,	prob.	Par.	Księżpol;	 
Jan	 Skrobański,	 prob.	 Par.	
Otrocz;	 Antoni	 Zieniewicz,	 pro-
fesor	 chełmskiego	 seminarium	 
i	 kilku	 jeszcze	 ruskich	 księży	 
z	 dekanatu	 tarnogrodzkiego	 ...”.	
Wkrótce	 po	 tych	 wydarzeniach	
parafię	prawosławną	w	Kulnie	ob-
jął	 Antoni	 Kurkiewicz.	 	 W	 dniu	
27	maja	 1891	 roku	 ksiądz	 wraz	 z	
parafianami	 w	 ciągu	 dwóch	 dni		 
w	miejscu	rozebranej	w	1874	roku	
cerkwi	 sypie	 kurhan.	 Chce	 w	 ten	
sposób	upamiętnić	miejsce	świąty-
ni	greckokatolickiej	w	której	wierze	 
się	 wychował,	 a	 którą	 zmuszony	
był	 porzucić	 stając	 się	 schizmaty-
kiem.	 Opis	 tych	 wydarzeń	 spisuje	
na	karcie	papieru	i	wkłada	do	butel-
ki		na	pamiątkę	następnych	pokoleń.	 

Tę	zaś	umieszcza	w	połaci	 dacho-
wej	murowanej	cerkwi.	Wraz	z	bu-
telką	w	skrytce	umieszcza	ostatnią	
pieczęć	 parafii	 greckokatolickiej/	
te	 skarby	 zostają	 odkryte	 ponad	
sto	 lat	 później	 podczas	 remontu	
świątyni	prowadzonego	przez	księ-
dza	 Janusza	Grandę	 /.	Ksiądz	An-
toni	 Kurkiewicz	 umiera	 w	 1899	
roku.	 Zostaje	 pochowany	 	 obok	
cerkwi	 podobnie	 jak	 wcześniej	 
to	uczyniono	w	przypadku	Macieja	
Kurkiewicza.	Pochówek	popów	na	
placu	 cerkiewnym	 był	 powszech-
nie	 stosowany	 .W	 Luchowie	 Gór-
nym	obok	kościoła	/dawna	cerkiew/	
znajduje	 się	 grób	 świaszczenika	 /
księdza/	 	Michaiła	Giersztańskiego	
/1821-1901/.

	Po	śmierci	Antoniego	Kur-
kiewicza	parafię	w	Kulnie	obejmuje	
jego	syn	Władysław.	W	1909	roku	

do	 Kulna	 przybywa	 nowy	 pro-
boszcz	Mikołaj	Tabieńko	i	pozosta-
je	z	swymi	wiernymi		do	1915	roku.	
Załamanie	 się	ofensywy	wojsk	 ro-
syjskich	 i	 możliwość	 wkroczenia	
wojsk		austriackich		na	teren	Kon-
gresówki	 spowodował	 ucieczkę	
ludności	rosyjskiej.	Z	Kulna	uciekł	
ksiądz	 Tabieńko	 pozostawiając	
większość	 swych	 wiernych	 którzy	
nie	 zdecydowali	 się	 na	 tułaczkę	
tzw.	bieżens.

Odrodzona	w	1918	r.	Polska	
była	 państwem	 wielonarodowoś-
ciowym	 a	 	 tym	 samym	 wielowy-
znaniowym	 .	 Kościół	 prawosław-
ny	 skupiał	 3,8	mln	wiernych	 i	 był		
drugim	co	do	wielkości	wyznaniem	
w	kraju.	Strukturalnie	był	podziel-
ny	na		5	diecezji	i	ok.	1500	parafii.	
Ponadto	 istniało	 11	 monastyrów,	 
a	 najważniejszy	 z	 nich	 znajdował	
się	w	Poczajowie.
	 W	województwie	lubelskim	
(Kulno)	 zamieszkiwało	 210.400	
osób	 wyznających	 prawosławie	 z	
tego	 	 na	 Chełmszczyźnie	 było	 aż	
144,3	tys.	prawosławnych.	

Władze	 odrodzonej	 Polski	
postrzegały	 Kościół	 prawosław-
ny	 jako	 pozostałość	 po	 zniena-
widzonym	 zaborcy	 	 którą	 należy	
w	 znacznym	 stopniu	 ograniczyć,	
a	 jeśli	 się	 da	 przezwyciężyć.	
Temu	 miała	 służyć	 rewindyka-
cji	 majątku	 cerkwi	 prawosławnej. 
	 Działania	 rewindykacyjne	 były	
prowadzone	 z	 inicjatywy	 oddol-
nej,	 poprzez	 przejmowanie	 cer-
kwi	 przez	 katolików,	 jak	 i	według	 
z	góry	przygotowanych	i	zaakcepto-
wanych	w	kręgach	rządowych	pla-
nów.	W	pierwszej	kolejności	rewin-
dykacji	podległy	cerkwie	urządzone	 
w	byłych	kościołach	rzymskokato-
lickich.	Przejmowano	także	cerkwie	
pounickie.

W	 tajnym	 piśmie	 starosty	
biłgorajskiego	z	4	grudnia	1921	roku	
czytamy:	„	...Powiat	Biłgorajski	liczy	
obecnie	16	714	ludności	prawosław-
nej	 ...”	Najgęstsze	 zaludnienie	 jest	 
w	gminach	Krzeszów,	Potok,	Bisz-
cza	i	Tarnogród	(	chodzi	o	ludność	
ruską	)...”.

	Z	ogólnej	liczby	20	byłych	cerkwi	
11	pochodzenia	unickiego	wyświe-
cono	na	kościoły”	.	

