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Nasz Kwartalnik ma już 10 lat! 
24 sierpnia 2004 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny wydał postanowienie o rejestracji w rejestrze 
dzienników i czasopism kwartalnika „Kuryłowskie Wieści”, wydawanego przez Urząd Gminy Kuryłówka.  
Od tego momentu w każdym kwartale, w niezmienionym od 10 lat składzie redakcyjnym, staramy się 
przedstawiać Państwu rzetelne informacje z życia Gminy. Opisujemy ważne wydarzenia dla Mieszkańców 
poszczególnych sołectw, przedstawiamy sukcesy naszego Samorządu, dzielimy się problemami, które dotykają 
naszą społeczność. Dziękując wszystkim Czytelnikom za tych 10 minionych, wspólnych lat, wyrażamy nadzieję, 
że na łamach naszego wydawnictwa zaprezentujemy Państwu jeszcze mnóstwo pomyślnych informacji 
dotyczących życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego w tym wyjątkowym dla nas miejscu.

- Redakcja KW

 

Podpis: z okazji Jubileuszu 10 – lecia Kwartalnika „Kuryłowskie Wieści”, członkowie zespołu redakcyjnego w składzie: Alicja 
Kycia, Roman Szałajko, Marek Latawiec i Aureliusz Darnia – zostali uhonorowani przez wójta gminy Kuryłówka - Tadeusza 

Halesiaka, okolicznościowymi statuetkami.  
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Rada Gminy Kuryłówka udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy

W dniu 24 czerwca br. podczas sesji Rady Gminy Kuryłówka Wójt Gminy Tadeusz Halesiak przedstawił 
obszerne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuryłówka za 2013 rok. Następnie przedstawiono 
opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, które pozytywnie 
ustosunkowały się do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Radni Rady Gminy Kuryłówka przyjęli 
sprawozdanie następującym stosunkiem głosów (12 Radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania,  
0 radnych głosowało przeciw, 2 Radnych wstrzymało się od głosu). Przystąpiono do podjęcia uchwały 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. W wyniku głosowania (12 Radnych głosowało za 
udzieleniem absolutorium, 0 Radnych było przeciwnych, 2 Radnych wstrzymało się od głosu) przyjęto 
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium, tym samym udzielono absolutorium Wójtowi Gminy. Wójt 
Tadeusz Halesiak podziękował Radzie Gminy za zaufanie i podkreślił, że dobre efekty realizacji zadań  
w gminie są również wynikiem dobrej współpracy z Radą Gminy.

 K.F.

GL - Czy ostatnie cztery lata, to dobry czas dla gminy, którą Pan kieruje?
  

Wójt T.H.: Oceniam dobiegającą końca kadencję 2010-2014 jako bardzo dobrą. 
Wykonano wiele zaplanowanych zadań w dziedzinie ochrony środowiska, 
zaopatrzenia wodnego, oświaty, sportu i wypoczynku, modernizacji dróg, ochrony 
przeciwpożarowej i poprawy infrastruktury budowlanej należącej do Gminy. 

GL- Co uważa Pan, za największy sukces? 

T.H.: Z dużym sukcesem realizujemy inwestycje kanalizacyjne na terenie Gminy. 
Przypomnę, że dotychczas  skanalizowaliśmy następujące miejscowości: Kuryłówka, 
Tarnawiec, Ożannę i Dąbrowicę. Ukończone są prace kanalizacyjne w: Słobodzie, 
Brzyskiej Woli i Wólce Łamanej. Mamy przygotowane koncepcje realizacji inwestycji 

kanalizacyjnych dotyczących Kulna w ramach tzw. Planu „ Błękitny San”. Po zrealizowaniu  tych zamierzeń pozostaną 
nam do skanalizowania dwie miejscowości Kolona Polska i Jastrzębiec. Oczywiście mam już  konkretne pomysły na 
rozwiązanie sprawy kanalizacji tych wsi. 
Do sukcesów można zaliczyć uruchomienie przedszkoli w Kuryłówce i Dąbrowicy. Uważam za sukces także 
przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuryłówce w spółkę 
prawa handlowego ze stu procentowym udziałem Gminy. Przeprowadzony proces przekształcenia pozwolił Spółce 
wystartować w przetargu na odbiór śmieci. W efekcie raczkująca w działalności spółka wygrała przetarg i realizuje 
zadanie z powodzeniem. Odpady komunale są odbierane przez podmiot z naszej Gminy, za cenę korzystną dla 
mieszkańców, ale opłacalną dla spółki. Najważniejsze, że powstał podmiot, który zatrudnia pracowników i ma 
perspektywy rozwoju na rynku pracy.    

GL- Były porażki ? Może czegoś nie udało się zrealizować, co  zostało zaplanowane cztery lata temu 

T.H.: Miałem to szczęście, że w realizacji zaplanowanych działań los sprzyjał mi przez te lata. Nawet niepopularne 
decyzje, które wraz z Radą Gminy musieliśmy podjąć, a dotyczące  racjonalnego dopasowania sieci szkół do 
istniejących potrzeb i możliwości finansowych  Gminy okazały się trafne. Przyjęte rozwiązania nie tylko zachowują 
realizację obowiązku szkolnego przez uczniów na bardzo dobrym poziomie, zapewniają także opiekę nad dziećmi 
podczas dojazdu do szkoły i z powrotem do domu  dla najmniejszych maluchów, które dowożone są pod sam dom.  
Mam nadzieję, że gdy emocje dotyczące  procesu przekształcenia szkół wygasną, to środowisko pozytywnie oceni 
podjęte  trudne  decyzje. 
Jest jednak coś co nie udało mi się zrealizować. Sprawa dotyczy termomodernizacji budynku szkoły w Dąbrowicy. 

