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W tym szczególnym okresie Świąt Bożego Narodzenia                                                                                                    

Niech w Waszych  domach zagości wzajemna życzliwość                                                                                                           

Serca Wasze niech otworzą się na drugiego Człowieka                                                                                                         

a Światło Betlejemskiej  Gwiazdy niech doda blasku Waszym 

dniom  w nadchodzącym Nowym – 2014 Roku  

       życzą    

 Wójt i Rada Gminy Kuryłówka

Przepis na udane Święta:

Przygotować pół miarki radości,
szczyptę pogody ducha, kwartę serdeczności,
dwanaście centymetrów uśmiechu, kilogram życzliwości,
pięć gramów dobrego humoru, miłości ze dwie garści,
odrobinę szaleństwa, 3 łyki szczęścia,
dwie łyżki wolnego czasu, garstkę otwartości
oraz cały zapas Wiary, Nadziei i Miłości.
Całość wymieszać energicznym ruchem,
2 razy zakręcić przy tym brzuchem,
długo podgrzewać w cieple domowego ogniska,
i patrzeć jak radość wśród bliskich rozbłyska

- od Redakcji KW
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W numerze:

•	 Podatki	w	Gminie	Kuryłówka
•	 Ceny	wody	i	ścieków	na	2014	r.
•	 Nowa	droga
•	 Kurs	komputerowy	45+
•	 Przygotowania	do	zimy
•	 Odznaczenia	dla	Strażaków
•	 W	95	rocznicę	odzyskania	Niepodległości
•	 Festiwal	Mikołaj
•	 Mikołaj	w	świetlicach
•	 Projekty	w	gminie
•	 Czas	na	aktywność	w	Gminie	Kuryłówka
•	 Projekt	Biblioteki	w	Brzyskiej	Woli
•	 Nowe	instrumenty	dla	orkiestry	GOK
•	 W	Szkole	Podstawowej	Brzyskiej	Woli:
•	 Akcja	WOŚP
•	 Pasowanie	na	ucznia
•	 Konkursy
•	 Program	Szkoła	współpracy
•	 W	Szkole	Podstawowej	w	Dąbrowicy:
•	 Otwarcie	Punktu	Przedszkolnego
•	 Jubileusz	Zespołu	„Cdn”
•	 w	ZS	w	Kuryłówce
•	 Pomoc	Rodakom
•	 Kiermasz
•	 Pasowanie	w	Gimnazjum
•	 W	Bibliotece	i	w	GOK
•	 konkurs	ortograficzny
•	 Andrzejkowe	śpiewanie
•	 Ogłoszenia	i	Komunikaty		

Koleżance

Halinie Bzdoń 
wyrazy  głębokiego, szczerego współ-

czucia po śmierci
 męża

śp. Władysława Bzdoń
składają 

Wójt, Pracownicy Urzędu i Jednostek  
Organizacyjnych Gminy Kuryłówka

OGŁOSZENIE W SPRAWIE  TARYF DLA 
ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  
W 2014 ROKU

Rada	 Gminy	 Kuryłówka	 podjęła	 uchwałę	 w	 sprawie	
ustalenia	nowych	taryf	dla	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	
i	 zbiorowego	 odprowadzania	 ścieków	 na	 terenie	 Gminy	
Kuryłówka,	ceny	te	w	roku	2014	wynosić	będą	odpowiednio:

1.	 dla	odbiorców	indywidualnych:

•	 cena	netto	za	1m3	pobranej	wody	–	2,80 zł + VAT

•	 cena	netto	za	1m3	odprowadzonych	ścieków	–	4,10 zł +VAT  

2.	 dla	podmiotów	gospodarczych	i	instytucji:

•	 cena	netto	za	1m3	pobranej	wody	–	3,02 zł + VAT	

•	 cena	netto	za	1m3	odprowadzonych	ścieków	–	5,55 + VAT 

	Ponadto	ustalona	została	stawka	opłat	abonamentowych:

•	 za	odczyt	wodomierza	głównego	 i	 rozlicznie	należności	
za	wodę	i	ścieki		-	2,49 zł + VAT	za	wodomierz	za	miesiąc,

•	 za	odczyt	wodomierza	dodatkowego	(podlicznika)	i	rozliczenie	
należności	za	wodę	i	ścieki	–	1,95 zł + VAT	za	wodomierz	
za	miesiąc,		

•	 dla	odbiorców	wody	i	ścieków	rozlicznych	na	podstawie	
przeciętnych	norm	zużycia	wody	za	rozlicznie	należności	
–	4,33 zł + VAT	za	miesiąc,

Opłata	 za	przyłączenie	 	do	urządzeń	wodociągowych	
ustalona	została	na	299,36 zł + VAT, natomiast	stawka	za	
przyłączenie	do	urządzeń	kanalizacyjnych	wynosi	282,05 zł 
+ VAT. 

Dopłaty	 Gminy	 dla	 odbiorców	 indywidualnych		
w	2014	roku	wynoszą:	

•	 do	1	m3	wody	0,22 zł + VAT,	

•	 do	1m3	ścieków	1,45 zł + VAT.	
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PODATKI W GMINIE KURYŁÓWKA NA 2014r.

Prezentujemy	 Państwu	 uchwały	 Rady	 Gminy	
Kuryłówka	regulujące	wysokość	podatków	w	2014r.

-		uchwałę	 z	 dnia	 2	 grudnia	 2013	 r.	 w	 sprawie	
określenia	 wysokości	 	 stawek	 podatku	 od	
nieruchomości	na	2014	rok	na	obszarze	Gminy	
Kuryłówka.

-		uchwałę	 w	 sprawie	 obniżenia	 średniej	 ceny	
skupu	 żyta	 przyjmowanej	 jako	 podstawa	
obliczania	 podatku	 rolnego	 na	 obszarze	 gminy	
Kuryłówka	na	2014	rok,

-		uchwałę	z	2011	r.	w	sprawie	podatku	od	środków	
transportowych,(	 wysokość	 tego	 podatku	 nie	
uległa	zmianie,	stąd	nadal	obowiązuje	uchwała	
z	2011	r.)

-		informację	w	sprawie	podatku	leśnego	i	ceny	żyta	na	2014	rok.

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	8,	art.	40	ust.	1	i	art.	41	
ust.	1	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gmin-
nym	(tekst	jednolity	-	Dz.U.	z	2013	r.,	poz.	594	ze	zm.)	i	art.	
5	ust.	1	i	4	ustawy	z	dnia	12	stycznia	1991	r.	o	podatkach	
i	opłatach	 lokalnych	 (tekst	 jednolity	 -	Dz.U.	 z	2010	 r.	Nr	
95,	 poz.	 613	 ze	 zm.)	 oraz	pkt	 1	 i	 2	 obwieszczenia	Mini-
stra	Finansów	z	dnia	7	sierpnia	2013	r.	w	sprawie	górnych	
granic	 stawek	kwotowych	podatków	 i	opłat	 lokalnych	w	
2014	roku	(M.P.	z	2013,	poz.	724)	Rada	Gminy	Kuryłówka	
uchwala,	co	następuje:
§ 1.	Określa	się	stawki	podatku	od	nieruchomości	obowią-
zujące	na	obszarze	Gminy	Kuryłówka	w	2014	roku
w	następującej	wysokości:
1)	od	gruntów;

a)		związanych	 z	 prowadzeniem	 działalności	 gospodar-
czej	 bez	 względu	 na	 sposób	 zakwalifikowania	 w	
ewidencji	gruntów	i	budynków	-	0,84 zł	od	1	m²	po-
wierzchni,

b	 pod	 jeziorami,	 zajętych	na	zbiorniki	wodne,	 reten-
cyjne	lub	elektrowni	wodnych	–	4,56 zł	od	1	ha	po-
wierzchni,

c)	pozostałych,	 w	 tym	 zajętych	 na	 prowadzenie	 od-
płatnej	statutowej	działalności	pożytku	publicznego	
przez	organizacje	pożytku	publicznego	-	0,20 zł	od	1	m²	
powierzchni;

2)	od	budynków	lub	ich	części;
a)	mieszkalnych	–	0,65 zł	od	1	m²	powierzchni	użytko-

wej,
b)	związanych	z	prowadzeniem	działalności	gospodar-

czej	oraz	od	budynków	mieszkalnych	lub	ich	części	
zajętych	na	prowadzenie	działalności	gospodarczej	

–	21,50 zł	od	1	m²	powierzchni	użytkowej,
c)	zajętych	 na	 prowadzenie	 działalności	 gospodar-

czej	w	zakresie	obrotu	kwalifikowanym	materiałem	
siewnym	–	10,75 zł	od	1	m²	powierzchni	użytkowej,

d)	związanych	 z	 udzielaniem	 świadczeń	 zdrowotnych	
w	 rozumieniu	 przepisów	 o	 działalności	 leczniczej,	
zajętych	przez	podmioty	udzielające	tych	świadczeń	
–	4,40 zł	od	1	m²	powierzchni	użytkowej,

e)	pozostałych,	w	tym	zajętych	na	prowadzenie	odpłat-
nej	statutowej	działalności	pożytku	publicznego	przez	
organizacje	pożytku	publicznego	–	6,30 zł	od	1	m²	
powierzchni	użytkowej;

3)	od	budowli;
a)	związanych	 z	 procesem	 poboru,	 uzdatniania	 i	 do-

starczania	wody	oraz	 odprowadzania	 i	 oczyszczania	
ścieków	–	0,25%	ich	wartości	określonej	na	podsta-
wie	art.	4	ust.	1	pkt	3	i	ust.	3-7	ustawy	o	podatkach		
i	opłatach	lokalnych,

b)	pozostałych	 budowli	 –	2%	 ich	wartości	 określonej	
na	 podstawie	 art.	 4	 ust.	 1	 pkt	 3	 i	 ust.	 3-7	 ustawy		
o	podatkach	i	opłatach	lokalnych.

§ 2.	Wykonanie	uchwały	powierza	się	Wójtowi	Gminy	Ku-
ryłówka.
§ 3.	Uchwała	wchodzi	w	życie	po	upływie	14	dni	od	dnia	
jej	 ogłoszenia	 w	 Dzienniku	 Urzędowym	 Województwa	
Podkarpackiego	z	mocą	obowiązującą	od	1	stycznia	2014	r.

PRZEWODNICZĄCY	RADY
GMINY

Stanisław Kotulski

UCHWAŁA NR XXXVIII/218/2013
RADY GMINY KURYŁÓWKA
z	dnia	2	grudnia	2013	r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok na obszarze Gminy Kuryłówka.
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Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	8,	art.	40	ust	1	i	art.	41	
ust	1	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gmin-
nym	(tekst	jednolity	-	Dz.U.	z	2013	r.,	poz.	594	ze	zm.)	oraz	
art.	6	ust.	3	ustawy	z	dnia	15	listopada	1984	r.	o	podatku	
rolnym	(tekst	jednolity	-	Dz.U.	z	2013	r.	poz.	1381),	po	za-
ciągnięciu	opinii	Podkarpackiej	Izby	Rolniczej,	Rada	Gminy	
Kuryłówka	uchwala,	co	następuje:

§ 1.	 Średnią	 cenę	 skupu	 żyta	 za	 okres	 11	 kwartałów	
poprzedzających	 kwartał	 poprzedzający	 rok	 podatko-
wy	 2014,	 ogłoszoną	 w	 komunikacie	 Prezesa	 Głównego	
Urzędu	Statystycznego	 z	dnia	18	października	2013	 r.	w	
sprawie	średniej	ceny	skupu	żyta	za	okres	11	kwartałów	
będącej	 podstawą	 do	 ustalenia	 podatku	 rolnego	 na	 rok	
podatkowy	 2014	 (M.P.	 z	 2013,	 poz.	 814),	 przyjmowaną	

jako	podstawa	obliczania	podatku	rolnego	za	2014	rok	na	
obszarze	Gminy	Kuryłówka,	obniża	się	z	kwoty	69,28	zł	za	
1	dt	do	kwoty	47,50	zł	za	1	dt.

§ 2.	Wykonanie	uchwały	powierza	się	Wójtowi	Gminy	Ku-
ryłówka.

§ 3.	Uchwała	wchodzi	w	życie	po	upływie	14	dni	od	dnia	
jej	 ogłoszenia	 w	 Dzienniku	 Urzędowym	 Województwa	
Podkarpackiego	z	mocą	obowiązującą	od	1	stycznia	2014	r.