W	 najbliższej	 nam	 okolicy		
parafie	 łacińskie	 	 na	 bazie	 cerkwi		
powstały	 w	 :	 Biszczy,	 Luchowie	
Górnym	 i	 Lipinach.	 Jako	 	 prawo-
sławne	pozostały	parafie	w	Tarno-
grodzie	i	Potoku	(obok	istniejących	
łacińskich)	i	Kulnie.

Do	 Kulna	 z	 guber-
ni	 jarosławskiej	 (Rosja)	 
w	 1919	 roku	 przybył	 z	 żoną	 
i	 kilkumiesięcznym	 synem	 Lwem	
późniejszym	 księdzem	 (ks.	 Lew	
Korobczuk	 zginął	 10	 marca	 1944	
roku	 w	 m.	 Łasków).	 o.	 Gabriel	
Korobczuk,	 	 absolwent	 (1913	 r.)	
Chełmskiego	 Seminarium	 Du-
chownego.	 Do	 kulnieńskiej	 świą-
tyni	uczęszczała		ludność	ruska	z	:	
Łazowa,	 Sigiełek,	 Kustrawy,	 By-
strego,	 Naklika,	 Dąbrówek.	 Być	
może	 i	 z	Krzeszowa	po	 likwidacji	 
w	1919	roku	tamtejszej	parafii	pra-
wosławnej.	Cerkiew	w	Potoku	była	
świątynią	filialną	cerkwi	kulniejskiej	
do	1924	roku	.	9	października	1924	
roku	do	Potoka	Górnego	przybywa	 
o.	Paweł	Szwajko	absolwent	Semi-
narium	 Duchownego	 w	 Jekatery-
nosławiu	 jako	proboszcz	pozostaje	 
w	Potoku	do	1927	roku	(	28	sierpnia	
1943	roku	zostaje	zbity	wraz	z	żoną	 
w	Grabowcu.
	 W	 2003	 roku	 Decyzją	 Świętego	
Soboru	 Biskupów	 Polskiego	 Au-
tokefalicznego	 Kościoła	 Prawo-
sławnego	został	zaliczony	do	grona	
Świętych	męczenników	Chełmskich	
i	 Podlasia.	 Wraz	 z	 nim	 do	 grona	
świętych	 zaliczono	 jego	 żonę	 Jo-
annę	 oraz	 	 ks.	 Lwa	 Korobczuka	 
i	czterech		innych		księży	i	jednego	
mnicha).

W	 1924	 roku	 ukazuje	 się	
ustawa	 językowa	 zakazująca	 uży-
wania	języka	ukraińskiego	w	admi-
nistracji	i	szkolnictwie.	W	odpowie-
dzi	 na	 działania	 władz	 świeckich	
o.	 Gabriel	 Korobczuk	 podejmuje	
próbę	 utworzenia	 szkoły	 ukraiń-
skiej	 z	 językiem	 narodowym	 jako	
podstawowym.	 Za	 antypaństwową		
postawę	władze	nakazały	duchow-

nemu	 opuścić	 Kulno.	 Wakujące	
stanowisko		jeszcze	w	tym	samym	
roku	 obejmuje	 rodak	 ks.	 Włady-
sław	 Kurkiewicz,	 który	 prowadził	
tę	 parafię	 na	 przełomie	 wieków.	
Kulno	 w	 1924	 roku	 liczyło	 1206	
mieszkańców	 zamieszkałych	 232	
budynkach.	 W	 tej	 liczbie	 kobiet	
620,	a	mężczyzn	586.	Według	wy-
znania:	 rzym-kat.72,	 prawosław-
nych	 1044	 ,	 mojżeszowego	 90	 . 
Wg	narodowości:	Polacy	-157,	Ży-
dzi-40	i	rusini	1009.Wraz	z	okolicz-
nymi	 wsiami	 parafia	 prawosławna	 
w	Kulnie	 liczyła	 ponad	 3000	 wy-
znawców,	 a	 Tarnogrodzka	 sięgała	
prawie	6000.	

Rok	1924	zamyka	I	falę	re-
windykacji.	 Według	 ustaleń	 prof.	
Mirosławy	 Papierzyńskiej-Turek,	
Kościół	 Katolicki	 rewindykował	 
w	 70%	 żywiołowo,	 bez	 zgody	
władz,	175	świątyń	pounickich	i	140	
połacińskich,	 z	 640	 cerkwi	 pouni-
ckich	 i	240	połacińskich	czynnych	
w	1914	r.	Sprawa	rewindykacji	cer-
kwi	 wróciła	 w	 latach	 1929-1934.
Tym	razem	przybrała	 formę	praw-
ną.	Zaognienie	problemu	 rewindy-
kacji	nastąpiło	gdy	kościół	katolicki	 
w	 drodze	 pozwów	 zaczął	 doma-
gać	 się	 	 zwrotu	mienia	 pounickie-
go.	Wówczas	po	raz	pierwszy	sądy	
zakwestionowały	 prawo	 kościoła	
obrządku	 rzymsko	 katolickiego	
do	 przejmowania	 obiektów	 pouni-
ckich,	które	z	natury	rzeczy	winne	
zostać	przekazane	legalnie	działają-
cemu	kościołowi	grekokatolickiem	
.		