Wywiad Wójta Gminy Kuryłówka Tadeusza Halesiaka 
dla gazety „Głos Leżajska” (czerwiec 2014 r).
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Tamtejsze środowisko oczekiwało realizacji takiej inwestycji. Niestety pomimo szczerych chęć zadania tego do 
tej pory nie podjęto. Jak można się domyśleć przyczyna tkwi w braku środków finansowych. Nie udało nam się 
pozyskać środków zewnętrznych, które moglibyśmy przeznaczyć na ten cel.  

GL- Gdyby Pan mógł cofnąć się w czasie do 2010 roku, to jakich decyzji, jako wójt, by Pan nie podjął?

T.H.: Nie ma takich decyzji, które byłyby nieprzemyślane i nieadekwatne do istniejących potrzeb. Wszystkie 
moje decyzje są podejmowane po  przeprowadzeniu głębokich przemyśleń i analiz. Dopiero wtedy, z pełną 
odpowiedzialnością poddaje je akceptacji Rady Gminy.

GL- Czy będzie Pan kandydował na wójta na koleją kadencje ? 

T.H.: Mam wystarczająco energii, a co najważniejsze dobrych pomysłów dotyczących rozwoju  Gminy. Chciałbym 
wcielić je w życie, dlatego postanowiłem kandydować na Wójta na kolejną kadencję. Ufam, że Mieszkańcy Gminy 
pozytywnie odbierają zachodzące w ostatnich latach  zmiany na terenie Gminy i zechcą, aby ten pozytywny proces 
był kontynuowany.       

INWESTYCJE Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH

W ostatnich tygodniach na terenie gminy Kuryłówka 
została zakończona budowa dwóch kolejnych placów 
zabaw: - w Dąbrowicy – w ramach projektu „Baw się  
z nami maluchami – zorganizowanie placu zabaw dla 
dzieci we wsi Dąbrowica” PROW na lata 2007-2013 
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, małe 

projekty – dofinansowanie w wys. 24899,32 zł, wartość 
projektu 37 034,12 zł.- w Brzyskiej Woli w ramach projektu 

Modernizacja 4 oddziałów przedszkolnych w Gminie 
Kuryłówka, POKL, 9.1.1 Zmniejszenie nierówności  
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – 
dofinansowanie 44 899,99 zł. Na te inwestycje, szczególnie 
czekali najmłodsi mieszkańcy tych miejscowości i ich 

rodzice, którzy z ogromna przyjemnością korzystają  
z uroków radosnej, beztroskiej, wspólnej zabawy na 
świeżym powietrzu, w pięknym otoczeniu.
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Dobiega końca remont drogi powiatowej 1249 R Dąbrowica –Brzyska Wola na odcinku ok. dwóch kilometrów. Plano-
wany termin zakończenia prac, to koniec sierpnia br. Wartość realizowanego zadania opiewa na kwotę 684 tys. zł.,  
w tym:
- dotacja budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 480 tys. zł- wkład własny powiatu – 104 tys. zł-
pomoc finansowa GMINY KURYŁÓWKA – 100 tys. zł.

R.Sz

Tyle właśnie mija od krwawego mordu i pacyfi-
kacji „Czterech Chałup” w Kuryłówce.  Dzień dwudzieste-
go  dziewiątego czerwca każdego roku, to  data naszej  
wieloletniej tradycji, to  patriotyczna uroczystość, która 
gromadzi mieszkańców i licznych gości. Jak każdego 
roku, po uroczystej Mszy św. celebrowanej przez nasze-
go ks. Proboszcza w tarnawieckim kościele parafialnym, 
wzruszamy się na nowo wspomnieniem tego , co się wy-
darzyło. Wspominamy poległych za ojczyznę bohate-
rów, słuchamy patriotycznej poezji i pieśni. Poczty sztan-
darowe, kolorowe chorągwie i te pieśni najpiękniejsze, 
co wyśpiewują  o wojskowym zapale ale też o tęsknocie, 
bólu i żołnierskim trudzie mieszają się z kolorowym tłu-
mem, zapachem kwiatów z ołtarza i  wzruszeniem, które 
wciąż łzy wyciska.

Po montażu  słowno-muzycznym w wykona-
niu Teatru Dramatycznego i chóru męskiego Gminnego 

KOLEJNA INWESTYCJA DROGOWA W REALIZACJI

TO JUŻ 70 LAT…
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Ośrodka Kultury wszyscy przechodzą  do pobliskiego 
pomnika, by wysłuchać  przemówień, by złożyć wieńce, 
zapalić znicze. Gorący, południowy wiatr  tej słonecznej 
niedzieli,  daleko niesie donośnie odczytany  „Apel Pa-
mięci”, oraz trzask broni i  odgłos salwy honorowej.  To 

wszystko na cześć!...i dla pamięci bohaterów, co życie 
tego dnia oddali!

Wśród licznie przybyłych gości witaliśmy: Pre-
zesa Aleksandra Szymańskiego wraz z Członkami Zarzą-
du Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej w Rzeszowie, Tadeusza Pudło 
Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK w Łańcucie, 
członków AK z Gminy Kuryłówka oraz Powiatu Leżajskie-
go, przedstawicieli  Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Leżajskiej, władz miasta Leżajsk oraz MCK w Leżajsku, 
a także  harcerzy z Hufca ZHP Leżajsk oraz Poczty Sztan-
darowe. 

Dziękujemy za przybycie  kpt. Kamilowi So-
snowskiemu dowódcy uroczystości wraz z Kompanią 
Honorową 16 Batalionu Saperów z Niska. 

Dziękujemy przedstawicielom naszych władz z 
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wójtem gminy Tadeuszem  Halesiakiem na czele oraz 
wszystkim licznie przybyłym na uroczystość, mieszkań-
com gminy Kuryłówka. 

gokaj

Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl 

Niedzielne popołudnie 8 czerwca br. – żar z nieba, a 
my ruszamy z naszymi uroczystościami, trafiliśmy na 
najbardziej słoneczną i gorącą niedzielę tej wiosny, 

chciałoby się powiedzieć SUPER!!!. Od godziny 15 – 16 
na estradzie prezentowały się przedszkolaki z Brzyskiej 
Woli i Kuryłówki, niosąc w piosenkach (Na plaży, Gwiazda 
filmowa, Daj mi rękę tato, Zuzia lalka nieduża, Mama 
wszystko wie, Słodki Rock&Rool) i tańcach (Wiewióreczki, 

Poszło dziewczę po ziele):  radość, uśmiech i zabawę. 
Obok estrady swoje zmagania z najmłodszymi rozpoczął 
już po raz kolejny zaprzyjaźniony klaun Fred, który 
swoimi zabawami i humorem wciągnął do wspólnej 
zabawy nie tylko dzieci ale również rodziców.