PRZEWODNICZĄCY	RADY
GMINY

Stanisław Kotulski

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	8,	art.	40	ust.	1	i	art.	41	
ust.	1	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gmin-
nym	(tekst	jednolity:	Dz.U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz.	1591	ze	
zm.)	i	art.	10	ust.	1	i	2	ustawy	z	dnia	12	stycznia	1991	r.	
o	podatkach	 i	opłatach	 lokalnych1)	 (tekst	 jednolity	Dz.U.	
z	2010	r.	Nr	95,	poz.	613	ze	zm.)	Rada	Gminy	Kuryłówka	
uchwala,	co	następuje:
§ 1.	 Określa	 się	 wysokość	 stawek	 podatku	 od	 środków	
transportowych	na	terenie	Gminy	Kuryłówka
w	następujących	wysokościach:
1)	od	 samochodu	 ciężarowego	 o	 dopuszczalnej	 masie	

całkowitej	powyżej	3,5	tony	i	poniżej	12	ton,	w	zależ-
ności	od	dopuszczalnej	masy	całkowitej	pojazdu:
a)		 powyżej	3,5	tony	do	5,5	ton	włącznie	541,00	zł,
b)		 powyżej	5,5	tony	do	9	ton	włącznie	755,00	zł,
c)		 powyżej	9	ton	i	poniżej	12	ton	863,00	zł;

2)	od	 samochodu	 ciężarowego	 o	 dopuszczalnej	 masie	
całkowitej	równej	lub	wyższej	niż	12	ton	–	w	zależno-
ści	od	liczby	osi,	dopuszczalnej	masy	całkowitej	pojaz-
du	 i	 rodzaju	 zawieszenia	–	 jak	w	 załączniku	Nr	1	do	
niniejszej	uchwały;

3)	od	 ciągnika	 siodłowego	 lub	 balastowego	 przystoso-
wanego	do	używania	łącznie	z	naczepą	lub	przyczepą	
o	 dopuszczalnej	 masie	 całkowitej	 zespołu	 pojazdów	
od	3,5	tony	i	poniżej	12	ton	:
a)	 od	3,5	tony	do	5,5	ton	włącznie	863,00	zł,
b)	 powyżej	5,5	tony	do	9	ton	włącznie	972,00	zł,
c)	 powyżej	9	ton	i	poniżej	12	ton	1.080,00	zł;

4)	od	 ciągnika	 siodłowego	 lub	 balastowego	 przystoso-
wanego	do	używania	łącznie	z	naczepą	lub	przyczepą	
o	 dopuszczalnej	 masie	 całkowitej	 zespołu	 pojazdów	
równej	lub	wyższej	niż	12	ton	–	w	zależności	od	liczby	
osi,	dopuszczalnej	masy	całkowitej	pojazdu	 i	 rodzaju	
zawieszenia	jak	w	załączniku	Nr	2	do	niniejszej	uchwa-
ły;

5)	od	 przyczepy	 lub	 naczepy,	 które	 łącznie	 z	 pojazdem	
silnikowym	 posiadają	 dopuszczalną	 masę	 całkowitą	
od	7	ton	i	poniżej	12	ton,	z	wyjątkiem	związanych	wy-
łącznie	z	działalnością	rolniczą	prowadzoną	przez	po-
datnika	podatku	rolnego:
a)	od	7	ton	do	10	ton	włącznie	653,00	zł,
b)	powyżej	10	ton	i	poniżej	12	ton	659,00	zł;

6)	od	 przyczepy	 lub	 naczepy,	 które	 łącznie	 z	 pojazdem	
silnikowym	 posiadają	 dopuszczalną	 masę	 całkowitą	
równą	lub	wyższą	niż	12	ton,	z	wyjątkiem	związanych	
wyłącznie	 z	 działalnością	 rolniczą	 prowadzoną	 przez	
podatnika	podatku	rolnego	–	jak	w	załączniku	Nr	3	do	
niniejszej	uchwały;

7)	od	autobusu	w	zależności	od	liczby	miejsc	do	siedze-
nia:
a)	 mniej	niż	30	miejsc	863,00	zł,
b)	równej	lub	wyższej	niż	30	miejsc	–	1.512,00	zł.

§ 2.	Wykonanie	uchwały	 zleca	 się	Wójtowi	Gminy	Kury-
łówka.
§ 3.	Traci	moc	uchwała	Nr	XXXVI/227/09	Rady	Gminy	Kury-
łówka	z	dnia	30	października	2009	r.	w	sprawie	określenia	
wysokości	stawek	podatku	od	środków	transportowych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/217/2013 
RADY GMINY KURYŁÓWKA 

z dnia 2 grudnia 2013 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 

obszarze Gminy Kuryłówka na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XV/66/2011 
RADY GMINY KURYŁÓWKA 
z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kuryłówka.
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§	4.	Uchwała	wchodzi	w	życie	po	upływie	14	dni	od	dnia	
ogłoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Pod-
karpackiego	z	mocą	obowiązującą	od	1	stycznia	2012	r.

1)	 Niniejsza	 ustawa	 dokonuje	w	 zakresie	 swojej	 regulacji	wdrożenia	
następujących	dyrektyw	Wspólnot	Europejskich:
1)	dyrektywy	92/106/EWG	z	dnia	7	grudnia	1992	r.	w	sprawie	ustano-
wienia	wspólnych	zasad	dla	niektórych	typów	transportu	kombino-

wanego	towarów	między	państwami	członkowskimi	(Dz.Urz.	WE	L	368	
z	17.12.1992),
2)	 dyrektywy	 1999/62/WE	 z	 dnia	 17	 czerwca	 1999	 r.	 w	 sprawie	
pobierania	 opłat	 za	 użytkowania	 niektórych	 typów	 infrastruktury	
przez	 pojazdy	 ciężarowe	 (Dz.Urz.	WE	 L	 187	 z	 20.07.1999).	 Dane	
dotyczące	ogłoszenia	aktów	prawa	Unii	Europejskiej,	zamieszczone		
w	 niniejszej	 ustawie	 –	 z	 dniem	 uzyskania	 przez	 Rzeczpospolitą	
Polską	członkostwa	w	Unii	Europejskiej	–	dotyczą	ogłoszenia	 tych	
aktów	w	Dzienniku	Urzędowym	Unii	 Europejskiej	 –	wydanie	 spe-
cjalne.

Id: PCDEHUKSDETMYECRRKTAFQXCM. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/66/2011

Rady Gminy Kuryłówka

z dnia 25 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 

zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
w tonach 

Stawka podatku w złotych 

nie mniej niż mniej 
niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszania 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1614 1614 
13 14 1718 1718 
14 15 1822 1822 
15 1926 1926 

Trzy osie 
12 17 1722 1722 
17 19 1826 1826 
19 21 1930 1930 
21 23 2034 2034 
23 25 2086 2086 
25 2138 2138 

Cztery osie i więcej 
12 25 1932 2346 
25 27 1984 2398 
27 29 2036 2450 
29 31 2088 2579 
31 2140 2579 

Załącznik	Nr	1	do	Uchwały	Nr	XV/66/2011
Rady	Gminy	Kuryłówka
z	dnia	25	listopada	2011	r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 
niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Załącznik	Nr	2	do	Uchwały	Nr	XV/66/2011
Rady	Gminy	Kuryłówka
z	dnia	25	listopada	2011	r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od 

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Id: PCDEHUKSDETMYECRRKTAFQXCM. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/66/2011

Rady Gminy Kuryłówka

z dnia 25 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 

wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

nie mniej niż mniej 
niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy 
zawieszania osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 1605 1903 
18 25 1626 1924 
25 31 1646 1945 
31 1667 2038 

Trzy osie i więcej 
12 40 1819 1820 
40 1840 2683 
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Załącznik	Nr	3	do	Uchwały	Nr	XV/66/2011
Rady	Gminy	Kuryłówka
z	dnia	25	listopada	2011	r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PODATKU 
LEŚNEGO NA 2013 i 2014 ROK

Cena	drewna	dla	celów	wymiaru	podatku	leśnego	na	2013	rok	wynosi	186,42	za	1	m3	i	stawka	podatku	leśnego	wynosi		
186,42 zł x 0,220m3  = 41,0124zł za 1ha fizyczny.	
Komunikat	Prezesa	GUS	(M.P.	2012.788).
Cena	drewna	dla	celów	wymiaru	podatku	leśnego	na	2014	rok	wynosi	171,05	za	1	m3	i	stawka	podatku	leśnego	wynosi		
171,05 zł x 0,220m3 = 37,631 zł za 1ha fizyczny.
Komunikat	Prezesa	GUS	(M.P.2013.828)

Id: PCDEHUKSDETMYECRRKTAFQXCM. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/66/2011

Rady Gminy Kuryłówka

z dnia 25 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu 

pojazdów : naczepa /przyczepa/ 
+ pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej 
niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszania 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 718 718 
18 25 738 738 
25 759 759 

Dwie osie 
12 28 1040 1560 
28 33 1092 1602 
33 38 1144 1607 
38 1248 1789 

Trzy osie i więcej 
12 38 967 1248 
38 1017 1352 

W dniu 25 listopada 2013 roku oficjalnie oddano do 
użytku drogę wojewódzkiej nr 877 na dwunastokilo-
metrowym odcinku z Leżajska do granicy województw 
podkarpackiego i lubelskiego. Remont obejmował  
12 kilometrowy odcinek drogi. Przebudowane zosta-
ły dwa mosty na rzece Złota, zwiększając ich nośność 
do 50 ton. Powstało 5 kilometrów nowych chodników, 
wyremontowanych zostało kolejnych 5. Wzdłuż drogi 
zostały utwardzone pobocza, powstały odwodnienia, 
przebudowane zostały zatoki autobusowe, powstała 
sygnalizacja świetlna oraz oświetlenie drogi. Ważne jest 
także to, że droga ta jako pierwsza spośród wojewódz-
kich zyskała podwójną porowatą cichą nawierzchnię. 
Największy odcinek nowej drogi przebiega przez Gmi-
nę Kuryłówka. Nie można nie zauważyć pozytywnych 
zmian jakie zaszły w związku z tą inwestycją w wizerun-
ku naszych miejscowości: nowe oznakowania, bezpiecz-
nie usytuowane chodniki, jednakowe zjazdy na posesje 
przylegające do drogi – wszystko to robi wrażenie nie 
tylko na naszych mieszkańcach, ale także na gościach 
przejeżdżających przez teren gminy, bądź odwiedzają-

cych rodzime strony. To pierwsza taka inwestycja, która 
wniosła dużo pozytywnych zmian dla zamieszkujących 
tu ludzi, a nie uszczupliła gminnego budżetu (Wartość 
robót wyniosła  ponad 42 miliony zł), dlatego cieszy ona 
podwójnie. Pragniemy podziękować wszystkim tym, 
którzy przez wiele lat dokładali wszelkich starań, aby ta 
inwestycja była realizowana, wyrażamy wdzięczność za 
upór i konsekwencje w działaniu na rzecz mieszkańców 
naszego regionu, a w tym naszej gminy.
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Okres zimowy to nie tylko trudny czas 
dla drogowców. Wzmożoną czujność 
wykazują w tym czasie wszystkie in-
stytucje i organizacje odpowiadające 
za koordynowanie działań w sytu-
acjach zagrożenia bezpieczeństwa, 
zdrowia, czy życia ludzkiego. W dniu 
17 grudnia br. odbyło się posiedzenie 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
podczas którego wszystkie służby 
podległe Wójtowi Gminy złożyły in-
formację o stanie przygotowań  do 
działań w okresie  zimowym. Wójt 
przyjął informacje dotyczące zimo-
wego utrzymania dróg oraz przygo-
towania sprzętowego w przypadku 
wystąpienia  ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych, zaopatrzenia szkół  
w opał. Szczególną uwagę zwrócono 
na sytuację osób starszych i samotnych 
z terenu gminy, rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej. Do sołtysów poszczegól-
nych wsi oraz policji zwrócono się z prośbą o współpra-
cę w monitorowaniu sytuacji osób najbardziej potrze-
bujących wsparcia. Przedstawiona została także oferta 
Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic środowiskowych z 
terenu gminy, skierowana do dzieci i młodzieży w trak-
cie ferii zimowych. 

Również strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu Gminy Kuryłówka poświęcili dużo uwagi  przygoto-
waniom do działań ratowniczych w okresie zimy.
W tym trudnym czasie mrozu i obfitych opadów śnie-
gu otoczmy opieką także zwierzęta, które bez naszego 
wsparcia nie są w stanie przeżyć ostrej zimy, a wystar-
czy naprawdę niewiele: suchy kont i odrobina jedze-
nia.

PRzYGOTOWANIA DO zIMY 2013/14

KURS KOMPUTEROWY W RAMAcH PROjEKTU 
„SIEć SzEROKO-PASMOWA POlSKI WScHODNIEj – 

WOjEWÓDzTWO PODKARPAcKIE”
W dniu 16 listopada br. za-
kończył się podstawowy 
kurs komputerowy skiero-
wany dla osób powyżej 45 
roku życia. Szkolenie realizo-
wane było w ramach projek-
tu „ Sieć Szeroko-pasmowa 
Polski Wschodniej – woje-
wództwo podkarpackie ”. Po 
zakończeniu 60 godzinne-
go szkolenia przyszedł czas 
na podsumowanie i oce-
nę nabytych umiejętności. 
Uczestnicy szczególne po-
dziękowanie złożyli na ręce 
Pani Urszuli Zięzio  „za orkę 
na dziewiczym gruncie” jak 
wyraził się jeden z uczestni-
ków.