W	1929	władze	państwowe	
podjęły	akcję	burzenia	„niepotrzeb-
nych”	cerkwi	.
Wg	 	 planu	 rozbiórce	miało	 podle-
gać	97	obiektów.	Tym	razem	akcja	
spotkała	się	z	ostrym	protestem	pra-
wosławnej	 społeczności	 wspartej		
ukraińską	 reprezentacją	 parlamen-
tarną	 oraz	 duchowieństwa	 prawo-
sławnego.	 Zdecydowana	 postawa	
prawosławnych	sprawiła,	 że	znisz-
czono	jedynie	23	cerkwie.
	 2	 maja	 1935	 roku	 księdza	
Władysława	 Kurkiewicza	 dotyka	
tragedia	rodzinna	

PRAWOSŁAWNA PARAFIA W KULNIE cd.
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-	 umiera	 jego	 żona	 Elena	 	 (na	
cmentarzu	 w	 Kulnie	 znajduje	 się	
jej	 nagrobek	 z	 inskrypcji	 wynika,	 
że	zmarła	w	65	roku	życia	ukochana	
żona,	matka	i	babcia).	Wkrótce	po	
tym	wydarzeniu	stary	ksiądz	Wła-
dysław	 Kurkiewicz	 opuszcza	
Kulno.	Probostwo	od	września	
1936	roku		obejmuje	Aleksiej		
Jakuta.	

Działania	 władz	 pol-
skich	 skierowane	 przeciwko	
cerkwi	prawosławnej	powodu-
ją	 konsolidację	 społeczności	
Rusinów	 (ukraińskiej).W	 Li-
pinach	Górnych	wierni	prawo-
sławni	wznoszą	dom	modlitwy		
stylizowany	na	wzór	wiejskiej	
chaty.	Od	 tej	 pory	 nie	muszą	 
na	 nabożeństwa	 udawać	 się	
do	cerkwi	w	Potoku	Górnym	.	
Tym	samym	Lipinach	powsta-
ła		tzw.	placówka	nieetatowa,	w	
której	ludność	ponosiła	wszyst-
kie	koszty	utrzymania	swojego	
duchownego.	 Placówka	 taka	
nie	otrzymywała	dotacji	z	bu-
dżetu	państwa	a	duchowny	nie	
mógł	 prowadzić	 ksiąg	metry-
kalnych.	Placówki	nieetatowe	
nie	 były	 formalnie	 uznawane	 
przez	władze	państwowe.	
	 Po	 śmierci	 Józefa	 Piłsud-
skiego	 nasila	 się	 polityka	 rządu	
ukierunkowana	 na	 asymilację	 na-
rodowej	mniejszości.	Na	ten	okres	
przypada	ostatnia	fala	„rewindyka-
cji”	 prawosławnych	 świątyń.	 Zo-
stała	 ona	 zapoczątkowana	w	 1936	
roku.	Podjęto	działania	zmierzające	
do	polonizacji	prawosławia	i	maksy-
malnego	jego	osłabieniu.	W	grudniu	
1937	na	Wołyniu,	rozpoczęto	akcję	
przymusowych	 konwersji	 lokal-
nych	społeczności	na	rzymski	kato-
licyzm.	Do	1939	roku	wg	raportów	
na	 katolicyzm	 przeszło	 tam	 około	
10	 tysięcy	 osób.	 Dziś	 wiadomo,	 
że	Korpus	Ochrony	Pogranicza	któ-
remu	powierzono	to	zadanie	stoso-
wał	 zastraszanie	 prawosławnych,	
dochodziło	 również	do	 innych	ak-
tów	represji	włącznie	z	aresztowa-
niami.

	 Najbardziej	spektakularnym	
i	 brutalnym	 momentem	 akcji	 po-
lonizacyjno-rewindykacyjnej	 było	
burzenie	 cerkwi.	 Wyburzanie	 cer-
kwi	miało	miejsce	od	maja	do	lipca	
1938	roku.	Sprawozdanie	wojewody	
lubelskiego	z	16	lipca	podaje,	„...	że	

w	toku	działań	zniszczonych	zostało	
91	cerkwi,	26	domów	modlitewnych	
oraz	 10	 kaplic,	 zaś	 jedna	 cerkiew	 
(w	 Szczebrzeszynie)	 została	 pozo-
stawiona	 w	 stanie	 zupełnej	 ruiny.	
Ponadto	 cztery	 cerkwie	 zostały	
zaadaptowane	 na	 kościoły	 rzym-
skokatolickie,	cztery	–	na	kostnice,	 
a	jedna,	opanowana	przez	wiernych,	
których	nie	udało	się	z	niej	usunąć,	
miała	zostać	w	późniejszym	czasie	
oddana	 katolikom	 obrządku	 łaciń-
skiego...”.	 Kościół	 prawosławny	
stracił	w	1938	1/3	wszystkich	swo-
ich	 świątyń.	 W	 najbliższej	 nam	
okolicy	do	zburzenia	domów	mod-
litewnych	 doszło	w	Lipinach	Gór-
nych	 i	 	 Księżpolu	 (parafie	 nie-
etatowe).	 Równolegle	 prowadzono	
akcje	polonizacji	cerkwi	przejawem	
tego	 był	 nakaz	 głoszenia	 kazań	 w	
języku	 polskim.	 Starosta	 biłgoraj-

ski	w	piśmie	z	dnia	30	 lipca	1938	
roku	pisze:„...	Dnia	27	bm.	odpra-
wione	zostały	nabożeństwa	w	języ-
ku	starosłowiańskim	 	w	cerkwiach	
prawosławnych	 parafii	 etatowych	 
w	 Tarnogrodzie,	 Kulnie,	 Potoku	 
i	Babicach.	W	Tarnogrodzie	nabo-