Oficjalnego otwarcia dokonał Gospodarz 
Gminy Tadeusz Halesiak, witając zaproszonych gości 
i wszystkich przybyłych mieszkańców Gminy. Jak 
na taką uroczystość przystało, w części artystycznej 
zaprezentowały swoje umiejętności zespoły działające 
przy Gminnym Ośrodku Kultury; Zespoły Śpiewacze: 

DNI GMINY – KURYŁÓWKA 2014
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Jagoda, Kalina, Leszczyna i Jarzębina, wokaliści, 
chór męski oraz członkowie zespołu Viollinus z Jelnej. 

Duże wrażenie na oglądających zrobił pokaz jednej 
z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportów 
motorowych, akrobacji motocyklowych w wykonaniu 
Freestyle Motocross Team Tarnów. 

Niewątpliwie atrakcją muzyczną był występ 
młodzieżowego zespołu WHITE SOCKS z  Leżajska. 
Podczas ich występu bawili się świetnie nie tylko 
nastoletni słuchacze, ale również dorosła i  bardziej 
dorosła publiczność. Wspaniała muzyka, ruch sceniczny, 
kultura wokalna, a przede wszystkim talent wykonawców 
spowodowały, że oglądający byli zafascynowani 
ich występem. Młodzi muzycy, zaprezentowali nam 
własne utwory jak również kultowe utwory rockowe  
i rock’n’rollowe.

Gwiazdą tegorocznych Dni Gminy był znany 
z niezwykłej przebojowości, zespół POWER PLAY  

z Zamościa, który swoimi hitami (Kochaj mnie, Nie bo 
nie,  Zawsze coś…) i prowadzeniem bawili uczestników 
koncertu, a młode fanki doprowadzając do niesamowitej 
euforii… . Mówią o sobie, że nie lubią robić wokół siebie 
dużego szumu, ale gdy tylko pojawią się na scenie, 

zaczarowują ludzi tak, że nogi same rwą się do tańca. 
Na zakończenie do późnych godzin nocnych odbyła się 
zabawa taneczna z zespołem HEWEN.

Sponsorami niedzielnej imprezy byli: 
BROWAR LEŻAJSK oraz INVENTOR catering, imprezy. 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania w/w 
sponsorom.
Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl

gbpwz 

30 maja 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kury-
łówce odbyła się uroczysta gala, podczas której wójt 
gminy Tadeusz Halesiak wyróżnił osoby i organiza-
cje, które swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają 
się do rozwoju gminy, wzbogacając tym jej potencjał.  
W kategorii Działacz Samorządowy Wójt Gminy Ku-
ryłówka wyróżnił i podziękował za pracę Przewodniczą-
cym Komisji Stałych Rady Gminy Kuryłówka: Kazimie-
rzowi Lewkowicz, Wiesławowi Borek, Tadeuszowi 
Łapka, Stanisławowi Mazurek.
W kategorii współpraca z Samorządem Gminnym  
w Dziedzinie Oświaty: Elżbietę Śliz nauczycielkę SP 

w Brzyskiej Woli, za współprace i zaangażowanie pod-
czas szkoleń komputerowych w ramach programu 
pod nazwą „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” 
za przygotowanie z sukcesami uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Brzyskiej Woli do Ogólnopolskiej Olimpiady z 
języka angielskiego Olimpus i Olimpusek; Małgorzatę 
Kordas - pedagog szkolny ZS w Kuryłówce, która od 
wielu lat współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w zakresie planowania i 
realizowania zadań profilaktycznych w szkole, ponadto 
jako pedagog szkolny ściśle współpracuje z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu skutecznej po-

DZIEŃ SAMORZĄDOWCA W GMINIE KURYŁÓWKA
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mocy dzieciom, jest również członkiem powołanego w 
Gminie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie; Tadeusza Kyć - Prezesa Stowa-
rzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych 
i Gospodarczych w Dąbrowicy, przedsiębiorcę wyróżnia-
jącego się dużym zaangażowaniem i odpowiedzialno-
ścią za podejmowane działania na potrzeby środowiska 
lokalnego.

W kategorii działalność kulturalna w środowisku lo-
kalnym: Zbigniewa Trykę, który swoją działalność spo-
łeczną na polu kultury rozpoczął  pod koniec lat 60-tych 
ubiegłego wieku, należąc do Zespołu Tańca Ludowego 
działającego przy  Ośrodku Kultury. Będąc w szkole śred-
niej należał również do Teatru Dramatycznego działają-
cych przy GOK i GBP w Kuryłówce. Ponadto był długolet-
nim członkiem Orkiestry Dętej, obecnie należy do chóru 
męskiego działającego przy Ośrodku Kultury; Zespół 
Śpiewaczy Jarzębina z Kuryłówki obchodzący Jubile-
usz 10-lecia działalności,  założony w 2004 roku, od tego 
czasu aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym biorąc 
udział w różnych przedsięwzięciach i  przeglądach ze-
społów folklorystycznych na terenie gminy, powiatu i 
województwa. 
W kategorii czytelnik roku: mieszkankę Kuryłówki- 
Lucynę Pietrycha, która od chwili zapisania się do bi-
blioteki, czyli 1995 roku, przeczytała blisko 2000 książek. 
Interesuje się zarówno literaturą kobiecą, obyczajową, 
sensacyjną, jak i literaturą faktu. Laureatka konkursu 
„Czytelnik Roku 2013”.