Strażacy gotowi do akcji
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Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w Kuryłówce odbyły się w piątek 8 listopada 2013r. Uro-
czystość zainicjowała msza św. celebrowana w kościele 
parafialnym przez ks. Piotra Babijczuka i ks. Andrzeja 
Olejniczaka.
Główna część święta, tradycyjnie już, rozpoczęła się przy 
pomniku „WSKRZESZENIA OJCZYZNY’, przy którym od-
był się uroczysty apel w hołdzie Poległym za Ojczyznę. To 
tutaj z powagą i głęboką zadumą, licznie zgromadzeni 
uczestnicy wysłuchali hymnu państwowego w wykona-

niu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Kury-
łówce oraz wystąpienia okolicznościowego Gospodarza 
Gminy Kuryłówka - Wójta Tadeusza Halesiaka. Następnie 
delegacje władz gminy, szkół, instytucji i organizacji z te-

renu gminy, przy wymownych dźwiękach werbli świad-
czących o wyjątkowości chwili, złożyły wieńce i wiązanki 
przy pomniku. Na dalszą część obchodów wszyscy udali 
się do Zespołu Szkół w Kuryłówce. Szkoła nie tylko bierze 
udział, ale aktywnie włącza się w organizację tych patrio-

W dniu 13 listopada 2013r. w Komendzie Wojewódzkiej   
PSP w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia stra-
żakom ochotnikom odznaczeń państwowych. Wojewoda 
Małgorzata Chomycz- Śmigielska podkreśliła, że ochotni-
cze straże pożarne są ważnym elementem w krajowym 
systemie ratowniczo-gaśniczym. Strażacy nie raz udo-
wodnili, że można na nich liczyć w sytuacjach kryzyso-
wych.
Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego otrzymał między innymi Kazimierz 
Rup – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa 
Szczęsnego w Kuryłówce. 

ODzNAczENIA PAńSTWOWE DlA STRAżAKÓW 

W 95 ROczNIcę ODzYSKANIA NIEPODlEGŁOścI.
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tycznych uroczystości – lekcji miłości do Ojczyzny. Jak 
wspomniał dyr. Miron Czarniecki: „Podniosły i patetycz-

ny charakter dzisiejszych uroczystości ma fundamenty 
w bohaterach z Kuryłówki – uczestnikach tamtych wy-
darzeń”. W tym dniu szkoła obchodziła również święto 
patrona gimnazjum - Franciszka Kyci, na którego grobie 
delegacja szkolna złożyła wieniec i zapaliła znicze. Aka-
demia przygotowana przez młodzież i nauczycieli ze-
społu szkół z przerywnikami muzycznymi w wykonaniu 
szkolnego chóru i orkiestry dętej była wspaniałą lekcją 

historii oraz dostarczyła wielu wzruszeń.
Szczególne podziękowania należą się organizatorom: 
Wójtowi Gminy Kuryłówka, Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury, Zespołowi Szkół w Kuryłówce oraz Orkiestrze Dętej 
pod batutą M. Burdy i szkolnemu chórowi pod dyrekcją 
B. Kuczek.

MC

Jedzie Mikołaj wiezie prezenty…

Niedzielnym popołudniem 8 grudnia br. Święty Mi-
kołaj zawitał do Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłów-
ce, gdzie radosnymi dźwiękami piosenek, rozbrzmiewał 
finał Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki „MIKO-
ŁAj”. 

Fenomen „Mikołaja” to przede wszystkim tradycja, prze-
cież każdy z nas jest ciągle dzieckiem i lubi otrzymywać 
prezenty, a tych podczas festiwalu nie brakowało za-
równo dla widzów, a przede wszystkim dla uczestników.  
Z roku na rok przyjeżdża do nas coraz więcej talentów 
wokalnych  z nadzieją, że może „JA” zdobędę Grand Prix. 
Nie inaczej było w tym roku, stąd koniecznym było prze-
prowadzenie eliminacji, do których przystąpiło 35 wo-
kalistów. Jury miało pełne ręce pracy, aby wysłuchać, 
ocenić i wybrać 13 szczęśliwców, którzy wraz z trójką 

laureatów Gminnego Prze-
glądu Piosenki „Andrzejko-
we Śpiewanie” rywalizowali 
w finale. Zarówno na elimi-
nacjach jak w finale Jury ob-
radowało w składzie: Ilona 
Wdowiak, Mateusz Winiar-
ski, Janusz Szpila, Tomasz 
Pierczyk. Podczas festiwalu 
można było usłyszeć pio-
senki, które śpiewał niemal 
każdy z nas, ale też te śpie-
wane po raz pierwszy, a licz-
nie zgromadzona publiczność wszystkich nagradzała 
gromkimi brawami.

Konferansjer Koncertu Finałowego – pan Tomasz 
Kycia swoimi zapowiedziami zadbał, o to by wykonawcy 
czuli się na scenie swobodnie, bezstresowo, a po prezen-
tacji wychodzili uśmiechnięci.
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Tradycyjnie już było o co walczyć, przecież nieco-
dziennie wygrywa się rower górski czy tablet, ale rywa-
lizacja nie może przysłonić dobrej zabawy i radości, któ-
rą powinny sprawiać śpiewane piosenki. Jury nie miało 
żadnych wątpliwości, że w tym roku Nagrodę Grand Prix 
wyśpiewała Kinga Patrycja Dziduch z Biłgoraja, piosen-
ką „Sen motyla”.

Na grudniowe spotkanie z Mikołajem przyszło wie-
lu widzów, którzy po raz kolejny przekonali się, że „nasz 
święty” ma długą białą brodę, jest gruby i chętnie rozda-
je prezenty. Wskazali również swojego faworyta poprzez 
głosowanie na nagrodę publiczności, którą od kilku lat 
jest „słoń strażak” – w tym roku Nagroda powędrowa-
ła  do Wiktorii Borek z Kuryłówki. Przyznano również 
dwie nagrody specjalne, które otrzymali Kamil Kotulski 
i Agata Ostrowska. W przerwach między kategoriami 
zaprezentował się Dziecięcy Zespół Wokalny w Piosence 
„Tańcowała jesień” oraz Młodzieżowy Zespół Instrumen-
talny, złożony z najmłodszych członków Orkiestry Dętej.
Pozostali nagrodzeni:
w kategorii I: I miejsce – Otylia Kobielarz, II miejsce – Da-
ria Podpora, III miejsce – Maria Pająk, Wyróżnienie – Do-
minika Socha,

w kategorii II: I miejsce – Agata Krzal, II miejsce – julia 
świąder, III miejsce – Agata Ostrowska, Wyróżnienia – 
Magdalena Palinka i Kamil Kotulski,
w kategorii III: I miejsce – nie przyznano, II miejsce – Mag-
dalena Peryga, III miejsce – Karolina Więcław. 

To, że żadne dziecko, które odwiedzi w tym dniu 
Ośrodek Kultury nie odchodzi od nas z pustymi ręka-
mi, jest zasługą naszych wspaniałych sponsorów, któ-
rym składamy podziękowania w szczególności: Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie 
– Sponsor Główny, Gmina Kuryłówka, MOSiR – Pły-
walnia Oceanik w Leżajsku, OSP im. Józefa Szczęsnego  

w Kuryłówce, APEX Plus w Leżajsku, Centrum Konstruk-
cji Stalowych w Leżajsku. Dziękuję również TVP Rzeszów 
za objęcie festiwalu patronatem medialnym oraz Wójto-
wi Gminy Kuryłówka za patronat honorowy.

Więcej zdjęć na stronie:  www.kurylowka.pl
goklp

Mikołaj odwiedził świetlice w Gminie Kuryłówka

Wszyscy od najmłodszych lat lubimy początek 
grudnia, bo właśnie wtedy następuje ten długo wy-
czekiwany, magiczny czas urzeczywistnienia marzeń 
w mikołajkowych prezentach. Zgodnie z tradycją w 
wigilię św. Mikołaja, wspomniany święty obdarowuje 
prezentami wszystkich, którzy swoją postawą i postę-
powaniem zasłużyli na nagrodę, rózgą zaś darzy tych, 
którzy w swoim życiu powinni wprowadzić pozytywne 
zmiany. Mikołaj ma wielu pomocników w tej odpowie-
dzialnej misji, jednym z nich był w tym roku wójt Gminy 
Kuryłówka Tadeusz Halesiak, który dzielnie wspomagał 



12

Mikołaja w dostarczaniu prezentów do świetlic środo-
wiskowych. A było tego mnóstwo, bo dzieci spędzające 

niemal każde jesienne i zimowe popołudnia w świetli-
cach, otrzymały do dyspozycji oprócz standardowego 

nowego wyposażenia,  artykuły papiernicze i zdobnicze, 
zestawy książek do biblioteczki świetlicowej, komputery 
z oprogramowaniem, piłkarzyki, stół do tenisa, stoły bi-
lardowe,  atrakcyjne gry planszowe, sprzęt sportowy oraz 
słodycze. Ilość prezentów świadczy, że dzieci uczęszcza-
jące do świetlic były bardzo grzeczne, a niektóre z nich 
w podziękowaniu za otrzymane niespodzianki przygo-

towały specjalną inscenizację z tej okazji. Ciekawe,  czy 
liczą na jeszcze lepsze spotkanie z Mikołajem za rok?
/akcja św. Mikołaj w ośmiu świetlicach na terenie na-
szej gminy została wsparta środkami pozyskanymi w 
ramach Resortowego programu dofinansowania stan-
dardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r. na 
kwotę 88 860. zł/.

Realizowane projekty w Gminie Kuryłówka

Gmina Kuryłówka realizuje projekt pn.„Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowicy i Kury-
łówce oraz budowa sieci wodociągowej na odcinkach Słoboda-Trusze, Kuryłówka, Brzyska Wola i Dąbrowica”, dofi-
nansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w 
ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.1.”Infrastruktura ochrony 
środowiska” Schemat B- Zaopatrzenie w wodę.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Kuryłówka. Poprawi się 
standard życia mieszkańców, znikną dysproporcje związane z dostępem do gminnego systemu wodociągowego 
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oraz zwiększy się bezpieczeństwo w zakresie wody zdatnej do spożycia. Jakość wody pobieranej przez mieszkań-
ców będzie pod stałą kontrolą. 
Gmina Kuryłówka podpisała umowę z wykonawcą w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W kwietniu 2014 roku planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową sieci wodociągowej oraz przebudo-
wą i rozbudową stacji uzdatniania wody. Roboty budowlane potrwają do  końca 2014 roku. Planuje się wybudowa-
nie 6,74 km sieci wodociągowej. 
Całość zadania 1 574 852,98 zł 
Dofinansowanie 1 102 397,07 zł, co daje 70% kosztów całkowitych zadania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„czas na aktywność w Gminie Kuryłówka”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłów-
ce wychodząc naprzeciw zagrożeniu marginalizacją 
i wykluczeniem społecznym mieszkańców gminy w  
2013 roku rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu 
systemowego „Czas na aktywność w Gminie Kuryłówka”. 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priory-
tet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej. Okres realizacji projektu 
przypada na czas od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. War-
tość projektu, która została podzielona stosunkowo z za-
planowanymi działaniami na lata kalendarzowe ogółem 
wynosi 394 351,00 zł, w tym kwota dofinansowania sta-
nowi: 352 944,14 zł, wkład własny to: 41 406,86 zł. Kwota 
projektu w 2013 roku stanowi 158 788,00 zł, w tym dofi-
nansowanie to: 142 115,26 zł.  

Grupą docelową w 2013 roku było 10 osób, z któ-
rymi zawarto kontrakty socjalne na działania dobrane 
stosunkowo do potrzeb poszczególnych beneficjentów. 
Były to osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kuryłówka, 
bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, poszukujące 
pracy, niepozostające w zatrudnieniu, bądź pozostające 
w zatrudnianiu – rolnicy, będące w wieku aktywności za-
wodowej (15-64), w tym w wieku 15-30 – 4 osoby. 

Zadania określone w projekcie realizowane są po-
przez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji 
obejmujących działania w sferze aktywizacji zawodo-
wej, społecznej oraz edukacyjnej.
W ramach tegorocznej „Aktywnej integracji” zrealizowa-
no następujące działania: 
1.  Warsztaty psychologiczne z zakresu kompetencji 

społecznych – odbyły się w terminie od 08.04.2013r. 
do 11.04.2013r., w szkoleniu wzięło udział 10 osób  
(9 kobiet, 1 mężczyzna);

Spotkanie informacyjno – promocyjne projektu systemowego

Warsztaty psychologiczne
z zakresu kompetencji społecznych



14

2.  Trening pracy – odbył się w terminie od 22.04.2013r. 
do 24.04.2013r., w szkoleniu wzięło udział 10 osób  
(9 kobiet, 1 mężczyzna);

3.  Kurs „Prawo jazdy kat. B” – odbył się w terminie od 
16.05.2013r. do 28.06.2013r., w kursie wzięła udział  
1 kobieta. Ukończyła kurs z powodzeniem zdając eg-
zamin na prawo jazdy; 

4.  Kurs „Opiekunka dziecięca” – odbył się w termi-
nie od 20.06.2013r. do 28.06.2013r., w kursie wzię-
ły udział 2 kobiety, w tym jedna z nich od września 
2013 roku została skierowana na staż zawodowy do 
Spółdzielni Socjalnej „Rozwój” z siedzibą w Kuryłów-
ce;  

5.  Kurs „Pielęgnacja zieleni z elementami flory-
styki” – odbył się w terminie  od 06.08.2013r. do 
22.08.2013r., w kursie wzięły udział 2 kobiety, w tym 
jedna od września 2013 roku podjęła pracę w Spół-
dzielni Socjalnej „Rozwój”;  

6.  Warsztaty „Akademia odpowiedzialnego rodzica” 
- odbyły się w terminie od 16.08.2013r. do 18.08.2013r., 
w szkoleniu wzięło udział 6 kobiet i 8 dzieci. Uczestni-
cy mieli okazję rozwinąć umiejętności konstruktyw-
nego sposobu spędzania czasu wolnego, wzmocnić 
relacje rodzic – dziecko, oraz przede wszystkim miło 
spędzić czas w Ustjanowej Górnej – Bieszczady. 