żeństwo	 odprawił	 duchowny	
Matwiejczuk	 Włodzimierz.	
Na	 nabożeństwie	 było	 oko-
ło	 400	 osób.	 Kazania	 duch.	
Matwiejczuk	 nie	 wygłaszał.	 
W	Potoku	odprawiał	nabożeń-
stwo	 emerytowany	 duchowny	
Pawełko	 Dymitr,	 zastępując	
w	tym	dniu	duchownego	Cha-
limonowa,	 który	 wyjechał	 do	
Holeszowa	 celem	 sprowadze-
nia	 swej	 rodziny	 do	 Potoka.	
Kazania	 duchowny	 Pawełko	
nie	wygłaszał,	co	niewątpliwie	
podyktowane	 zostało	 chęcią	
sugerowania	 wiernym	 by	 ci	
nie	godzili	się	na	wygłaszanie	
kazań	 w	 języku	 polskim...”.	
Dopełnienie	 działań	 państwa	
wobec	 kościoła	 parosłowne-
go	 był	 	 wydany	 18	 listopa-
da	 1938	 r.	 dekret	 Prezydenta	
RP	 o	 stosunku	 Państwa	 do	
Polskiego	 Autokefalicznego	
Kościoła	 Prawosławnego.	 Na	
mocy	dekretu	władze	mogły	w	

szczególności	 żądać	 odwołania	 ze	
wszystkich	stanowisk	duchownych	
i	zakonnych.	Nawet	wizytacja	para-
fii	przez	biskupa	wymagała	powia-
domienia	wojewody.

W	 atmosferze	 pogłębiają-
cych	 się	 konfliktów	 narodowoś-
ciowych	 spowodowanych	 polityką	
państwa,	 społeczeństwo	 wyznania	
prawosławnego	 weszło	 w	 nowy	
1939	rok.
W	 szeregach	 Wojska	 Polskiego	
stawiającego	 opór	 hitlerowcom	 
w	wrześniu	1939	roku	obok	żołnie-
rzy	 różnych	wyznań	walczyli	 pra-
wosławni.	Symboliczną	postacią	jest	
ppuł.	Szymon	Fedureńko	-	naczelny 
kapelan Wojska Polskiego wyzna-
nia prawosławnego który zginął  
w Katyniu , jego trzej synowie 
również zginęli w obronie Oj-
czyzny: Aleksander jako lotnik  

w wiosną 1944 roku a Wiaczesław  
i Orest w Powstaniu Warszawskim. 

W okresie okupacji władze 
hitlerowskie  podtrzymały auto-
kefalię Polskiego Kościoła Pra-
wosławnego. Zezwoliły na spo-
rządzanie aktów stanu cywilnego 
w języku ukraińskim. Ponadto 
Niemcy przekazali Ukraińcom po-
nad 20 cerkwi na czele z katedrą 
Chełmską odebrane w ramach re-
windykacji. Dotyczyło to miedzy 
innymi cerkwi w Lipinach Górnych 
która stała się na powrót świąty-
nią prawosławną, a pop Alek-
sander Kagań zamieszkał wraz  
z proboszczem łacińskim w jednym 
budynku plebani. 

Polityka okupanta spowo-
dowała że uaktywniły się wśród 
aktywistów ukraińskich  dążenia 
na rzecz wolnej Ukrainy. W ten 
nurt ideologii nacjonalistycznej 
włączyło się duchowieństwo pra-
wosławne, a przede wszystkim gre-
ckokatolickie. Powszechne stały 
się uroczystości religijne, podczas 
których sypano kopce dokonując 
w nich „pogrzebu Polski”. Podczas 
kazań nawoływano do wystąpień 
przeciwko Polakom.Temu służyła 
przypowieść biblijna „ o plewie-
niu kąkolu z pszenicy”. Duchowni 
Ukraińscy posuwali się również  
do święcenia siekier,	kos,	sierpów,	

noży,	 wideł,	 bagnetów,	 karabinów	
itp.,	 mających	 służyć	 do	 wycina-
nia	tego	„polskiego	kąkolu	z	ukra-
ińskiej	 pszenicy”,	 z	 jednoczesnym	
błogosławieństwem	dla	„	żniwiarzy	
”.	Wkrótce	 ziemią	 spłynęła	 krwią.	
Czerwieniło	się	niebo	
nad	 polskimi	 wioskami	 na	 Wo-
łyniu,	 ale	 potem	 ziemię	 pokry-
wały	 trupy	 zabitych	 od	 Bugu,	 
aż	po	San.	Ginęły	dzieci,	kobiety	i	
starcy	oraz	dorodni	mężczyźni	po	obu	
skonfliktowanych	 stronach.	Wśród	
ofiar	byli	 	 duchowni	np:	w	wrześ-
niu	1943	roku	zamordowany	został	 
w	 Lipinach	 Górnych	 prawosław-
ny	 pop	 Aleksander	 Kazań	 który	
nie	 był	 związany	 nacjonalistycz-
ny	 ruchem	ukraińskim,	19	grudnia	
1943	roku	podczas	pacyfikacji	Po-
toka	Górnego	zginął	ksiądz	Błaże-
ja	 Nowosad	 tamtejszy	 proboszcz	
rzymsko-katolicki	 ,	 22	 czerwcu	
1944	 roku	 na	 plebani	w	Dąbrowi-
cy	 zabito	 unickiego	 proboszcza	
księdza	 Mikołaja	 Dobrzańskiego.	
To	tylko	przykłady	niepotrzebnych	
ofiar	 z	 najbliższej	 nam	 okolicy,	 
a	 przecież	 tych	 ofiar	 było	 więcej,	
dużo	więcej.