W kategorii wyróżniający się sportowiec: Katarzynę 
Socha uczennicę III klasy gimnazjum Zespołu Szkół w 

Kuryłówce, która od kilku lat należy do KLKS „Azalia” w 
Brzózie Królewskiego, biorąc udział w Ogólnopolskich 
wyścigach kolarskich zajmuje wysokie miejsca, aktual-
nie jest Mistrzynią Polski w kolarstwie przełajowym w 
kategorii juniorek młodszych; Marcina Sochę młodego, 
uzdolnionego piłkarza grającego w Ludowym Klubie 
Sportowym „Brzyska” w Brzyskiej Woli, który mimo mło-
dego wieku umie kierować grą drużyny. Największe jego 
osiągniecie to awans z drużyną juniorów w roli kapitana 
do Klasy Okręgowej Podokręgu Stalowa Wola. Obecnie 
zespół juniorów zajmuje 1 miejsce pozostawiając za 
sobą takie drużyny jak: Orzeł Rudnik czy Stal Stalowa 
Wola.

W kategorii Działalność społeczna: Stowarzyszenie 
na rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka, które działa od 
ponad 10 lat. Podejmuje ważne społecznie działania 
w dziedzinie spraw gospodarczych służących rozwojowi 
lokalnej społeczności, a także kultury, z uwzględnieniem 
obszaru całej Gminy Kuryłówka. Bierze współudział 
w opracowywaniu i realizacji Programów Rozwoju Gmi-
ny. Prowadzi działalność wydawniczą, wspiera inicjatywy 
mające na celu ochronę dorobku kulturowego Gminy; 
Jana Sarzyńskiego, który od wielu lat bezinteresow-
nie, niezależnie od warunków atmosferycznych pomaga 
przy instalacji Mammobusu Fundacji SOS Życie podczas 
bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet z Gminy 
Kuryłówka, ponadto jako elektryk służy swoją pomocą 
podczas imprez organizowanych przez GOK.
W kategorii Przedsiębiorca za wkład w rozwój lokalne-
go rynku pracy podziękowania otrzymali:
Henryk Bazan – Prezes Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska w Leżajsku. 
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Bolesław Wilkos – właściciel firmy Plus–Market w Ku-
ryłówce.
Wiesław Bagniak – właściciel Firmy ELINSBUD z Brzy-
skiej Woli.
Ponadto z okazji Jubileuszu 10 – lecia lokalnego kwar-
talnika „Kuryłowskie Wieści” wyróżnienia wójta otrzymał 
zespół redakcyjny w składzie: Alicja Kycia, Roman Sza-

łajko, Aureliusz Darnia i Marek Latawiec.
Świąteczną atmosferę tego wydarzenia podkreślała 
piękna scenografia przygotowana przez pracowników 
GOK-u oraz część artystyczna w wykonaniu młodych 
artystów działający w zespołach artystycznych i kołach 
GOK, a także przeurocze przedszkolaki ze Szkoły Podsta-
wowej w Brzyskiej Woli.         

22 czerwca obchodzono na terenie Gminy Ku-
ryłówka Gminny Dzień Strażaka. Tym razem zostało ono 
połączone z zawodami sportowo-pożarniczymi jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażackie święto 
rozpoczęło się mszą św. w kościele parafialnym, którą 
koncelebrował  ks. proboszcz Piotr Babijczuk. Po uroczy-

stości kościelnej kolum-
na samochodów pożar-
niczych oraz pododdzia-
ły strażaków prowadzo-

ne przez komendanta 
gminnego ochrony po-
żarowej Romana Szałajko 
udały się na stadion LKS 
Złotsan, gdzie odbyły się główne uroczystości. Podczas 
uroczystego apelu wręczono zasłużonym działaczom 
ochotniczego pożarnictwa medale i odznaki związkowe.  
Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczo-
ny został dh Jan Pędziwiatr z OSP Dąbrowica, srebrnym 
medalem dh Jan Kyc – leśniczy Nadleśnictwa Leżajsk, 

brązowym me-
dalem dh  Iwona 
Jędrzejowska z 
OSP im. Józe-
fa Szczęsnego 
w Kuryłówce i 

Stanisław Socha  
z OSP Jastrzę-

biec. Odznaką 
Strażak Wzoro-
wy wyróżniono 

druhów: Toma-
sza Gruca,  Jac-
ka Gajewskiego, 

Krzysztofa Witko, 
Franciszka Wnuka, 

Krzysztofa Staro-
nia,  Łukasza Wil-

kosa,  Andrzeja 
Wilkosa i Tade-
usza Gocha. Wrę-
czono także  od-
znaki za wysługę 

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA  ORAZ ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE  
W GMINIE KURYŁÓWKA
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XXV i XX   lat  spo-
łecznej służby w 
OSP dla druhów: 
Kazimierz Góral 
- 25 lat, Mieczy-
sław Krupa - 25 

lat, Władysław 
Stroń - 20 lat, 
Jan Siry - 20 lat  
i Witold Jarosz - 
20 lat . 

Na koniec uroczystości Prezes Zarządu Gminne-
go ZOSP RP w Kuryłówce  Tadeusz Halesiak wręczył na-

czelnikom OSP akty przekazania sprzętu pożarniczego 
dla: 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskiej Woli  sprzęt  
o wartości  -    1546 zł                    
OSP w Dąbrowicy sprzęt o wartośc - 5667 zł
OSP w Jastrzębcu sprzęt o wartości - 1296 zł
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OSP w Kuryłówce  sprzęt o wartości - 2727zł
OSP w Kulnie sprzęt o wartości - 3679 zł
OSP w Ożannie sprzęt o wartości - 9760 zł
OSP w Wólce Łamanej sprzęt o wartośc - 4901 zł

Łączna kwota przekazanego sprzętu wynosi   29 577 zł .   