7.  Kurs „Fryzjer II stopnia” – odbył się w terminie od 
25.06.2013r. do 15.07.2013r., w kursie wzięła udział 
jedna kobieta. Kurs odbył się w  profesjonalnym za-
kładzie  fryzjerskim w Leżajsku. 

8.  Kurs „Opiekun osób starszych” – odbył się w termi-
nie od 19.08.2013r. do 30.08.2013r., w kursie wzięły 
udział 3 kobiety, w tym dwie z nich od września 2013 

Trening pracy

Kurs „Pielęgnacja zieleni”

Warsztaty „Akademia odpowiedzialnego rodzica”
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roku podjęły staż zawodowy w Spółdzielni Socjalnej 
Rozwój;

9.  Kurs „Przedstawiciel handlowy” – odbył się w ter-
minie od 06.09.2013r. do 12.09.2013r., w kursie wzię-
ła udział 1 kobieta, która wcześniej ukończyła kurs na 
prawo jazdy kat. B;

10.  Studium policealne – Technik masażysta – rok 
szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015. Naukę w Akade-
mii Zdrowia w Rzeszowie rozpoczął jeden mężczy-
zna. W ramach studium beneficjent ma zapewniony 
nocleg i posiłek.   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce 
ponadto informuje, że na 

2014 i 2015 rok przewidziane są kolejne działania  
w ramach projektu systemowego. 

W ramach aktywizacji edukacyjnej na 2014 rok 
zaplanowano min.: 

Kurs „Prawa jazdy kat. B” połączony z kursem 
„Przedstawiciel handlowy”, 

Kurs „Pielęgnacja zieleni z elementami florystyki”, 
Kurs „Pracownik porządkowy”. Kursy zawodowe 

poprzedzone będą aktywizacją społeczną i zawo-
dową w ramach której min. sfinansowane zostaną 

„Warsztaty odpowiedzialnego rodzica” – warsztaty 
w formie wyjazdowej  rodziców z dziećmi. 

Na zakończenie realizacji działań zaplanowane są 
staże zawodowe. 

Osoby chcące zmienić swoją sytuację życiową, po-
przez wzięcie udziału w szkoleniach 

i kursach zawodowych w ramach projektu systemo-
wego proszone są o kontakt  

z pracownikami socjalnymi tutejszego ośrodka. 
Dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Kuryłówce
37-303 Kuryłówka 114 

Tel. 17 243 00 44

Kurs „Opiekun osób starszych”

Zajęcia praktyczne – Studium policealne – Technik masażysta

Szkolenie BHP przed rozpoczęciem stażu zawodowego

„Dofinansowano ze środków  
Fundacji im. j. K. Steczkowskiego”

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce Filia 
Brzyska Wola otrzymała dofinansowanie w wysokości  
9 900,00 zł na realizację projektu pn. „Z wyobraźnią w 
wielki świat” w ramach konkursu „Na dobry początek” 
ogłoszonego przez Fundację im. Jana Kantego Steczkow-
skiego. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku od  
2 do 4 lat, które nie uczestniczą w edukacji przedszkolnej.  
W projekcie zaplanowano wiele ciekawych zajęć dla dzie-

ci z różnych dziedzin, nie tylko zabawy ale również na-
uki przez nowe doświadczenia. Projekt będzie trwać od  
1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku w Brzy-
skiej Woli, po 4 godz. dziennie przez 5 dni w tygodniu. 
Zaplanowano działania plastyczno-artystyczne, mu-
zyczno-rytmiczne, stymulujące rozwój intelektualny  
i fizyczny dziecka, zajęcia z języka angielskiego oraz 
spotkania międzypokoleniowe. Zajęcia będą prowadzo-
ne przez instruktorów, którzy posiadają doświadczenie  
w pracy z dziećmi. 

W ramach projektu zakupione zostaną pomoce 
dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy i wyposażenie. 
Wkład własny w wysokości 1 150,00 zł zostanie przezna-
czony na zakup sprzętu. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wie-
ku od 2 do 4 lat wraz z rodzicami lub opiekunami.



Nowe instrumenty dla Orkiestry Dętej  
Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce to miejsce 
tworzenia i kultywowania naszych lokalnych tradycji, 
przykładem jest realizacja w 2013 roku projektu pn. 
„Organizacja warsztatów muzycznych oraz zakup 
instrumentów dla Orkiestry Dętej”, operacji z zakre-
su małych projektów w ramach działania 413 „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 
2007-2013. Wartość całego zadania to 37940,74 zł.

Projekt pozwolił na zakup 10 instrumentów reno-
mowanych firm Yamaha, Amati i Buffet Crampon m.in.: 
trąbki, klarnety, flety, saksofony oraz puzon. Podczas 
warsztatów muzycznych 15 uczestników miało możli-
wość nauki gry na instrumentach pod okiem nauczy-

ciela, gdzie swoje umiejętności zaprezentowali pod-
czas „kuryłowskich zwyczajów”. Nowe instrumenty jako 
niezbędne atrybuty młodych muzyków w połączeniu  
z wcześniej zakupionymi strojami sprawiają, że Orkiestra 
może godnie reprezentować Gminny Ośrodek Kultury, 
a przez to również Gminę Kuryłówka zarówno na uro-
czystościach lokalnych jak i ogólnopolskich. Zakupione 
instrumenty sprawiły, iż wzrosło zainteresowanie u dzie-
ci i młodzieży grą na tzw. „dęciakach”. Chociaż realizacja 
projektu od złożenia do płatności trwała 1,5 roku, to war-
to było czekać – twierdzą członkowie naszej Orkiestry.

    goklp

UDzIAŁ SzKOŁY PODSTAWOWEj  
W BRzYSKIEj WOlI W AKcjI WOśP

Po raz pierwszy w tym roku z inicjatywy Europejskiej 
Rady Resuscytacji i w ramach podnoszenia świadomości 
społecznej o problemie nagłego zatrzymania krążenia 
organizowany został „Europejski Dzień Przywracania 
Czynności Serca”  pod nazwą „Restart a Heart”, który jest 
odpowiedzią na Deklarację Parlamentu Europejskiego  
z czerwca 2012 roku, w której państwa członkowskie 
nawołują do ustanowienia Europejskiego Tygodnia Pod-
noszenia Świadomości o Problemie Nagłego Zatrzyma-
nia Krążenia. Inicjatywa miała na celu upowszechnienie 
wśród społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy oso-
bie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzy-
manie krążenia. Punktem kulminacyjnym akcji, do której 
przyłączyła się także nasza szkoła, było przeprowadzenie 
w dniu 16 października 2013 roku stałego 30-minuto-
wego udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy uczniowie                       
z entuzjazmem włączyli się do akcji, by pokazać całej Eu-
ropie efekty Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczy-
my Ratować”, którego jesteśmy uczestnikami.

Całe wydarzenie polegało na jednoczesnym wy-
konywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na 
jak największej ilości fantomów, a co za tym idzie przez 
jak największą ilość osób. Całe wydarzenie rozpoczęło 
się punktualnie w samo południe, trwało pół godziny                     
i odbywało się w naszej placówce na 5  fantomach. W ak-

cji uczestniczyli wszyscy uczniowie klas I – VI. Dokładnie 
o 12.30 szkolny dzwonek ogłosił zakończenie inicjatywy, 
a uczniowie oklaskami podziękowali sobie wzajemnie 
za zaangażowanie w efektywne przeprowadzenie akcji. 
Pani Dyrektor Beata Kamińska, ze swej strony podzięko-
wała wszystkim uczniom oraz paniom, Dorocie Lewko-
wicz, Beacie Socha, Bogusławie Pych, Elżbiecie Śliz oraz 
Teresie Wnuk, dzięki którym całe wydarzenie przebiegło 
niezwykle sprawnie.
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PASOWANIE NA UczNIA KlASY I 
ORAz SPOTKANIE z PANEM RAFAŁEM WIlKIEM
 W SzKOlE PODSTAWOWEj W BRzYSKIEj WOlI

Nasi najmłodsi uczniowie chodzą już do szkoły. No-
szą zeszyty

i tornistry, ale dopiero uroczyste pasowanie ogrom-
nym ołówkiem sprawiło, że mogli się poczuć prawdziwy-
mi uczniami. W poniedziałek, 28 października, w Szkole 
Podstawowej w Brzyskiej Woli uczniowie klasy I pokazali 
swe umiejętności. Dzieci przygotowane pod kierunkiem 
wychowawczyni Beaty Sochy starały się „wypaść na me-
dal”, gdyż z widowni przyglądał się i podziwiał je nie lada 
gość!  Mistrz Paraolimpijski i Mistrz Świata Rafał Wilk!

We wszystkich zadaniach, którym pierwszacy dziel-
nie stawiali czoła, wspierali ich koledzy z klasy czwartej 
oraz przedszkolaki, przygotowane przez panie Elżbietę 
Majcher, Elżbietę Fus, Dorotę Lewkowicz, Beatę Sochę  
przy współpracy z panem Markiem Latawcem - instruk-
torem GOK w Kuryłówce. Specjalnie dla niecodziennego 
gościa pana Rafała zatańczyły tradycyjne polskie tańce 
narodowe, wzbudzając zachwyt wszystkich zgromadzo-
nych na sali. Po części artystycznej nastąpiła długo ocze-
kiwana chwila. Uczniowie złożyli ślubowanie. Następnie 
odbyło się pasowanie na ucznia, którego w asyście wy-
chowawczyni dokonała pani dyrektor Beata Kamińska. 
Uczniowie odcisnęli również swój kciuk na pamiątkowej 
karcie. Otrzymali także pamiątkowe dyplomy i drob-
ne upominki. To najdostojniejszy i najbardziej radosny 

dzień w życiu ucznia szkoły podstawowej.
Po wzruszających chwilach, jakie przeżyli uczniowie 

klasy I, pozostali uczniowie także mogli nacieszyć się 
spotkaniem z Mistrzem. Dzięki panu Markowi Grzesiko-
wi, który przeprowadził na żywo wywiad ze sportowcem, 
wszyscy mogli poznać fascynującą historię dwukrotne-
go mistrza paraolimpijskiego z Londynu i dwukrotnego 
mistrza świata z Kanady 2013roku w handbike’u. Pan 
Rafał Wilk opowiedział o swojej karierze żużlowca, wy-
padku oraz o powrocie do sportu. Nasz gość po wypad-
ku nie zrezygnował z czynnej kariery sportowej i zaczął 
uprawiać najpierw narciarstwo zjazdowe na nartach jed-
nośladowych, następnie zajął się handbike’m. W tej oto 
właśnie dziedzinie osiągnął tak wiele.

Uczniowie, zwłaszcza z klas starszych, byli dobrze 
przygotowani do spotkania, gdyż

z chęcią uczestniczyli w przygotowaniu gazetki in-
formacyjnej o szanownym gościu, pod czujnym okiem 
opiekunki Samorządu Uczniowskiego pani Elżbiety Śliz. 
Mieli także okazję zadać Mistrzowi pytania, aby powięk-
szyć swą wiedzę o tak niecodziennym sporcie jaki upra-
wia.

W podziękowaniu za spotkanie nasz gość został ob-
darowany portretem, który wręczyły pani dyrektor i pani 
Elżbieta Fus, której córka Aleksandra, uczennica klasy II 
LO w Leżajsku, portret wykonała.

Spotkanie zakończyło się długo oczekiwaną chwilą. 
Wszyscy uczniowie ruszyli, aby zdobyć autograf mistrza, 
a także upamiętnić tę szczególną chwilę pamiątkowym 
zdjęciem. Niektórym udało się nawet dokładnie przyj-
rzeć olimpijskim i mistrzowskim medalom. Całe spo-
tkanie zakończył wspaniały poczęstunek przygotowany 
przez rodziców uczniów klasy I oraz Radę Rodziców, za 
co dyrektor szkoły Beata Kamińska składa serdeczne po-
dziękowanie. Po spotkaniu wszyscy zgodnie stwierdzili, 
iż spotkanie wywarło na nich niezwykłe wrażenie   i na 
długo zapadnie w ich pamięci, za co wszyscy jesteśmy 
naszemu gościowi niezmiernie wdzięczni. 

UczNIOWIE SzKOŁY PODSTAWOWEj W BRzYSKIEj 
WOlI – lAUREATAMI lIczNYcH KONKURSÓW

Od początku roku uczniowie naszej szkoły chętnie,  
a co najważniejsze z sukcesami, reprezentowali nas  
w różnorodnych dziedzinach naszej działalności.

Rozpoczęliśmy tradycyjnie od osiągnięć sporto-
wych. Po przejściu eliminacji gminnych i powiatowych 
dwie uczennice naszej szkoły awansowały do rywalizacji 
wojewódzkich. Katarzyna Leniart, uczennica klasy V re-
prezentowała nas na tych zawodach

w rzucie piłeczką palantową, uczennica klasy IV Ewa 
Kogut reprezentowała nas w wojewódzkich zawodach w 
biegach przełajowych, które odbyły się w Kolbuszowej. 
Uczennice zostały przygotowane przez panią Beatę Ka-
mińską i pana Pawła Mazurkiewicza. 