Wiosną	1945	roku	zdecydo-
wana	większość	mieszkańców	Kul-
na	wyznania	 prawosławnego	 	wy-
jeżdża	do	ZSRR.	Jedną	z	pierwszych	
parafii	prawosławnych	powołanych	

do	 życia	 po	 zakończeniu	 wojny	 
na	 terenach	 Lubelszczyzny	 była	
parafia	 tarnogrodzka.	 Pierwszym	
powojennym	 proboszczem	 został	 
w	 1946	 roku	 ksiądz	 Antoni	 Po-
pudniak.	 Cerkiew	 w	 Kulnie	 stała	
opuszczona		zawalił	się	dach	i	strop,	
zniszczono	 okna	 i	 drzwi,	 rozebra-
no	 parkan,	 a	 na	murach	 rosły	 dzi-
kie	 brzozy.	Dopiero	 po	 1954	 roku	
zezwolono,	 aby	 stał	 się	 cerkwią	
filialną	 parafii	 w	 Tarnogrodzie.	
Odtąd	 z	 okazji	 większych	 świąt	 
do	 kulniejskiej	 cerkwi	 dojeżdżał		
kapłan	prawosławny	z	Tarnogrodu.	
W	 1972	 r.	 Biskup	 Lubelski	 Piotr	
Kałwa	 i	 Prawosławny	 Metropoli-
ta	 całej	 Polski	 i	Warszawy	Bazyli	
uzgodnili,	 że	 świątynię	 w	 Kulnie	
będą	 współużytkować	 wyznawcy	
obydwu	 Kościołów.	 Jest	 to	 więc	
jeden	 z	 nielicznych	 przypadków	
w	Polsce	 -	 a	 jedynym	na	 terenach	
wschodnich	kraju	-	zgodnej	modli-
twy	w	jednej	świątyni	rozłączonych	
Kościołów. W	 latach:	 1990-1997	 
w	 wyniku	 starań,	 przyznano	 re-
jentalnie	 współwłasność	 cerkwi	 w	
Kulnie	 i	 cmentarza	 grzebalnego	w	
Kulnie,	 parafii	 rzymskokatolickiej	
w	Potoku	Górnym	i	parafii	prawo-
sławnej	w	Tarnogrodzie.

Zebrał i opracował -Roman Szałajko

W	niedzielę	 17	 lipca	 2011	
r.	na	stadionie	sportowym	w	Brzy-
skiej	 Woli,	 całe	 rodziny	 mogły	
przyjemnie	spędzić	czas	na	Pikni-
ku	Rodzinnym	i	Powiatowym	Tur-
nieju	Piłki	Nożnej	o	Puchar	Wójta	
Gminy	Kuryłówka.	

Turniej	z	roku	na	rok	zysku-
je	coraz	wyższą	 rangę	 i	przyciąga	

coraz	lepsze	drużyny.	W	tegorocz-
nym	turnieju	 trzeba	było	wykazać	
się	 co	 najmniej	 dobrymi	 umiejęt-
nościami	 piłkarskimi,	 aby	 zagrać	
w	półfinałach,	a	zwycięzcy	zdobyli	
okazały	 puchar	 po	 ciężkim	 boju	
całkiem	 zasłużenie.	 Wiele	 dru-
żyn	już	zapowiedziało	swój	udział	 

za	 rok.	 Najmłodsi	 mogli	 spróbo-
wać	 swoich	 sił	 w	 licznych	 grach,	
zabawach	 i	 konkursach	 organizo-
wanych	przez	pracowników	GOK	
i	GBP	w	Kuryłówce	oraz	pomalo-
wać	twarz	bezpiecznymi	farbami.
     
   goklp

P I K N I K  R O D Z I N N Y  W  B R Z Y S K I E J  W O L I
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Dn i Gm iny PROJEKTY I KONKURSY
 Oj działo się działo w nie-
dzielę 10 lipca w Kuryłówce. Or-
ganizatorzy Dni Gminy: Wójt 
Gminy i Gminny Ośrodek Kultury 
zadbali o to, by każdy uczestnik 
imprezy znalazł coś ciekawego 
dla siebie. O godzinie 15-tej ru-
szyliśmy z programem. Oficjalne-
go otwarcia dokonał Gospodarz 
Gminy Tadeusz Halesiak, witając 
zaproszonych gości i wszystkich 

przybyłych mieszkańców Gminy. 
Jak na taką uroczystość przystało, 
w części artystycznej zaprezento-
wały swoje umiejętności zespoły, 
koła i stowarzyszenia. Mogliśmy 
więc podziwiać dzieci i młodzież 
z kółek wokalnych działających 
przy GOK-u, wysłuchać koncertu 

naszej orkiestry dętej. Dla tych, 
którzy kochają to „co swojskie,  
co nasze” zaprezentowały się śpie-
wacze zespoły folklorystyczne: 
Leszczyna z Kulna, Brzyszcza-
neczki z Brzyskiej Woli, Jarzębina 
z Kuryłówki i CDN z Dąbrowicy. 
Były również stoiska z rękodzie-
łem ludowym, a panie z gminnych 

Kół Gospodyń Wiejskich  serwo-
wały smaczne dania regionalne. 
Można było także ulepić sobie sa-
memu gliniany garnek.

W trakcie imprezy ogłoszono wy-
niki dwóch konkursów organi-
zowanych przez GBP i GOK w 
Kuryłówce p.n. Świat dziecięcych 
marzeń (konkurs poetycki) oraz 
Zabytki Gminy Kuryłówka (kon-
kurs plastyczny). 

Niewątpliwie dużą atrakcją,  
w tym dniu był po-
kaz „Strong Man”, 
w którym silni męż-
czyźni pokazywali 
nam próbkę swoich 
umiejętności  pod-
nosząc, podrzuca-
jąc  lub przenosząc 
przedmioty o dużej 
masie.

Podczas imprezy 
zaprezentował się 

również Automobilklub Rzeszow-
ski z samochodami zabytkowymi. 