Po zakończeniu części głównej strażackiego 
świata rozpoczęły się gminne zawody sportowo po-
żarnicze drużyn OSP. W zawodach wzięły udział: dru-
żyna żeńska OSP im. Józefa Szczęsnego Kuryłówce 
jako jedyna w tej kategorii oraz męskie drużyny OSP 
z Brzyskie Woli, Dąbrowicy, Kulna, Kuryłówki, Ożan-
ny i Wólki Łamanej.  Strażacy zmagali się nie tylko  
w konkurencjach pożarniczych, ale także z deszczem, 
który co chwilę zraszał ziemię. Na szczęście opady były 
przelotne i nie spowodowały większych szkód ( w Wól-
ce Łamanej w trakcie trwania zawodów  silny podmuch 
wiatru  złamał drzewo, które zatarasowało wjazd do 
strażnicy OSP ). Po podsumowaniu wyników obu roze-
granych konkurencji: bieg sztafetowy i ćwiczenia bojo-
wego okazało się, że zwyciężyła OSP w Wólce Łamanej, II 
miejsce zdobyła OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłów-
ce, a III OSP w Brzyskiej Woli.  

W dniu 6 lipca br. na stadionie Ludowego Klubu 
Sportowego Złotsan w Kuryłówce  odbyły się VIII Powia-
towe  Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło 
udział  17 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych żeń-
skich i męskich z terenu powiatu leżajskiego. Między 
innymi gościliśmy dwukrotne Mistrzynie Polski w spor-
tach pożarniczych, drużynę żeńską z Grodziska Dolne-

go. Jak na mistrzynie przystało dziewczyny z Grodziska 
pokazały swój kunszt zwyciężając w obu konkurencjach.  
W rywalizacji drużyn męskich  w zwyciężyła druży-
na OSP Sarzyna, tuż za nimi były drużyny OSP Grodzi-
sko Dolne i OSP Laszczyny. Osiągnięte wyniki świadczą  
o bardzo wysokim poziome wyszkolenia i przygotowa-
nia drużyn do zawodów. 

 VIII POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE  
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
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Jako go-
-spodarze zawo-
dów dołożyliśmy 
wszelkich sta-
rań aby wszyscy  
startujący pozo-
stawili w Kury-

łówce miłe wspo-
mnienia. Dopisa-
ła pogoda, przy-
byli zaproszeni 
goście: Zastępca 

Podkarpackiego 
Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP 
st. bryg. Roman 
Petrykowski, wi-

cestarosta leżaj-
ski Marek Kogut, 

burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Sa-
rzyna Jerzy Paul, 
wójtowie: Jacek 

Chmura - Wójt 
Gminy Grodzisko 
Dolne i Krzysztof 
Sobejko - Wójt 
Gminy Leżajsk. 

Współorganiza-

torów zawodów reprezento-
wali: 
-  z ramienia Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP  
- Józef Golec Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego oraz 

wiceprezesi: Ta-
deusz Halesiak 
- Wójt Gminy Ku-
ryłówka, Stani-
sław Płoszaj i Jó-

zef Majkut  -  z ra-
mienia Komendy 
Powiatowej PSP 

w Leżajsku - bryg. 
dr Bogdan Kołcz 
Komendant Po-

wiatowy PSP 
oraz bryg . Jerzy 
Matusz zastępca 
Komendanta Po-
wiatowego PSP 
w Leżajsku. Nad 

p r a w i d ł o w y m 
p r z e b i e g i e m 
konkurencji czu-

wała komisja sędziowska pod 
przewodnictwem mł. bryg. 
Zenona Kucy z KP PSP w Le-
żajsku. Zabezpieczenie  lo-
gistyczne zawodów tworzyli  
strażacy ochotnicy z Brzyskiej 
Woli, Kulna i Kuryłówki. Miłym 
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akcentem zawodów był po-
kaz działania gaśniczego dzie-
cięcej drużyny pożarniczej  
z Grodziska Dolnego, która 
zebrała gromkie brawa licznej 
publiczności.
Wszystkim, którzy przyczynili 

się do organi-
zacji VIII  Powia-
towych Zawo-

dów Sportowo-
- Po ż a r n i c z y c h 
O c h o t n i c z y c h 
Straży Pożarnych  
w Kuryłówce 
składamy ser-

deczne podzię-
kowania. 

R.Sz. 

 W dniu 10 lipca 2014 roku odbyły się aplikacyjno-praktyczne ćwiczenia w zakresie organizacji i prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych na terenie obszarów leśnych Nadleśnictwa Leżajsk – Leśnictwo Kulno. W ćwiczeniu 
wzięły udział siły i środki Państwowej Straży Pożarnej  i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kuryłówka  
z: Brzyskiej  Woli, Jastrzębca, Kulna, Kuryłówki - 2 zastępy i Wólki Łamanej, przy współdziałaniu służb leśnych i policji.  
 Celem ćwiczenia było doskonalenie współpracy jednostek PSP i OSP z innymi służbami oraz z administracja 
samorządową podczas prowadzenia działań związanych z pożarem przestrzennym lasów. 

ĆWICZENIA „LAS 2014”