Uczennica  klasy V, Małgorzata Lewkowicz wraz  
z opiekunką panią Elżbietą Fus i panią Beatą Kamińską 
– dyrektorem szkoły-  uczestniczyła w bardzo radosnym 
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wydarzeniu, które miało miejsce w Komendzie Powia-
towej Policji w Leżajsku. W tym dniu nagrodzeni zostali 
laureaci konkursu plastycznego pod hasłem „Bezpiecz-
ne Wakacje 2013”. Konkurs ten promuje wśród dzieci  
i młodzieży bezpieczny wypoczynek podczas wakacji, za-
chowania wolne od nałogów i inne pozytywne postawy.  
W konkursie plastycznym wzięło udział 350 prac uczniów 
z powiatu leżajskiego, z których jury konkursowe wyło-
niło 9 najlepszych prac plastycznych, wśród których zna-
lazła się praca naszej uczennicy. 

Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku, insp. Sta-
nisław Wilczyński w obecności szkolnych opiekunów 

wręczył laureatom konkursu atrakcyjne nagrody i upo-
minki ufundowane przez lokalne samorządy.

Nagrodzone prace wezmą udział w kolejnym woje-
wódzkim etapie konkursu, który odbędzie się w Rzeszo-
wie. Trzymamy kciuki za naszą artystkę.

22 listopada 2013 teatrzyki z naszej szkoły: „Promy-
czek” zrzeszający dzieci klas młodszych I - III oraz „Smyk”, 
w którym występują dzieci klas starszych, zostały laure-
atami rejonowego konkursu „Literatura i dzieci”. Przegląd 
był organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Leżajsku, 
a odbył się w Miejskim Centrum Kultury. Oba teatrzyki 
zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego, który od-
będzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 
dniach 5 i 6 grudnia. Teatrzyk „Promyczek” przedstawił 
inscenizację pt.: „Najpiękniejsza na świecie”, a „Smyk” – 
„Straszny potwór”. Opiekunkami młodszej grupy są pa-
nie: Beata Socha i Helena Stepaniak, zaś grupy starszej 
panie: Elżbieta  Fus i Dorota Lewkowicz.

Ponadto 22 listopada 2013 roku w Domu Kultury  
w Sarzynie odbyła się gala finałowa laureatów między-
powiatowych prezentacji kulturalnych dzieci i młodzie-
ży „Sarzyńska jesień” w kategoriach: recytacja, piosenka 
i praca plastyczna. Uczniowie  naszej szkoły zdobyli 8 
nagród.

W konkursie recytatorskim Zuzanna Winiarska z kla-
sy IV zajęła 3 miejsce. Przygotowała ją  pani Łucja Koza. 

W konkursie piosenki Magdalena Hacia, uczennica klasy 
III przygotowana przez panią Dorotę Lewkowicz, zajęła 
miejsce 2, a Kamil Kotulski uczeń klasy V przygotowany 
przez panią Elżbietę Fus - miejsce 3.

Za prace plastyczne nagrody otrzymali: Krystian 
Gorący i Zuzanna Winiarska z klasy IV oraz Gabriela Ja-
chimowicz, Katarzyna Leniart, Patrycja Socha, uczennice 
klasy V. Prace powstały pod kierunkiem pani Elżbiety Fus.

W gminnym konkursie „Andrzejkowe śpiewanie”, 
który odbył się 24 listopada w Wiejskim Domu Kultury  
w Kolonii Polskiej  Dominika Socha z oddziału przed-
szkolnego zajęła 3 miejsce, a Kamil Kotulski z klasy V - 
miejsce 2. Uczniowie pracowali pod kierunkiem pani 
Elżbiety Fus.

W dniu 27 listopada na scenie GOK w Kuryłówce od-
były się eliminacje do Międzypowiatowego  Konkursu 
Piosenki „Mikołaj 2013”. Wykonawcy podzieleni zosta-
li na trzy kategorie wiekowe. Po ciężkich  zmaganiach 
Dominika Socha z oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Brzyskiej Woli oraz Kamil Kotulski z klasy 
V Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli - przygotowani 
przez panią Elżbietę Fus – zakwalifikowali się do finału, 
który odbędzie się 8 grudnia w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Kuryłówce. Jesteśmy dumni z osiągnięć uczniów  
i gratulujemy im oraz opiekunce sukcesu.

3 grudnia 2013r. w Zespole Szkół w Kuryłówce 
uczennice klasy V: Katarzyna Jachimowicz, Katarzyna 
Leniart, Małgorzata Lewkowicz i Patrycja Socha oraz kla-
sy VI: Aleksandra Bazan, Milena Socha, Gabriela Hacia  
i Anna Hacia, zajęły I miejsce w zawodach w piłce ręcz-
nej i będą reprezentować szkołę i gminę w powiecie. 
Ponadto Aleksandra Bazan otrzymała dyplom dla króla 
strzelców.

Nasi uczniowie godnie reprezentują swoją szkołę na 
wszystkich poziomach; gminnym, powiatowym, a na-
wet wojewódzkim, w różnorakich dziedzinach. Cieszy-
my sięz ich osiągnięć i życzymy im dalszych sukcesów.
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Przystąpienie do programu 
„Szkoła Współpracy. Uczniowie 
i rodzice kapitałem społecznym 

nowoczesnej szkoły”.

 W październiku 2013 roku Szkoła Podstawowa w 
Brzyskiej Woli przystąpiła do realizacji projektu „Szkoła 
Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym 
nowoczesnej szkoły”. Jest to nowy, ogólnopolski, syste-
mowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizo-
wany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji 

Lokalnej Centrum Mazowsze, która jest odpowiedzialna 
za realizację głównych zadań projektu. Otrzymaliśmy  
pisemną akceptację wójta gminy Kuryłówka Tadeusza 
Halesiaka, która była jednym z warunków przystąpienia 
do projektu. 

Projekt potrwa do końca lutego 2015 roku i jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współ-
pracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami 
oraz przedstawicielami innych środowisk działających 
na terenie szkół i przedszkoli w całej Polsce poprzez 
opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelo-
wych rozwiązań. 

Wdrożenie modelowych programów współpracy 
uczestników projektu  ma w dalszej perspektywie za-

Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie Panu Tadeuszowi Halesiakowi – wójtowi Gminy Kuryłówka 
oraz pozostałym pracownikom Urzędu Gminy, Pani dyrektor  Alicji Kyci  i  pracownikom  Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Panu dyrektorowi Józefowi Błońskiem oraz pracownikom Gminnego Zespołu Obsługi Szkół 
w Kuryłówce, Panu dyrektorowi Leszkowi Połciowi  wraz z  pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Kury-
łówce,  Panu Mironowi Czarnieckiemu i Pani Urszuli Zięzio – dyrektorom Zespołu Szkół w Kuryłówce  oraz Pa-
nom: Stanisławowi Kotulskiemu, Kazimierzowi Lewkowiczowi, Piotrowi Liberowi i Robertowi Socha - radnym 
miejscowości Brzyska Wola za nieocenioną pomoc, owocną współpracę i wspieranie inicjatyw podejmowanych 
przez Szkołę Podstawową  w Brzyskiej Woli.

Ogromne podziękowania kieruję też na ręce rodziców uczniów za ciepłe przyjęcie, za akceptację podejmo-
wanych przez szkołę działań, za zrozumienie, słowa uznania i ogromne zaangażowanie w życie szkoły. Uczniom 
dziękuję za liczny udział w konkursach i promowanie nie tylko szkoły, ale gminy i powiatu w województwie, za 
uśmiech, którym obdarzają mnie każdego dnia i za to, że chętnie dzielą się ze mną nie tylko sukcesami, ale i poraż-
kami. Gronu Pedagogicznemu składam serdeczne podziękowania za wysiłek wkładany każdego dnia w nauczanie 
i  wychowanie młodego człowieka, za dodatkowy czas poświęcony uczniom i skuteczne przygotowywanie ich 
do licznych konkursów oraz za ciągłe podnoszenie jakości pracy naszej szkoły. Pracownikom obsługi dziękuję za 
życzliwość i za to,  że w każdej sytuacji mogę na nich liczyć.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć wszystkim 

Wesołych Świąt!
Bez zmartwień,

Z barszczem, z grzybami, z karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!

Czeka nań przecież miejsce.
Wesołych Świąt!

A w Święta,
Niech się snuje kolęda.

I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na zdrowie.

Wesołych Świąt!
A z Gwiazdką!

Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie - najwięcej:

Zwykłego, ludzkiego szczęścia
Beata Kamińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Brzyskiej Woli
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inspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym 
kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współ-
pracy w swoich placówkach. Ideą projektu jest wpro-
wadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów  
i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.

Z każdej ze szkół do projektu wybrano  po 6 przed-
stawicieli (2 rodziców, 2 uczniów i 2 nauczycieli). W dro-
dze wyborów ustalono reprezentantów naszej szkoły,  
a zostali nimi: z ramienia rodziców panie Ilona Rodecka 
i Anna Czechera, nauczycieli panie Beata Kamińska i Elż-
bieta Śliz oraz uczniów Małgorzata Lewkowicz i Katarzy-
na Piotrowska.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały 
na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców 
i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich ak-

tywnego w nim uczestnictwa.
Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczą-

cych m.in.: uprawnień i sposobów działania samorządu 
uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ra-
mach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją 
oraz rodzicami.

Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu upraw-
nień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych 
praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz 
zasad skutecznej współpracy z nauczycielami i dyrekcją.

Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli  
w trakcie warsztatów oraz pomiędzy nimi na terenie 
szkoły zaowocuje stworzeniem programu współpracy. 
Warsztaty rozpoczną się w 2014 roku.

Uroczyste otwarcie punktu przedszkolnego „Przedszkole kluczem do przyszłości” 
przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy

Przy aktywnym udziale dzieci 7 listopada 2013r. od-
było się uroczyste otwarcie funkcjonującego od września 
przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy punktu przed-
szkolnego Przedszkole kluczem do przyszłości. „Każda 
droga rozpoczyna się od pierwszego kroku - to waż-
ny krok i ważny czas dla naszych przedszkolaków 
oraz ich rodziców. My, dorośli stwarzamy możliwo-
ści, aby tej drodze prowadzącej do rozwoju sprzyjały 
korzystne warunki” - uroczystość rozpoczęła dyrektor 
Szkoły Podstawowej Małgorzata Leja wszystkich witając. 

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Tadeusz 
Halesiak – wójt Gminy Kuryłówka, Alicja Kycia – dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłów-
ce, ks. proboszcz Stanisław Sroka, rodzice przedszkola-
ków, nauczyciele i pracownicy punktu przedszkolnego. 
Część główna należała do bohaterów uroczystości, a 
obecność rodziców i gości nie spowodowała tremy u 
najmłodszych, którzy z radością wykonali program arty-
styczny przygotowany przez ich wychowawców. Dzieci 
zaśpiewały piosenki: Grzybki i Do przedszkola nie zabra-

kło również odważnych recytatorów, naprawdę głębo-
kich ukłonów, a brawa były głośne i zasłużone. Obecni 
na sali rodzice byli szczęśliwi i dumni ze swoich pociech. 

W nagrodę przedszkolaki otrzymały prezenty: koszulki, 
plecaki, czapeczki, współfinansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pan wójt dziękował dzie-
ciom za występ, gratulował rodzicom i nauczycielom 
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oraz dyrektor szkoły, wspomniał o ważnej roli edukacji 
przedszkolnej dla najmłodszych i jej powrocie po latach 
do Gminy Kuryłówka. Przedszkolaki zostały obdarowane 
przez gości książeczkami i materiałami plastycznymi.
całkowity koszt projektu: 464 747,00
Wkład własny niefinansowy: 69 712,05
Beneficjent projektu: Gmina Kuryłówka/Szkoła Pod-
stawowa w Dąbrowicy
Okres realizacji projektu: od 01.09.2013r. do 
30.04.2015r.
Biuro projektu mieści się w Szkole Podstawowej  
w Dąbrowicy

W ramach projektu dzieci uczestniczą w spotka-
niach z muzyką, konkursach i wyjazdach edukacyjno-
-poznawczych. Przedszkolaki zwiedziły Muzeum Dobra-
nocek w Rzeszowie, a w Multikinie obejrzały seans bajek 
przygotowany specjalnie dla nich, miały okazję obejrzeć 
kino od kulis, czyli miejsca, które zwykle są niedostępne 
dla widzów np. projektornię filmów. Oglądali wspaniały 
spektakl teatru „Baratario” na scenie Miejskiego Centrum 
Kultury w Leżajsku, uczestniczyli w Dniu Pluszowego 
Misia i w spotkaniu z Mikołajem. Rodzice dzieci również 
objęci są wsparciem, uczestniczą w spotkaniach integra-

cyjnych, warsztatach z logopedą i psychologiem.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach. Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 – 
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej. 

„świat dźwięków dawnej wsi” - jubileusz młodzieżowego zespołu folk-
lorystycznego „cdn”.

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy, 10 listopada 2013r.