Już zbliżał się wieczór gdy na nie-
bie pojawili się paralotniarze, zrzu-
cając  niespodziewanie nad uczest-
nikami garście cukierków i piłkę 
do koszykówki. Ileż było śmiechu 
i zabawy gdy dzieci przepychając 
się, próbowały złapać spadające  
z nieba niespodzianki. 

W ramach Dni Gminy odbył się 
również Piknik Country, które-
go współorganizatorem był Po-
wiat Leżajski. Gwiazdą pikniku 
był  zespół Kampania  Country.   
W atmosferę tego  gatunku muzy-
ki wprowadził nas pokaz wester-
nowy, a w nim kaskaderka konna, 
scenki z Dzikiego Zachodu i pokaz 
władania lassem. 

 Innym i jakże frapującym punk-
tem programu dla najmłodszych 
było malowanie twarzy, nakleja-

nie tatuaży. Dzieciaczki cierpli-
wie wystawały w długiej kolejce,  
by w parę chwil zmienić się w Bat-
mana, Spidermena, królewnę czy 
inną bajkową postać.

Późnym wieczorem na niebie roz-
błysły sztuczne ognie. Widok ten, 
na tle świetnie dobranej muzyki 
dawał wspaniałe i niezapomniane 
wrażenia. 

Największe przeboje , te z współ-
czesne i te z dawnych lat zagrał 
zespół HEVEN. Dawno już na fe-
stynie z okazji Dni Kuryłówki nie 
było tak wielu, świetnie bawiących 
się ludzi. I gdyby nie to, że trzeba 
będzie rano wstać do pracy, wszy-
scy bawili by się do białego rana. 

Sponsorami niedzielnej imprezy 
byli: Browar Leżajsk, PGNiG, Po-
wiat Leżajski, MZK Leżajsk, Skok 
Stefczyka, Centrum Ślubne „Me-
dia-Art.”, Kompleksowe Usługi 
Parkieciarskie „Partyka Parkiet”. 
Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania w/w sponsorom.

Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl 
 – zakładka FOTOGALERIA.
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….a co słychać w bibliotece…

Po raz kolejny, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Kuryłówce 
(Filia Brzyska Wola) realizowała 
projekt edukacyjny ph. „Poznać, 
zmienić, pokochać”. Projekt 
dofinansowany przez Fundację 
Wspomagania Wsi w ramach 
programu Pożyteczne Wakacje 2011.	

Celem projektu były działania 
mające na celu ukazanie wyjątkowości 
Brzyskiej Woli. Podkreślenia 
jej walorów turystycznych, 
poinformowaniu o miejscach, trochę 
już zapomnianych, ale interesujących 
i mówiących o jej niepowtarzalności. 
Tak, aby mieszkańcy byli dumni  
z tego miejsca, a przyjezdni poznali, 
pokochali i zachowali w swoich 
sercach jak najpiękniejszy obraz tych 
stron.

Głównym celem projektu było 
przede wszystkim utworzenie tablic 
informacyjnych w kształcie drzewa - 
formy przestrzennej, jako wizytówki 
wsi. 

 
  Kolejny cel to zapoznanie 
dzieci z warunkami życia zwierząt 
domowych, gospodarskich i dziko 
żyjących, rozbudzenie w nich potrzeby 
kontaktu z przyrodą, a poprzez 
odpowiednie zajęcia  edukacyjne 
nauczenie ich właściwych zachowań 
w stosunku do wszystkich zwierząt i 
otaczającej przyrody. Dzieci brały 
także udział w grach i zabawach 
sportowo-ruchowych oraz wyjeździe 
do cyrku .

Podsumowaniem był plener 
fotograficzny zrealizowany przez 
dzieci biorące udział w projekcie.  

   gbpwz

Równocześnie Biblioteka 
bierze udział w programie „Akademia 
Orange dla bibliotek”, z kórego od 2 
lat pozyskuje środki finansowe. Celem 
programu jest wspieranie rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego 
poprzez zwiększenie dostępu do 
nowych technologii komunikacyjnych 
i promocję ich wykorzystania tak, by 
biblioteki stały się nowoczesnymi, 
wielofunkcyjnymi centrami 
informacyjnymi, kulturalnymi  
i edukacyjnymi. W każdej placówce 
bibliotecznej naszej gminy można 
skorzystać z bezpłatnego dostępu  
do internetu.

		 	 gbpldz
 

W ramach projektu GBP  
w Kuryłówce

 zaprasza na warsztaty  
dla Seniorów 

ph.: „Spotkania z Internetem  
w Bibliotece” 

(nauka obsługi komputera  
i korzystania z Internetu).

Informacje można uzyskać w 
Gminnej Bibliotece Publicznej; Tel. 

(17) 243 80 01.

Biblioteka serdecznie zaprasza   
w godz. 900-1700 , w soboty 800-1200  

do korzystania:
- ze swojej bogatej oferty 

książkowej;
-bezpłatnego dostępu do Internetu. 

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ 
SIĘ SAM !

Nasze konkursy

Gminna Biblioteka Publiczna 
i Gminny Ośrodek Kultury w 
Kuryłówce w ramach obchodów „Dni 
Gminy” zorganizowały dwa konkursy 
o zasięgu gminnym Tj. konkurs 
literacki ph. „Świat Dziecięcych 
Marzeń” oraz konkurs plastyczny ph. 

„Zabytki Gminy Kuryłówka”. Łącznie 
w konkursach wzięło udział 67 osób.

KONKURS LITERACKI 
„Świat	Dziecięcych	Marzeń”

My dzieci też mamy marzenia
Marzymy, by nie było dnia bez 
słońca,
Pracy bez pięknej radości.
Marzymy, by ziemia śpiewająca
Pełna była dobrej miłości.