  W czerwcu br. obchodziliśmy 25 rocznicę pierwszych, częściowo wolnych, wyborów do Sejmu i całkowicie wol-
nych, wyborów do Senatu RP. W poniższym artykule przedstawiam zarys demokratycznych przemian w Gminie Kuryłów-
ka, min. na podstawie własnych notatek. 
Na fali ogólnopolskich protestów  robotników w lecie 1980 roku, ówczesne władze PRL zgodziły się na utworzenie sa-
morządnych związków zawodowych. Rolnicy, także chcieli mieć swój związek zawodowy. Niestety, władza nie zgo-
dziła się na utworzenie reprezentacji rolników argumentując, że rolnicy indywidualni nie są pracodawcami. Opór 
władzy spowodował , że na przełomie roku 1980/81 wybuchły strajki okupacyjne w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych. 
Przeciągający się kryzys został zażegnany podpisaniem porozumień zwanych „porozumieniami rzeszowsko-ustrzyc-
kimi”. Porozumienie gwarantowało min. nienaruszalność chłopskich gospodarstw. Na straży realizacji podpisanych 
uzgodnień stała Komisja ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich z jej przewodniczącym Józefem Śliżem, 
późniejszym Senatorem RP. W marcu tego roku w Poznaniu powstał NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” 
z Janem Kułajem na czele jako przewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego. W maju 1981 roku 
Sejm przyjął ustawę o zalegalizowaniu związków zawodowych, a następnie w sądzie zarejestrowano NSZZ RI „Solidar-
ność”. Władze legalnie działającego związku skupiły się nad realizacją i wcieleniem w życie zapisów porozumień rze-
szowsko-ustrzyckich. Gdy ogłoszono stan wojenny 13 grudnia 1981 roku, wielu działaczy związkowych internowano, 
a działalność NSZZ RI „Solidarność” zawieszono. Praca w na rzecz społeczności rolniczej przeszła do podziemia, ale nadal 
była prowadzona w dwóch nurtach. Pierwszym z nich był Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, drugą formą było legal-
nie działające Duszpasterstwo Rolników, które nie ograniczało się w swej formule do uczestnictwa praktykach religijnych. 
Po odbyciu uroczystych nabożeństw organizowano spotkania z działaczami opozycji, ludźmi kultury i nauki. Największą 
inicjatywę w tym zakresie przejawiał ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk - Ordynariusz Przemyski. W 1985 roku swoją dzia-
łalność wznowiła komisja do realizacji porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, która przez przeoczenie władz rządowych 
nie została zdelegalizowana w stanie wojennym. W końcówce roku 1986 zaczęły powstawać jawnie działające struktury 
rolniczej „Solidarności”. Od roku  1988 tworzono struktury wojewódzkie RI „Solidarność” oraz struktury niższego szczebla. 
W marcu 1989 roku Komitet Organizacyjny Niezależnego, Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” RI w Ku-
ryłówce skierował pismo do Urzędu Gminy w Kuryłówce, w którym informował, że z dniem 1marca tego roku rozpoczął 
działalność w/w Komitet, którego celem jest stworzenie reprezentacji dla obrony swych praw. W dalszej części pisma 
domagano się: 
-  Gwarancji nie represjonowania  związkowców i nie ingerowania w działalność związku  służb zewnętrznych,
-   Zalegalizowanie NSZW „Solidarność” RI,

25 - LECIE WOLNOŚCI (ZWYCIĘSTWA W WYBORACH 4 CZERWCA 1989 ROKU)
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-   Pełnej realizacji porozumień rzeszowsko-ustrzyckich,
-   Zapewnienia rolnikom poziomu życia na równi z pozostałymi grupami społecznymi,
-   Aby przemysł przeznaczał na rzecz rolnictwa odpowiednia część potencjału produkcyjnego, by zabezpieczyć jego po-

trzeby,
-   Demopolizacji obsługi rolnictwa,
-   Zmiany ustaw dyskryminujących rolników (ustawa emerytalna i ubezpieczeniowa),
-   Dosłownie „własności” gospodarstw indywidualnych gwarantowanej  konstytucyjnie oraz zlikwidowania barier unie-

możliwiających swobodny obrót ziemią,
-  Autentycznego samorządu terytorialnego wybieranego oddolnie w oparciu o zasady demokratyczne.

W imieniu Komitetu pismo podpisali rolnicy: Stanisław Turek, Franciszek Podobiński i Stanisław Rauza z Kuryłówki oraz 
Stanisław Wilkos, Stanisław Staroń i Stanisław Wnuk z Brzyskiej Woli. Jednocześnie z terenu Gminy zaczęły napływać 
do urzędu niepokojące informacje w sprawie realizacji obowiązku podatkowego. I tak sołtys wsi Brzyska Wola infor-
mował naczelnika o nie płaceniu zobowiązań pieniężnych przez rolników tego sołectwa z powodu wysokich stawek 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Rolników. Jeszcze więcej „groźnych” dla władzy informacji zwierało pismo sołtysa 
z Jastrzębca. 
Sołtys pisał: „ … doręczyłem tylko8 nakazów płatniczych rolnikom w Jastrzębcu (w tym większości emery-
tom), pozostali rolnicy odmówili przyjęcia nakazów. Wymieniam kilka przestawionych mi protestów rolników:  
- Zobowiązania pieniężne wzrosły średnio o 100 % -za dużo, a ceny na produkty rolne w przeciągu roku tylko 20 % -za 
mało,

-  Ceny na maszyny rolnicze wzrosły nawet na niektórych maszynach o ponad 300 % i jeszcze  są do tego niedostępne i 
w złej jakości.

-  Kredyty rolnicze zostały oprocentowane za wysoko-29 % 
-  Składki  emerytalne są pobierane od rolników to dlaczego są jeszcze pobierane od hektarów 
-  Rolnik przechodząc  na emeryturę musi zdać lub sprzedać swoje gospodarstwo bo inaczej nie otrzyma emerytury 

dlaczego tak jest kiedy i tak dużo ziemi leży odłogiem, dlaczego emerytury rolnicze są niższe od pracowniczych, a pra-
cę  rolnika  można porównać z pracą górnika.” Sołtys puentuje pismo: „Rolnicy swym protestem domagają się pilnych 
zmian”.
Naczelnik Gminy Piotr Tokarz o zaistniałej sytuacji na terenie Gminy Kuryłówka składał meldunki na ręce Wojewody 
Henryka Ficka. Jest pewne, że rozwój sytuacji w terenie był omawiany zarówno w Urzędzie  Wojewódzkim w Rzeszowie 
jak i w Komitecie Wojewódzkim  PZPR. Naczelnik w piśmie z dnia 31 marca 1989 roku pisał: „W dniu 30.03 br. przyją-
łem delegacje rolników wsi Brzyska Wola w ilości 10 osób. Rolnicy interesowali się jak będą załatwiane ich postulaty. 
Poinformowałem ich, że powiadomiłem Ob. Wojewodę o istniejącej sytuacji na terenie Gminy oraz o przyszłych konse-
kwencjach dalszego nie przyjmowania nakazów płatniczych. Rolnicy Oświadczyli, że z dniem 1 kwietnia br. ich protest 
przyjmie inną formę. Należy się spodziewać wstrzymania dostaw do punktów skupu mleka i żywca. Chcę nadmienić, 
że nakazy płatnicze nie przyjęła, także większa część rolników wsi Wólka Łamana. Podsumowując na terenie Gminy 
Kuryłówka do dnia 31 .03.1989 roku z obowiązku podatkowego nie wywiązały się wsie: Brzyska Wola, Jastrzębiec oraz 
Wólka Łamana”. 