Dzięki dotacji udzielonej przez Stowarzyszenie 
,,Kraina Sanu” – lokalna Grupa Działania w ramach 
,,Grantów Krainy Sanu 2013” i wewnętrznej inicjaty-
wie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalno – 
Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy możliwa 
była realizacja operacji pt. „świat dźwięków dawnej 
wsi. cDN 2008-2013” - tymi słowami 10 listopada pre-
zes stowarzyszenia Tadeusz Kyć rozpoczął uroczystość 
Jubileuszu 5 lecia zespołu „CDN” w Dąbrowicy. Wspólnie 
z Małgorzatą Leja dyrektor Szkoły Podstawowej wita-
jąc uczestników listopadowego spotkania, dziękowali 
wszystkim za przyjęcie zaproszenia i przybycie -  go-
ściom, przyjaciołom szkoły, jej sympatykom, lokalnej 
społeczności, uczniom, absolwentom, mieszkańcom 
Małej Ojczyzny.

Było też powitanie równie szczególne, co wyjątko-
we. To sprawcy spotkania młodzieżowy zespół folklo-
rystyczny CDN z kapelą, po części goście, gospodarze, 
gwiazdy/gwiazdki – były więc gromkie brawa! Do pre-
zentacji zespołu  na scenę T. Kyć zaprosił panią Ilonę Ro-
decką z Filii Biblioteki Gminnej w Dąbrowicy i rozpoczął 
się w Dąbrowicy wyjątkowy dzień folkloru.

Jesień… listopad – czas refleksji i zadumy... Ta me-
lancholijna pora roku, bo czas wspomnień;  wspomina-
my ludzi, dawne czasy, młode lata, w przeddzień święta 
niepodległości wspominamy naszą historię … Odtwa-
rzając więc ten miniony czas, na fali właśnie wspomnień 
powstał pomysł odtworzenia „Świata dźwięków dawnej 
wsi”. „Pamiętam, jak ponad 5 lat temu zrodził się  pomysł 
powstania grupy śpiewającej nasze ludowe piękne, me-

lodyjne piosenki. Zaplanowałam, że śpiewać mieli ludzie 
młodzi, uczniowie naszej szkoły, którzy wówczas twier-
dzili, że takie śpiewanie to obciach”- mówiła Małgorzat 
Leja. I udało się, zespół „CDN” powstał w ramach projektu 
„Z muzyką ludową w świat”, dofinansowanego ze środ-
ków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko - Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji 
Grantowej przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju.

I przeszłość sprzed 5 lat…  Jakie były początki? Jakie 
zamierzenia? Co się udało? I czy Cdn?  W fotograficznym 
skrócie odtworzono ten miniony czas… w medialnej 
prezentacji garść wspomnień oraz działania i osiągnięcia 
przedstawiły koordynatorki projektu Małgorzata Trestka 
i Jolanta Socha. Dziewczęta miały wówczas za sobą kilka 
występów w regionie i okazywało się, że to nie taki „ob-
ciach”. Na początku uczestniczyły w gminnych dożyn-
kach i jesiennym pikniku rodzinnym „Tradycja łączy po-
kolenia” organizowanym przez - również uczestniczącą 
w Programie Działaj Lokalnie VI - Społeczną Szkołę Pod-
stawową w Wólce Grodziskiej. Wystąpiły też z zespołem 
śpiewaczym „Ścieżyna” z Dąbrowicy we wspólnym bie-
siadnym koncercie. Ważną stroną tej pięknej przygody 
z muzyką jest to, że „CDN” odtwarza muzykę z radością, 
dzieląc się pogodą życia, witalnością płynącą z ludowej 
kultury i ludowych melodii. Czasem zamyślone, a często 
pogodne, zabawne piosenki i przyśpiewki wywoływały 
wśród publiczności i zadziwienie i  radość. Tak też było w 
trakcie koncertu po 5 latach - zintegrowani członkowie 
zespołu; ci, co dawniej i ci co teraz tworzą skład zespołu, 
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dzielili się radością śpiewania i przypomnieli „Świat daw-
nych ludowych dźwięków”.

Głównym celem działania zespołu wg pierwotnych 
założeń -  ale też i w tej mierze nic się nie zmieniło -  jest 
aktywizacja lokalnego środowiska do wspólnego dzia-
łania w dziedzinie upowszechniania rodzimej kultury 
ludowej. Młodzież ma możliwość kształtowania i rozwi-
jania swoich zainteresowań i umiejętności muzycznych 
oraz obcowania z muzyką ludową regionu. Zespół ludo-
wy „CDN” zaprezentował koncert łączący elementy mu-
zyki ludowej w regionie ze współczesnością, a w reper-
tuarze usłyszeliśmy też piosenki naszych wschodnich 
sąsiadów.

„CDN” prowadzi Iwona Ćwikła, nauczyciel Szkoły 
Muzycznej I i II Stopnia w Leżajsku. W skład kapeli wcho-
dzą młodzi ludzie, którzy za cel obrali sobie kultywowa-
nie i propagowanie polskiej tradycji ludowej: Tomasz 
Barański - akordeon, Andrzej Kostek - klarnet, Paweł Ku-
raś - skrzypce oraz dziewczęta ze szkoły podstawowej i 
gimnazjum w Dąbrowicy, absolwenci szkoły, uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Leżajsku, studenci…. W składzie pierwotnym 
aktywnie działała polonistka szkolna Edyta Kusa – udzie-
lająca wsparcia głosowego i merytorycznego oraz Ro-
bert Szczap – kontrabas. Panie Maria Kusa, Barbara Miś 
i Kazimiera Trestka szyły stroje, dziewczęta wiły wianki, 
robiły korale… Działo się sporo przez te 5 lat i choć nie 
było łatwo, to był to raczej dobry czas… barwnych i  ży-
wiołowych koncertów. Zespół miał wsparcie Leszka Po-
łcia dyrektora GOK, który objął CDN patronatem, nagła-
śniał uroczystości. Wójt Gminy T. Halesiak dofinansował 
zespół, dzięki temu wsparciu zakupiono buty i gorsety.

Życzmy sobie, CDN-owi, aby takie działania były 
podejmowane i kontynuowane ponieważ wyzwalają 
ludzką energię i służą wspólnemu dobru. Podczas kon-
certu ludowe śpiewanie zachwycało, było powodem 
do wspomnień i radości. Niech dalej raduje nasze serca, 
niech Ciąg Dalszy Nastąpi - tego życzymy z całego serca! 
Mając nadzieję, że niedzielny czas spędzony w dąbro-
wickiej szkole i Jubileusz CDN 2008 – 2013, połączony z 
muzyczną opowieścią o dźwiękach dawnej wsi sprawił 
radość, serdeczne podziękowania dla wszystkich biorą-
cych udział w wyjątkowym koncercie złożyły M. Leja i I. 
Rodecka – prowadzące spotkanie. 

Na podsumowanie koncertu były też specjalne ży-
czenia od zaproszonych gości i organizatorów, piękne 
słowa, prezenty, kwiaty, słodkości i wyjątkowy jubile-
uszowy tort dla zespołu z kapelą. 

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Tadeusz 

Halesiak wójt Gminy Kuryłówka, Magdalena Rachwał 
dyrektor biura i Jolanta Flak członek Stowarzyszenia 
Krainy Sanu, Alicja Kycia dyrektor Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuryłówce, 
Barbara Szczęch dyrektor Społecznej Szkoły Podstawo-
wej w Wólce Grodzickiej, Paulina Dąbek prezes i Janina 
Rozlazła przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Wólka Grodziska, Leszek Połeć dyrektor, Marek Latawiec 
instruktor i akustyk Gminnego Ośrodka Kultury w Kury-
łówce, Anna Bienias przedstawicielka Gminnego Zespo-
łu Obsługi Szkół, ks. Stanisław Sroka Proboszcz Parafii 
Kolonia Polska, Lucyna Pietrycha dyrektor Publicznego 
Gimnazjum w Dąbrowicy prowadzonego przez dąbro-
wickie stowarzyszenie 

Byli przedstawiciele zespołów, Kół Gospodyń Wiej-
skich, gospodarstw agroturystycznych,  Koło Gospodyń 
Wiejskich z Kolonii Polskiej z prezes Krystyną Kiełboń,  
członkowie zespołu ludowego JAGODA z kapelą z Dą-
browicy, Rady Rodziców dąbrowickich szkół z przewod-
niczącymi Marią  Bucior i Moniką Goch.

W szkole można było podziwiać: :
•	 barwną	 galerię	 	 „świat dźwięków dawnej wsi” 

-  dokumentację zdjęciową prezentującą etapy po-
wstawania i tworzenia zespołu CDN, jego osiągnię-
cia;

•	 CDN	w	lokalnej	prasie	–	prezentację	zapisu	działań	
zespołu;

•	 baner	cDN 2008 – 2013” i scenografię „ludowy za-
kątek”.
Na podsumowanie słodka biesiada i wynik warszta-

tów cukierniczych „Pieczemy według babcinych przepi-
sów”.

„CDN” czyli:
- czas dla nas
- coś dobrego nastąpi
- cały dzień nucą
- co daje nauka
- cosik dobrze nucą
- człowiek daje nadzieję
- cała Dąbrowica nuci
- czas dobry nastał
- czarująca dziś niedziela… czyli 
- cDN...
Zespołowi CDN życzymy kolejnych udanych, rado-

snych jubileuszy. 
Organizator spotkania: Stowarzyszenie Wspierania Ini-
cjatyw Kulturalno – Oświatowych i Gospodarczych w Dą-
browicy i Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy przy wsparciu 
Gminnego ośrodka Kultury w Kuryłówce.
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W dniach 18-25 
listopada w Zespole 
Szkół w Kuryłówce zo-
stała przeprowadzona 
zbiórka darów w ra-
mach akcji „POLACY 
RODAKOM NA UKRA-
INIE I BIAŁORUSI”. Or-
ganizacją akcji zajął 
się samorząd szkolny  
pod kierunkiem pani 
Marii Wolanin oraz 
pani Joanny Serkiz. 
Produkty  żywnościo-
we, miękkie zabawki  
i książki zostały przeka-
zane do centrum akcji 
w Leżajsku, a następ-
nie przewiezione do 

Lublina. Tam pakowane będą w paczki i rozwiezione dla 
Polaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi. W ubie-
głym roku 
t r a f i ł y 
m i ę d z y 
innymi, do 
Kamieńca 
Podolskie-
go, Gród-
ka Podol-
skiego i 
L a t y c z o -
wa. 

Z miej-
s c o w o ś c i 
tych otrzy-
m a l i ś m y 
podzięko -
wania od 
naszych Ro-
daków.

A ser-
ca nauczy-
cieli i oraz 
u c z n i ó w  

z  Zespołu Szkół w Kuryłówce są ogromne! Po raz kolejny 
nie zawiedli- ilość darów przekroczyła najśmielsze ocze-
kiwania. Prezenty musiano przewieźć dwoma samocho-

dami! Mamy nadzieję, że znów ucieszą obdarowanych  
i na twarzach wielu rodzin pojawi się uśmiech.  

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

„ jEślI KTOś PROSI NAS O POMOc, TO zNAczY 
żE jESTEśMY jESzczE cOś WARcI „

„ IDĄ śWIęTA” KIERMASz BOżONARODzENIOWY
Wielkimi krokami idą do nas święta. W związku z 

tym uczniowie klas drugich w ramach projektu edu-
kacyjnego pod nadzorem opiekunów pań: Marii Wola-
nin i Urszuli Zięzio, zorganizowali kiermasz świąteczny. 
Dzieła naszych młodych talentów sprzedawane były 
02.12.2013r. podczas wywiadówki.

Na stołach znalazły się przepiękne ozdoby choin-
kowe, kartki świąteczne oraz stroiki, wykonane różnymi 
technikami. Młodzież wykorzystała wszelkie dostępne 

m a t e r i a ł y, 
począwsz y 
od szyszek, 
makaronów, 
papierowej 
wikliny, osi-
kowych ele-
mentów, aż 
po bardziej 
komercyjne 
w postaci 

k o r a l i k ów 
i cekinów. 
Większość 
ozdób, re-
a l izator z y 
p r o j e k t u 
w y k o n y -
wali  w po-
n i e d z i a ł k i 
i czwartki 
na zajęciach dodatkowych. Dzięki wielkiemu zaangażo-
waniu młodzieży i opiekunów wszystko zostało dopięte 
na ostatni guzik.  Nasi ambitni uczniowie postanowili 
zaprezentować swoje wyroby również 15.02.2013r. przy 
kościołach Parafii Tarnawiec oraz Brzyskiej Woli. Serdecz-
nie zapraszamy.  

Dochód z kiermaszu będzie przekazany na rzecz 
PODKARPAcKIEGO HOSPIcjUM DA DzIEcI.

 
Maria Wolanin
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PASOWANIE W GIMNAzjUM W KURYŁÓWcE

28.11.2013r. w naszym gimnazjum odbyło się pa-
sowanie uczniów klas pierwszych . Tradycyjnie przed-

s t a w i e n i e 
pr z ygoto -
wali trze-
cioklasiści, 
tym razem 
pod kierun-
kiem pań: 
Małgorza-
ty Kordas 
i Justyny 
Janusz oraz 
pana Wal-
d e m a r a 

Fusa.. Teraz 
t e m a t e m 
p r z e w o d -
nim byli 
„Flinstono-
wie”.

Pier w-
szoklasiści 
w przygo-
t o w a n y c h 
s t r o j a c h 
jaskiniow-
ców zmagali się, rywalizując ze sobą, w kilku konkuren-
cjach: obróbka kamienia gładzonego, rozpalanie ognia, 
rysunki naskalne, taniec jaskiniowców, polowanie na 
mamuta, zadanie matematyczne oraz quiz ze znajomo-
ści kreskówki. Nad przebiegiem poszczególnych zadań 
czuwało uczniowskie jury. Konkurencje były przeplatane 
inscenizacją â la Flinstonowie przeniesieni w czasie do 
współczesności. Nie zabrakło humoru i dobrej zabawy.