Chcemy wesoło śpiewać,
Chcemy wesoło tańczyć
W lasach, gdzie zielone drzewa,
Gdzie motyle w kolorze 
pomarańczy…

                              

Miejsce I	-		Natalia	Rymarz	–	kl.	IV

Fantazja
Jaki świat byłby bez fantazji?
W tym świecie nie byłoby okazji
Do marzenia i na jawie śnienia
Byłoby tam nudno nie do pomyślenia.
Ludzie by bardzo smutni chodzili,
Wszyscy o głupoty by się kłócili
Patrzyli by na siebie z góry
I każdy chodziłby ponury.

Dziękujemy ci za to,  
że przy nas trwasz
I że ludzi
do myślenia porywasz!
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Miejsce II	Karol	Pokrywka	–	kl.	V

Marzę
Marzę,
żeby dwój w szkole nie było ,
lecz to się nigdy nie wydarzyło
chcę,
aby na kota lewej stronie,
były białe łaty na ogonie,
żeby wszystkie dzieci były zuch
i z cukierków nie bolały brzuchy.
Chcę,
Żeby nie groźny był niedźwiadek.
Wiem,
Że marzenia to nie przypadek!

Miejsce III	Klaudia	Szkodzińska	–	kl.	V

Świat dziecięcych marzeń
                            
Cudowny świat dziecięcych marzeń,
To jest jakby zbieg najskrytszych 
zdarzeń.
Dziecko, które o niebieskich 
migdałach marzy
Ma zawsze szeroki uśmiech na 
twarzy.

Mały lubi mieć marzenia
Czeka zawsze ich spełnienia
I dorosły mierzy miary,
Ale jest już całkiem stary.

Wyróżnienie	Róża	Kotuła	–	kl.	VI

KONKURS PLASTYCZNY  
- ph. „Zabytki	Gminy	Kuryłówka”

Osoby nagrodzone w konkursie 
plastycznym:

Kategoria I
I miejsce – Ewa Kogut
II miejsce – Agata Bagniak
III miejsce – Milena Socha

Wyróżnienie 
- Adam Dziewa
- Kinga Pierczyk
- Andżelika Kotulska

Kategoria II
I miejsce – Karolina Koba
II miejsce – Oktawia Krupa
III miejsce – Krystian Banach

Wyróżnienie:
- Natalia Czapla
- Izabela Gondek
- Karolina Dąbek

Tradycyjnie, jak co roku, 
w dniu 21 sierpnia 2011 roku, 
w Kuryłówce odbyło się kolej-
ne Spotkanie	 z	Folklorem	 i	Bie-
siadą. Impreza zorganizowana 

przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Gminną Bibliotekę Publiczną 
oraz Powiat Leżajski, stała się 
okazją do wspaniałej zabawy, 
pełnej oryginalnego bogactwa 
muzyki ludowej, śpiewu czy też 
obrzędów. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych, objęła swoim za-
sięgiem mieszkańców zarówno 
gminy Kuryłówka jak i ościen-
nych, zaprzyjaźnionych gmin.  
W tegorocznym spotkaniu 
uczestniczyły zespoły śpiewa-
cze: „Brzyszczaneczki” z Brzy-

skiej Woli, „Jarzębina” z Ku-
ryłówki,  „Azalia” z Woli Zar-
czyckiej, „Leszczyna” z Kulna, 
„Wiola” z Chodaczowa, „Lesz-
czynka” z Wólki Grodziskiej, 
Młodzieżowy Zespół Folklory-
styczny „CDN” z Dąbrowicy, 
„Wolanie” z Woli Małej, a także 
Kapela Ludowa „Krzeszowia-
nie” z Krzeszowa oraz Niżańska 
Kapela Ludowa z Niska. Spotka-
nie nie miało charakteru konkur-
su, ale rywalizowano o nagrodę 
publiczności, którą oststecznie 
zdobył zespół „Azalia” z Woli 
Zarczyckiej. Ogromne zainte-

resowanie  wzbudził także kon-
cert Kapeli Podwórkowej z War-
szawskiego Targówka „Chłopaki	

ze	 Starej	 Paki”, który porwał 
publiczność do tańca. 

Impreza „emanująca” ro-
dzimym folklorem i emocjami 
zakończyła się biesiadą przy 
muzyce, a cała publiczność za-
spokoiwszy swoje oczekiwania, 
gromkimi brawami podzięko-
wała organizatorom za mile spę-
dzony dzień.

GOK i GBP składają ser-
deczne podziękowania spon-
sorowi głównemu: Browarowi  
w Leżajsku oraz firmie Partyka 
Parkiet z Leżajska za okazane 
wsparcie finansowe.

   gbpldz

31 sierpnia br. Gminny 
Ośrodek Kultury w Kuryłówce pod-
pisał w Urzędzie Marszałkowskim 
w Rzeszowie umowę na zakup no-
wych strojów dla Orkiestry Dętej 
i Marżonetek. Dotację pozyskano 
w ramach Osi 4 Leader - Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Projekt nosi nazwę „Kultywowanie 
tradycji ziemi kuryłowskiej”. 

Wartość całego zadania to 
około 26 tys. zł. Już wkrótce nasze 
zespoły zaprezentują się w nowych 
strojach.

   goklp

Już	 po	 raz	 10	 w	 sobotę	
10	 września	 br.,	 pod	 Grzybkiem	
w	 Kuryłówce	 odbył	 się	 Przegląd	
Zespołów	 Rockowych	 „GARAŻ		
2011”,	 którego	 organizato-
rami	 byli	 Gminny	 Ośrodek	
Kultury	 w	 Kuryłówce	 oraz	
Powiat	Leżajski.	