Tymczasem w Polsce dobiegały końca obrady „Okrągłego Stołu” trwające od 6 lutego  
1989 roku. 5 kwietnia podpisano uzgodnienia dokonane przez strony: władze PRL, opozycję solidarnościową oraz stronę 
kościelną, która posiadała status obserwatora . Uzgodniono między innymi: utworzenie Senatu wyłanianego wyborach 
większościowych, przeprowadzenie wyborów do Sejmu na zasadach: 65 % miejsc dla partii i organizacji peerelowskich 
i 35 % miejsc wyłanianych w wolnych wyborach, utworzenie urzędu Prezydenta RP, umożliwienie rejestracji związków 
zawodowych. 20 kwietnia 1989 roku nastąpiła legalizacja rolniczych związków. Niemal natychmiast po tym wydarzeniu 
strona opozycyjna rozesłała do struktur terenowych tworzonych związków rolniczych tzw. „gotowce”,  które posiadały 
wykropkowane miejsca do wpisania danych. Najistotniejszym elementem „gotowców” było złożenie podpisów pod pi-
smem. Oto jego treść: (odpis)

Tymczasowa Rada Wiejska                                     1989 r.………… dn……….
NSZZ „Solidarność”
Rolników Indywidualnych
w…………………………..

                                                               Naczelnik Urzędu Gminy
                                                               w ………………………

Niniejszym powiadamiamy o powstaniu Tymczasowej Rady Wiejskiej 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego„Solidarność” Rolników  
Indywidualnych we wsi……………….. i podjecie przez nią legalnej działalności celem obrony słusznych interesów ludzi 
pracy na wsi.



              TRW NSZZ „S” RI akceptuje ustalenia „okrągłego stołu” żąda:
1. Niezawisłego sądownictwa,
2. Opłacalności gospodarowania,
3. Cofnięcia ostatniej podwyżki podatku.
4.  Renty za pracę w gospodarstwie, a nie za gospodarstwo.
5. Uproszczenia zasad i obniżenie kosztów przy kupnie – sprzedaży ziemi.
6. Ustalenie ceny na środki produkcji w oparciu o zasady demokratyczne.
7. Samorządu terytorialnego wybieranego w oparciu o zasady demokratyczne.
8. Wprowadzenie w ustawy i przepisy prawa ustaleń poczynionych przy „okrągłym stole”

W tych i innych sprawach wspieramy stanowisko strajkujących rolników oraz grupę negocjującą z ramienia Tymczasowej 
Krajowej Rady Rolników „Solidarność” w Warszawie .
        Skład Tymczasowej rady Wiejskiej NSZZ „ Solidarność”  
        Rolników Indywidualnych w ………………………….  .
1…………………….
2…………………….
itd. do poz. 10 .
 