Na zakończenie pierwszoklasiści- „jaskiniowcy” 
przenieśli się w symboliczny sposób, pokonując tunel 
czasoprzestrzenny, do współczesności. Pan Dyrektor 
pogratulował młodym wykonawcom pomysłowości   
i umiejętności aktorskich.

Małgorzata Kordas

…a co słychać w bibliotece…

Kto Mistrzem?

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce już po raz 
drugi zorganizowała 

Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”,  który tym 
razem skierowany był  do pracowników różnych instytu-
cji i radnych gminy Kuryłówka. 

Regulamin i karty zgłoszenia wysłaliśmy aż do 15 in-
stytucji. Mieliśmy nadzieję, że zainteresowanie wspólną 
zabawą  będzie  dużo większe. Niestety, na nasze zapro-
szenie odpowiedziały tylko takie instytucje jak: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy, Szkoła 
Podstawowa w Brzyskiej Woli, Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum Publiczne  w Dąbrowicy oraz Gminny 
Ośrodek Kultury – za co wszystkim bardzo, ale to bar-
dzo dziękujemy.

W szranki o tytuł Mistrza Ortografii Gminy Kury-
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„ANDRzEjKOWE śPIEWANIE 2013”

Odpowiedź Szkół w  Dąbrowicy na gminny konkurs „Mistrz Ortografii”

łówka stanęło 10 uczestników. Niezwykle interesują-
cy, naszpikowany mnóstwem pułapek ortograficznych 
i interpunkcyjnych tekst zredagowany i przeczytany 
przez panią Natalię Nowicką wywołał lekki niepokój ale i 
uśmiech na twarzach naszych uczestników, szczególnie 
po usłyszeniu min. takich słów jak: imponderabilia,  bel-
becha , Achacjusz, Chąśnickich, Życław.  

Zabawa była przednia, niech żałują Ci, którzy nie 
podjęli wyzwania i nie zmierzyli się na gminnym ringu 
ortografii.

 Po wnikliwym sprawdzeniu dyktand pani Natalia 

ogłosiła wynik –  Mistrzem Ortografii na rok 2013 zo-
stał pan janusz Pęcak (nauczyciel Szkoły Podstawowej  
w Dąbrowicy). Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom odwagi i poczucia humoru , a zwycięzcy – 
dobrego wyniku. 

Już teraz zapraszamy na kolejną edycję konkursu.

Więcej zdjęć na WWW.kurylowka.pl 
zakładka FOTOGALERIA.

gbpwz

„Ortografia nie jest trudna”
Wstępne eliminacje przed gminnym finałem zostały 
wspólnie zorganizowane przez Szkołę Podstawową i 
Publiczne Gimnazjum w Dąbrowicy. Panie Halina Kycia 
(autorka tekstu) i Edyta Kusa polonistki obydwu szkół  
przygotowały ortograficzną niespodziankę dla nauczy-
cieli, którzy pokazali, że  poważne językowe „przeszkody”, 
choć wcale nie bywają łatwe, są do przejścia. Propago-

wanie kultury języka polskiego w środowisku szkolnym, 
chęć sprawdzenia się, edukacyjna zabawa, integracja we 
wspólnym działaniu i akceptacja interesującej propozycji 

Gminnej Biblioteki Publicznej ogłaszającej konkurs - to 
argumenty, które przyświecały podejmującym „orto-
graficzne” wyzwanie nauczycielom z Dąbrowicy. To też 
zadanie i zachęta dla nas wszystkich – użytkowników 
pięknego języka polskiego - do ciągłej pracy nad sobą. „ 
Udział w finale był dla nas wyzwaniem i wyróżnieniem. 
Dziękujemy organizatorom za trafiony pomysł, stworze-
nie możliwości sprawdzenia się i  wspaniałą atmosferę”- 
z takimi refleksjami udział w konkursie zakończyli dąbro-
wiccy pedagodzy.

                                                                                         ML

24 listopada br.  o godz. 15 00 w Wiejskim Domu 
Kultury w Kolonii Polskiej odbył się Gminny Konkurs 
Piosenki „Andrzejkowe śpiewanie”. W imprezie, zor-
ganizowanej przez Wiejski Dom Kultury w Kolonii Pol-
skiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce, wzięło 
udział 15  wykonawców w 3 kategoriach wiekowych: 
kategoria I (do klasy III SP), kategoria II (kl. IV-VI SP), kate-
goria III (kl. I-III gimnazjum).

Uczestników oceniało profesjonalne Jury w skła-
dzie: Bartłomiej Urbański, Bogdan Pęcak oraz Mateusz 

Winiarski.
W y k o n a w -

cy mieli okazję 
podjąć ciężkie 
wyzwanie jakim 
był występ przed 
pełną widzów 
salą i każdy z 
nich stawił temu 
dzielnie czoła. 
Po ich wysłucha-
niu  Jury wyło-
niło zdobywcę 
GRAND PRIX 
oraz laureatów  
poszczególnych 
kategorii  ocenia-
jąc:  umiejętności 
wokalne, ogólny 
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wyraz artystyczny i zaangażowanie, natomiast dobrze 
bawiąca się publiczność  wybrała, według własnego 
uznania, najlepszego uczestnika festiwalu przyznając 

mu Nagrodę Publiczności.
Nagrodzeni :
I kategoria: I miejsce – Wiktoria Borek, II- Gabriela Sta-
roń, III – Dominika Socha;
II kategoria:  I miejsce – Agata Ostrowska, II – Kamil Ko-
tulski, III – Natalia Bucior;
III kategoria: I miejsce – nie przyznano, II – Justyna 
Ostrowska, III – Beata Bucior;
Grand Prix oraz Nagroda Publiczności – Magdalena 
Peryga.

Zwycięzcy „Andrzejkowego Śpiewania”  otrzymali 
przepustkę do Międzypowiatowego Festiwalu Piosen-
ki Mikołaj 2013 (8 grudnia br.  GOK w Kuryłówce), pod-
czas którego jak co roku wezmą udział w dalszych zma-
ganiach konkursowych.

gbpldz

W grudniu 2013 r. mija rok od czasu rozpoczęcia reali-
zacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku projektu 
„Bądź sprawny na rynku pracy”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. 

Wsparcie w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki koncentruje się przede wszystkim na 
wybranych grupach docelowych, które doświadczają 
największych trudności związanych z wejściem i utrzy-
maniem się na rynku pracy, zaś Poddziałanie 6.1.1 Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w ramach którego 
realizowany jest projekt) zakłada wsparcie osób pozo-
stających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku skierował wsparcie w 
ramach niniejszego projektu do 20 osób bezrobotnych 
niepełnosprawnych, z powiatu leżajskiego w wieku od 
18 do 55 roku życia, posiadających wykształcenie co naj-
mniej zasadnicze zawodowe. 

W styczniu 2013 r. w wyniku przeprowadzonej rekru-
tacji do pierwszej edycji projektu, z udziałem doradcy 
zawodowego i psychologa, wyłoniono 10 uczestników 
projektu (6 kobiet i 4 mężczyzn) z powiatu leżajskiego. 

Udział w projekcie rozpoczęli spotkaniem z doradcą za-
wodowym w ramach Indywidualnego Planu Działania. 
Planowane spotkania z doradcą zawodowym przeplata-
ły się z pozostałymi działaniami w projekcie przez cały 
okres uczestnictwa w projekcie.

W lutym wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w ba-
daniach psychologicznych, które miały na celu diagnozę 
predyspozycji osobowościowych uczestników projektu 
pod kątem wyboru kierunków doskonalenia zawodo-
wego oraz w 6-dniowym szkoleniu z zakresu rozwijania i 
doskonalenia kompetencji społecznych.

 Szkolenie „Kompetencje społeczne” (edycja 1)

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

prezentuje

Efekty projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych pt. „Bądź sprawny na rynku pracy”
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W marcu uczestnicy projektu wzięli udział w 3-dniowych 
Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy prowadzo-
nych przez lidera klubu pracy oraz wspólnie z doradcą 
zawodowym uzgadniali tematy indywidualnych szkoleń 
zawodowych. 

W kwietniu i maju uczestnicy projektu odbywali szkole-
nia zawodowe z następujących zakresów: operator ob-
rabiarek sterowanych numerycznie CNC, pełna księgo-
wość, fryzjer II stopień, przedstawiciel handlowy, grafika 
komputerowa, kucharz małej gastronomii, komputero-
wa obsługa hurtowni i magazynu z obsługą kasy fiskal-
nej, język migowy I stopnia.

Kolejnym zadaniem jakie stało przed uczestnikami pro-
jektu było odbycie indywidualnych spotkań z pracodaw-
cami, w efekcie których 10 pracodawców złożyło wnio-
ski o organizację stażu. Od czerwca uczestnicy projektu 
rozpoczęli staże w firmach i instytucjach powiatu leżaj-
skiego. Obecnie uczestnicy pierwszej edycji projektu 
kończą realizację 6-miesięcznych staży.

W sierpniu 2013 r. zakończyła się rekrutacja do drugiej 
edycji projektu, również z udziałem doradcy zawodowe-
go i psychologa, w ramach której wyłoniono kolejnych 
10 uczestników projektu (5 kobiet i 5 mężczyzn) z powia-
tu leżajskiego. Uczestnicy drugiej edycji projektu wzięli 
udział w analogicznych działaniach projektu jak uczest-
nicy pierwszej edycji: spotkania z doradcą zawodowym 
w ramach Indywidualnego Planu Działania, badania psy-
chologiczne, szkolenie „Kompetencje społeczne”, Warsz-
taty Aktywnego Poszukiwania Pracy, indywidualne szko-
lenia zawodowe (operator wózka widłowego, operator 
obrabiarek CNC, grafika komputerowa z elementami 
DTP, kurs rysunku technicznego w programie AUTOCAD, 
komputerowa obsługa hurtowni i magazynu z obsługą 
kasy fiskalnej, kurs gastronomiczny, pracownik biurowy 
+ kadry) oraz indywidualne spotkania z pracodawcami. 
Od grudnia 2013 r. uczestnicy tej edycji projektu rozpo-
czynają staże w różnych firmach i instytucjach powiatu 
leżajskiego i jego okolicach. Staże te będą trwać mak-
symalnie do końca maja 2014 r. gdyż realizacja projektu 
jest zaplanowana do końca czerwca 2014 r.

Szkolenie „Kompetencje społeczne” (edycja 2)

Dodatkowo uczestnicy projektu mają możliwość sko-
rzystania ze zwrotu kosztów przejazdu za udział w dzia-
łaniach projektowych oraz zwrotu kosztów opieki nad 
dzieckiem lub osobą zależną.

Działaniami wspierającymi aktywizację uczestników 
projektu są spotkania zespołu interdyscyplinarnego, 
w trakcie których specjaliści pracujący z uczestnikami 
omawiają na bieżąco, by udzielane wsparcie było dosto-

sowane do indywidualnych potrzeb, a tym samym jak 
najbardziej skuteczne. Zostały zrealizowane 2 grupowe 
spotkania dla pracodawców (po jednym w każdej edycji 
projektu) o profilach działalności zbieżnych z kompeten-
cjami uczestników projektu. 

Spotkanie dla pracodawców (edycja 1)

Ważnym punktem spotkań był temat zatrudniania osób 
niepełnosprawnych i ich aktywizacji zawodowej, dlate-
go cieszy nas liczny i chętny w nich udział. W trakcie spo-
tkań prezentowano również profile zawodowe uczest-
ników poszczególnych edycji projektu, co mogło być 
pomocne w doborze odpowiednich pracowników.

Spotkanie dla pracodawców (edycja 2)

Podsumowując dotychczasową realizację projektu na 
uwagę zasługuje fakt, że pomimo początkowych trud-
ności z rekrutacją do projektu (związanych z małą licz-
bą osób spełniających kryteria udziału w projekcie), w 
obydwu edycjach projektu żaden z uczestników projek-
tu nie zrezygnował z udziału w projekcie w trakcie jego 
trwania, co więcej frekwencja we wszystkich działaniach 
projektowych była praktycznie 100%. Naszym zdaniem 
świadczy to o odpowiednio dobranej ofercie i atrakcyj-
ności tego projektu. Niewątpliwie za sukces projektu i 
osób będących w tak trudnej sytuacji na rynku pracy na-
leży uznać ponadplanową liczbę deklaracji zatrudnienia 
po odbytym stażu, jakie złożyli pracodawcy współpracu-
jący z urzędem w ramach projektu. 

Mniej wymierną korzyścią, ale jakże ważną dla osób nie-
rzadko wycofanych z życia społecznego, jest ich integra-
cja, a nawet zawiązane przyjaźnie. Wszystko to pokazuje 
rzeczywistą potrzebę jego realizacji, a zadowolenie jego 
uczestników, to dla nas największa nagroda i zachęta do 
dalszej pracy.