Od	 kilku	 lat	 GOK	
stara	 się,	 aby	 na	 każdym	
przeglądzie	 pojawiały	 się	
zespoły,	które	poprzez	zdo-
byte	kontakty	mogą	ze	sobą	
współpracować	 i	 rozwijać	
ten	gatunek	muzyki.	W	tego-
rocznym	 przeglądzie	 udział	
wzięły	 zespoły:	 WAVE	 
z	Czermina,	ZGAGA	z	Wie-
rzawic,	OVERCOME	z	Jarosławia	
i	MALCHUS	z	Przeworska.

Jako	pierwszy	wystąpił	ze-
spół	WAVE	z	Czermina	k/Mielca,	
który	 tworzą	 go	 młodzi	 chłopcy	
w	 większości	 gimnazjaliści,	 tro-

chę	 stremowani	 i	 zaskoczeni	 tym,	
że	 przyszło	 im	 rozpoczynać	 tego-
roczny	 przegląd.	 Jak	 się	 okazało	
zupełnie	 niepotrzebnie,	 ponieważ	

zostali	 ciepło	 przyjęci	 zarówno	
przez	 publiczność	 jak	 i	 starszych	
już	 bardziej	 doświadczonych	mu-
zyków	 z	 pozostałych	 zespołów.	 
Z	kolei	zespół	ZGAGA	z	Wierza-
wic	to	mieszanka	rutyny	z	młodoś-

cią	 i	przede	wszystkim	 ich	wierni	
fani,	którzy	przybyli	za	zespołem.

OVWRCOME	z	Jarosławia	
ostrym	 dźwiękiem	 gitar	 oraz	 nie-
samowitą	 barwą	 głosu	 wokalistki	
sprawił,	że	na	podłodze	licznie	po-

jawili	 się	długowłosi	 tance-
rze.	

Na	zakończenie	usły-
szeliśmy	zupełnie	inny	styl,	
a	mianowicie	chrześcijańską	
muzykę	metalową	w	wyko-
naniu	 gwiazdy	 wieczoru	
zespołu	MALCHUS	z	Prze-
worska.	 Zagrali	 oni	 utwory	
ze	 swoich	 dwóch	 płyt	 „Di-
dymos”	 i	 ostatnio	 wydanej	
„Caput	Mundi”.	

Przegląd	 po	 raz	 ko-
lejny	 pokazał,	 że	 fanów	 ta-

kiej	 muzyki	 nie	 brakuje	 i	 gdyby	
nie	 obostrzenia	 czasowe	 przegląd	
zapewne	mógłby	trwać	do	późnych	
godzin	nocnych.

   goklp

W KURYŁÓWCE NA ROCKOWO

SPOTKANIE Z FOLKLOREM I BIESIADĄ

N O W E  S T R O J E 
DLA ORKIESTRY 
I  MARŻONETEK
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Człowiek najlepsza inwestycja

Gmina Kuryłówka 
Gminny Orodek Pomocy Społecznej  

w Kuryłówce 




Projekt współfinansowany przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 



 

Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce  

  serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych 

 mieszkaców gminy do korzystania  z informacji 

zamieszczonych w utworzonej stronie internetowej GOPS. 

 Strona dostpna jest pod linkiem www.gops.kurylowka.pl. 

 

Utworzenie niniejszej strony internetowej było moliwe 

 dziki realizacji projektu systemowego „Czas na aktywno 

 w Kuryłówka",  współfinansowanego z rodków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Serdecznie zapraszamy. 



Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

MIECZYSŁAWA ŚWIĄTECKIEGO
wieloletniego Pracownika Urzędu Gminy i 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce

Wyrazy współczucia dla Rodziny 

składają 
Wójt, Pracownicy Urzędu i Jednostek Or-

ganizacyjnych 
Gminy Kuryłówka 

Wszystkim Tym, którzy łącząc się z nami 
w bólu po śmierci naszego ukochanego 

męża, tatusia i  dziadzia  

STANISŁAWA HALESIAKA 

uczestniczyli w nabożeństwie żałobnym 
oraz towarzyszyli w Jego ostatniej  

drodze ziemskiej składamy serdeczne p 
odziękowania - Rodzina

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Rodzinie Zmarłej 

MARII FEMIAK

składają
Wójt, Pracownicy Urzędu  

i Jednostek Organizacyjnych 
Gminy Kuryłówka

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
Panu

 Antoniemu Kopciuchowi 
z powodu śmierci Żony 

STANISŁAWY KOPCIUCH

składają 
Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia  
na rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka

Łączymy się w bólu i smutku z Rodziną 
tragicznie Zmarłego 

KRZYSZTOFA ZAGAJI 

 - Wójt, Pracownicy Urzędu  
i Jednostek Organizacyjnych 

Gminy Kuryłówka

Panu
Tadeuszowi Halesiakowi 
wójtowi gminy Kuryłówka

wyrazy  szczerego współczucia po śmierci
 TATY  

STANISŁAWA HALESIAKA
składają 

Pracownicy Urzędu  
i Jednostek Organizacyjnych 

Gminy Kuryłówka

 
 


 
 





 
 







  
 

 

   Komunikat 
przypominający o zmianach 
od 1 stycznia 2012 r. zasad 

ustalania prawa  
do świadczeń związanych  

z urodzeniem dziecka 

 0d 1 stycznia 2012 r., prawo do 
dodatku do zasiłku rodzinnego z 
tytułu urodzenia dziecka  
i jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka, ponownie 
uzależnione będzie od przedstawienia 
przez osobę ubiegającą się 
zaświadczenia, że matka dziecka 

pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 
r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. 
zaświadczenia oświadczeniem). 
 
Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183,  
poz. 1234).

 
Podstawa prawna: 
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), 
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanej  
ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),
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