Małgorzata Bęben
(kierownik projektu)

Projekt „Bądź sprawny na rynku pracy” jest współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Do oceny, na ile ryzykowny jest aktualny wzór spożywania alkoholu, może również posłużyć test AUDIT opracowany przez 
Światową Organizację Zdrowia. Prawidłowe wykonywanie tego testu wymaga rozumienia i umiejętności przeliczenia porcji 
standardowych alkoholu, jakie zawarte są w wypijanych trunkach. Jeżeli jedna porcja standardowa, (czyli 10 gramów 100% 
alkoholu) zawarta jest w 250 ml piwa, 100 ml wina i 30 ml wódki, to:

•	 butelka piwa (0,5 l) zawiera ok. 2 porcje standardowe alkoholu,
•	 butelka wina (750 ml) zawiera ok. 7,5 porcji standardowych,
•	 butelka wódki (0,5 l) zawiera ok. 17 porcji standardowych.

AUDIT nie jest medyczną diagnozą zaburzeń wynikających z picia alkoholu. Wyniki testu mogą z pewnym prawdopodobieństwem 
pomóc w ocenie wzoru picia jako ryzykownego, szkodliwego lub uzależnienia od alkoholu. Prawdopodobieństwo trafnego 
rozpoznania będzie większe, jeśli test będzie wypełniony uczciwie, co jest możliwe tylko wtedy, gdy osoba wypełniająca go nie 
będzie się czuła zagrożona.

Test Rozpoznania zaburzeń związanych z Piciem Alkoholu
Przeczytaj dokładnie kolejne pytania. Zastanów się nad odpowiedzią. Przelicz ilość wszystkich wypijanych 

przez siebie rodzajów alkoholu (piwa, wina, wódki) na porcje standardowe. Zanotuj liczbę punktów w 
okienku po prawej stronie. Bądź uczciwy, tylko wtedy wypełnianie testu ma sens.

1. jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?
(0) nigdy
(1) raz w miesiącu lub rzadziej
(2) 2 do 4 razy w miesiącu
(3) 2 do 3 razy w tygodniu
(4) 4 razy w tygodniu lub częściej 

2. Ile porcji standardowych zawierających alkohol 
wypija Pan/Pani w trakcie typowego dnia picia?
(0) 1-2 porcje 
(1) 3-4 porcje
(2) 5-6 porcji
(3) 7,8 lub 9 porcji
(4) 10 lub więcej

3. jak często wypija Pan/Pani 6 lub więcej porcji 
podczas jednej okazji?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu 
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie 

4. jak często w ciągu ostatniego oku stwierdzał/a Pan/
Pani, że nie może zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie 

5. jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło 
się Panu/Pani z powodu picia alkoholu zrobić coś 
niewłaściwego, co naruszałoby normy i zwyczaje 
przyjęte w Pana/i środowisku?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu 
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie 

6. jak często w ciągu ostatniego roku musiał/a się Pan/
Pani Rono napić, aby móc dojść do siebie po „dużym 
piciu” z poprzedniego dnia?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu 
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie 

7. jak często w ciągu ostatniego roku doświadczał/a 
Pan/Pani poczucia winy lub wyrzutów sumienia po 
wypiciu alkoholu?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu 
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

8. jak często w czasie ostatniego roku nie był/a Pan/
Pani w stanie z powodu picia przypomnieć sobie co 
wydarzyło się poprzedniego wieczoru?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu 
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie 

9. czy zdarzyło się, że Pan/Pani lub jakaś inna 
osoba doznała urazu w wyniku Pana/i picia?
(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ciągu ostatniego roku

10. czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo 
lekarz interesował się Pana/Pani piciem lub 
sugerował jego ograniczenie?
(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ciągu ostatniego roku

Tutaj zapisz sumę punktów ogółem :

Interpretacja wyników zależy od łącznej sumy punktów uzyskanych w teście:
•	 od 1 do 7 – picie o niskim ryzyku szkód,
•	 od 8 do 15 – picie ryzykowne,
•	 od 16 do 19 – picie szkodliwe,
•	 powyżej 20 – prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu.

W sytuacjach, gdy wynik testu budzą wątpliwości warto zasięgnąć opinii specjalisty pracującego w poradni leczenia uzależnienia 
od alkoholu.

SPRAWDź czY PIjESz RYzYKOWNIE
TEST PRZESIEWOWY AUDIT
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BANK DLA ROLNIKA
Prowadzenie gospodarstwa rolnego to czasochłonne i odpowiedzialne zajęcie, 
które poza wiedzą z zakresu rolnictwa wymaga również od rolników orientacji  
w biznesie. Na szczęście coraz częściej na rynku dostępne są usługi, które pomagają 
w prowadzeniu gospodarstw rolnych. jedną z nich jest oferowany przez Bank 
zachodni WBK AGRO PAKIET pomagający przedsiębiorcom rolnym w zarządzaniu 
finansami gospodarstwa. W ramach pakietu dostępne są rachunek bieżący, kredyty, 
pożyczki, lokaty, leasing i wiele innych produktów i usług bankowych, bez których 
trudno jest prowadzić nowoczesne gospodarstwo. 

O AGRO PAKIEcIE rozmawiamy z Andrzejem Pychem Dyrektorem  1 Oddziału Banku 
zachodniego WBK w leżajsku . 

- czym właściwie jest Agro Pakiet? 
- To pakiet produktów i usług przygotowanych przez bank specjalnie z myślą o potrzebach właścicieli gospodarstw 
rolnych. Z jednej strony są to produkty i usługi potrzebne do prowadzenia gospodarstwa, z drugiej - przydatne  
w codziennym życiu, dostosowane do potrzeb współczesnego przedsiębiorcy prowadzącego własny biznes.

- Ale jak udało się Państwu stworzyć ofertę w ramach której odpowiadacie na potrzeby zarówno przedsiębiorcy, 
jak i osoby fizycznej? Pewnie, decydując się na tę usługę trzeba płacić za wiele niepotrzebnych produktów 
bankowych. 
- Wcale nie. Jedynym produktem, który należy posiadać chcąc korzystać z Agro Pakietu, jest rachunek bieżący. Koszt 
jego prowadzenia to 6 zł miesięcznie, czyli podobnie jak za konto osobiste dla osoby fizycznej. Pozostałe opłaty 
dotyczące rachunku także są wycenione podobnie, jak w przypadku kont osobistych. 
Całą resztę produktów i usług dany rolnik dobiera sobie według potrzeb. Możliwości są tutaj praktycznie 
nieograniczone. W związku z prowadzoną działalnością może np. zaciągać kredyty w rachunku bieżącym, obrotowe 
i inwestycyjne, kredyty dotowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz współfinansowane 
ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Może korzystać z pożyczek i leasingu, a także z kart płatniczych. Ponadto 
jako osoba fizyczna ma możliwość założenia w naszym banku konta osobistego, uzyskania kart debetowych  
i kredytowych, zaciągnięcia kredytu gotówkowego i hipotecznego oraz  korzystania z lokat, kont oszczędnościowych 
oraz funduszy inwestycyjnych. W obu przypadkach (jako osoba fizyczna i jako przedsiębiorca) może wygodnie 
zarządzać swoimi finansami przez Internet oraz SMS, za pośrednictwem prostych w obsłudze usług bankowości 
elektronicznej BZWBK24, bez konieczności odwiedzania oddziału banku. To ogromne ułatwienie zwłaszcza dla 
rolników, który z reguły mieszkają daleko od miasta. 

- A który z kredytów można dostać najszybciej, gdy pojawia się nagła potrzeba? 
- Myślę, że w takim przypadku najlepiej korzystać z kredytu na działalność gospodarczą – Kredytu Biznes Ekspres  
w procedurze uproszczonej, w ramach którego rolnik może sfinansować wydatki nawet do 500 000 złotych. 

- czy trzeba przy tym spełniać jakieś dodatkowe warunki?  
- Doskonale wiemy, jak ważny jest czas naszych klientów, dlatego w przypadku tego kredytu formalności związane  
z zawarciem umowy ograniczyliśmy do minimum, a decyzja kredytowa może być udzielona nawet w ciągu 24 
godzin.

- A jak można dowiedzieć się więcej na temat Agro Pakietu i produktów, do jakich daje dostęp? 
- Wystarczy po prostu odwiedzić jeden z naszych oddziałów. Chętnie dokładnie wyjaśnimy na czym polega Agro 
Pakiet i jakie daje korzyści. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Można do nas również zadzwonić 
-17 240 46 10 (opłata zgodna z taryfą operatora). 

Serdecznie zapraszam do Oddziału w Leżajsku przy ul. Targowej 8. 
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Zapraszamy do 1 Oddziału w Leżajsku 
ul. Targowa 8, tel. 17 240 46 10
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KOMUNIKAT KOMENDY POWIATOWEj POlIcjI W lEżAjSKU
W ostatnim okresie czasu na terenie woj. podkarpackiego, oraz w powiecie leżajskim odnotowano kradzieże  

z włamaniem do domów. Celem zaboru sprawców są przede wszystkim pieniądze i wartościowa biżuteria. Przestępstwa 
zostały dokonane wieczorem, lub w nocy podczas nieobecności domowników. Zazwyczaj działanie sprawców polegało 
na wyłamaniu drzwi lub okien budynków mieszkalnych, które następnie plądrowano, dokonując kradzieży pieniędzy  
i wartościowych przedmiotów. Takie działanie może świadczyć o wcześniejszym rozpoznaniu obiektu przestępstwa przez 
sprawców.
 Policja wyjaśnia okoliczności zaistniałych zdarzeń dokładając wszelkich starań, aby sprawcy kradzieży jak najszybciej 
zostali ujęci i ukarani. Dlatego też każda informacja mogąca mieć związek z włamaniami będzie wnikliwie sprawdzana.
Mając na uwadze dokonane przestępstwa, zwracamy się z prośbą o wzmożenie czujności mieszkańców naszego powiatu 
– przede wszystkim zwracania uwagi w najbliższym otoczeniu na osoby i pojazdy z obcymi numerami rejestracyjnymi. 
O każdej niepokojącej sytuacji prosimy niezwłocznie informować Policję dzwoniąc na bezpłatny numer telefonu 997.

aspirant mgr Krzysztof Ficek – oficer prasowy KPP Leżajsk

„Szklanka mleka w szkołach”
 Program ten cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci uczęszczających do przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. Dzięki 
programowi „Szklanka Mleka” polskie dzieci od 2004 roku tj. od początku realizacji programu 
w Polsce spożyły ok. 391 tys. ton mleka i jego przetworów. Agencja Rynku Rolnego dokonała 
z tego tytułu wypłat dopłat  na ogólną kwotę 983 mln PLN.
Celem programu jest promowanie zdrowego odżywiania poprzez zachęcanie dzieci  
i młodzieży do spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz kształtowanie u nich trwałego 
nawyku konsumpcji zdrowych produktów mlecznych. 
Polska od roku szkolnego 2007/2008 jest na pierwszym miejscu wśród krajów UE pod względem ilości mleka  
i przetworów mlecznych spożytych w ramach programu w placówkach oświatowych. Dostawy mleka i przetworów 
mlecznych do placówek oświatowych realizowane są za pośrednictwem: firm handlowych- 79%, zakładów 
mleczarskich- 19%, gminy/organizacje-0,2%, placówki oświatowe 1,8% ogółu dostaw.
W programie „Szklanka Mleka” uczestniczy ok. 14,2 tys. placówek oświatowych, w tym ok. 12 tys. szkół podstawowych 
(ok. 87 % szkół podstawowych w Polsce), a mleko i przetwory mleczne spożywa ok. 2,4 mln dzieci, w tym ok.  
2,14 mln ze szkół podstawowych. W roku szkolnym 2012/2013 ilość dostarczonego mleka i przetworów mlecznych 
do placówek oświatowych wyniosła ok. 54 tys. ton. W ramach dofinansowania za rok szkolny 2012/2013 udzielono 
dopłaty na kwotę ok. 147,4 mln PLN ( dofinansowanie z FPM-1,5 mln, dopłata krajowa-105,6 mln, dopłata unijna 
40,3 mln ).
 W roku szkolnym 2012/2013 w OT ARR w Rzeszowie z programu „Szklanka mleka” korzystało 1 157 placówek 
oświatowych (w tym 1 021 szkół podstawowych oraz 136 przedszkoli i gimnazjów). W OT ARR w Rzeszowie z dopłaty 
skorzystało 33% ogółu placówek oświatowych - co stanowi najwyższy wskaźnik w skali kraju. Dopłatą zostało objęte 
153  tys. uczniów, tj. 43% ogółu uczniów z woj. podkarpackiego. W roku szkolnym 2012/2013 za pośrednictwem  
OT ARR w Rzeszowie udzielono dopłaty na kwotę ok. 8,7 mln PLN (dofinansowanie z FPM- 0,1 mln, dopłata krajowa- 
6,2 mln, dopłata unijna-2,4 mln). 
Do OT ARR w Rzeszowie wpłynęło 11 wniosków na kwotę 6 195 277,73 PLN w sprawie przyznania limitu środków 
finansowych na realizację dopłaty krajowej w roku szkolnym 2013/2014.
 Na realizację dopłaty krajowej w roku szkolnym 2013/2014 Rada Ministrów przeznaczyła 118 mln zł 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych 
na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2013/2014).

Dzieci, rodzice i nauczyciele bardzo pozytywnie oceniają program, czego efektem jest wysoki od kilku lat 
poziom uczestnictwa dzieci i placówek oświatowych w programie.

Damian Przedzieńkowski
Sekcja Informacji i Promocji

OT ARR Rzeszów
Rzeszów 27.11.2013 r. 
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