Wypełnione pismo o treści jw. wpłynęło do Urzędu Gminy w Kuryłówce w maju 1989 roku. Pismo opatrzono datą  
30 kwietnia. W miejscach wykropkowanych wstawiono Brzyska Wola, a podpisało je dziesięciu przedstawicieli TRW NSZZ 
„Solidarność” RI w Brzyskiej Woli w osobach: Stanisław Stroń, Michał Czarniecki, Zbigniew Bucior, Ryszard Czapla, Józef 
Bzdoń,  (nazwisko nieczytelne), Wiesław Socha oraz z Wólki Łamanej: Józef Skowronek, Michał Pracoń i Jan Kruk.  
Zgodnie z przyjętym przez sejm kalendarzem wyborczym, wybory do obu izb parlamentu wyznaczono na 4 i 18 czerwca 
1989 roku. Opozycja solidarnościowa przystąpiła do kampanii wyborczej  jakiej nie znano w PRL. Kandydaci fotografo-
wali się z Lechem Wałęsą (zdjęcie z przywódca Solidarności zwiększało szansę wejścia do parlamentu) –  uwaga autora. 
Organizowano spotkania z mieszkańcami, podczas których instruowano jako kreślić ludzi władzy PRL. Zalecano kreślić 
nazwiska ludzi władzy „ linijka w linijkę”, w żadnym wypadku iksem w poprzek kartki. W tamtym czasie w Urzędzie „wy-
czuwało się” nadchodzące zmiany. Władze życzliwie podchodziły do kontaktów z przedstawicielami związków rolniczych, 
a zwłaszcza ze Stanisławem Turkiem z Kuryłówki, który odczytywany był jako gminny lider „Solidarności”. Stanisław Turek 
najczęściej przyjmowany był przez sekretarz Jana Mazura i z nim ustalał różnorakie posunięcia. W dniu 30 października 
1989 roku Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Stanisław Turek zwrócił się z prośbą do Naczelnika Gminy o udostęp-
nienie sali konferencyjnej w urzędzie gminy w celu wyłonienia w drodze wyborów Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidar-
ność”. Ponadto przewodniczący prosił o przydzielenie pomieszczenia do prowadzenia dalszej działalności związkowej. 
W odpowiedzi na prośbę Stanisława Turka już 2 listopada Naczelnik informował o pozytywnym załatwieniu wszystkich 
postulatów zawartych w piśmie. Warto nadmienić, że Naczelnik - Piotr Tokarz  uczestniczył w ścisłych rozmowach z „So-
lidarnością”, ale na poza terenem Gminy Kuryłówka. Był  on zainteresowany startem w wyborach na stanowisko Wójta  
w Gminie  Żołynia, toteż  nie ingerował w poczynania Jana Mazura w tematach dotyczących przygotowania do wyborów 
na terenie naszej gminy. W dniu 4 czerwca 1989 roku odbyły się wybory do parlamentu (Sejmu i Senatu).Wynik wyborów 
był wielkim zaskoczeniem nie tylko dla  strony rządowej, ale i solidarnościowej. W wyborach do Senatu „Solidarność” uzy-
skała 92 mandaty, a strona rządowa ani jednego. Natomiast w wyborach do Sejmu „Solidarność” zdobyła 160 ze 161 moż-
liwych do zdobycia miejsc. Kandydaci koalicyjni z 299 przysługujących im mandatów uzyskali zaledwie trzy. Natomiast 
na 35 kandydatów z listy krajowej, tylko dwaj (Mikołaj Kozakiewicz i Adam Zieliński) zdołali wejść do Sejmu, a 33 mandaty 
poselskie były nieobsadzone. Druga tura wyborów odbyła się 18 czerwca 1989 r. W jej wyniku „ Solidarność” zdobyła jedy-
ny brakujący jej mandat poselski oraz 7 z 8 pozostałych do obsadzenia mandatów senatorskich. W ten sposób planowany 
wybór prezydenta przez  Zgromadzenie Narodowe (połączone izby Sejmu i Senatu ) stał się zagrożony. Wybory odbył się 
19 lipca 1989 r. Za wyborem Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta głosowało 270 parlamentarzystów. Wymagana więk-
szość wynosiła 269 głosów. W tym samym dniu  gen. W. Jaruzelski objął Urząd Prezydenta, a po zmianie ustroju z dniem 
31 grudnia 1990 roku został pierwszym Prezydentem RP. 17 sierpnia Tadeusz Mazowiecki został desygnowany przez pre-
zydenta Wojciecha Jaruzelskiego na stanowisk premiera, a 12 września Sejm zatwierdził przedstawiony przez niego rząd. 
Zmiany ustrojowe państwa spowodowały powołanie samorządu terytorialnego. Pierwsze wolne wybory samorządowe 
odbyły się w dniu 27 maja 1990 roku. Wybierano jedynie radnych do rad miejskich i gminnych. Zgodnie z obowiązująca 
ordynacją wójtów wybierała rada. Skład wybranej w pierwszych wyborach Rady Gminy Kuryłówka  przedstawiał się na-
stępująco: Błoński Stanisław, Czarniecki Michał, Gorący Stanisław, Janda Janina, Kopciuch Antoni, Krupa Dominik, Lew-
kowicz Bronisław, Lisik Jan, Majcher Krzysztof, Marczak Józef, Mastalerz Tadeusz, Mierucki Marian, Skiba Ryszard, Sokal 
Krzysztof, Szklanny Marian, Turek Stanisław, Wilkos Józef. Przewodniczącym Rady Gminy wybrany został Marian Szklanny. 
Rada Gminy spośród dwóch kandydatów: Ryszard Skiba i Tadeusz Mastalerz  dokonała wyboru Wójta, którym został Tade-
usz Mastalerz. (W przyszłym roku będziemy obchodzić 25 rocznicę istnienia samorządu gminnego wybranego w drodze 
demokratycznych wyborów). 

R.Sz.



17

AKTYWNA MŁODZIEŻ W GMINIE KURYŁÓWKA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce mając na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od 01.03.2014 r. do  31.05.2015 r. realizuje projekt konkursowy 
pt.: „Aktywna młodzież w Gminie Kuryłówka”.  

Wniosek na realizację projektu konkursowego złożony został w ramach Priorytetu VII Promocja integracji 
społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współfinansowany jest w 85 
% z budżetu środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) oraz 15 % z budżetu państwa (współfinansowanie 
krajowe). Wartość projektu ogółem wynosi 243 630,85 zł. 

Grupę docelową projektu stanowi 20 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 18-30 lat, zamieszkałych na 
terenie Gminy Kuryłówka, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku jako osoby bezrobotne bez 
prawa do zasiłku, nie posiadające doświadczenia zawodowego dłuższego niż 12 miesięcy. 

Działania określone w projekcie podzielone zostały na 3 zadania: Aktywizacja społeczna, Aktywizacja 
zawodowa oraz Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.  

Dotychczas uczestnicy projektu wzięli udział  
w Spotkaniu informacyjno – promocyjnym projektu (28.04.2014 
r.), Warsztatach motywacyjnych z elementami komunikacji 
interpersonalnej (15-22.05.2014 r., 2-4.07.2014 r.), 
Warsztatach wspierających aktywizację zawodową  
(16-30.06.2014r.), Szkoleniu z zakresu ekonomii społecznej  
z elementami przedsiębiorczości (18-31.07.2014 r.). Ponadto 
od czerwca br. odbywają się indywidualne spotkania  
z psychologiem i doradcą zawodowym. 

            Człowiek najlepsza inwestycja 
 
                                  Gmina Kuryłówka 
               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
                                     w Kuryłówce 

 
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Spotkanie informacyjno promocyjne 
projektu.
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Po zakończeniu aktywizacji społecznej i zawodowej beneficjenci ostateczni projektu podniosą swoje 
kwalifikacje i umiejętności zawodowe w ramach kursów zawodowych: Pracownik ochrony fizycznej, Barman/kelner, 
Cukiernik, Opiekunka dziecięca z podstawami języka angielskiego. Uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe  
a następnie podejmą zatrudnienie w ramach 3 miesięcznych staży zawodowych.   
 Wskaźnikiem ostatecznym projektu konkursowego jest osiągnięcie efektywności zatrudnienia na poziomie 
20% uczestników projektu.

Warsztaty motywacyjne z elementami 
komunikacji interpersonalnej. 

 …do trzech razy sztuka… jak tu nie wierzyć, 
że powiedzenia się sprawdzają, właśnie tyle razy 
próbowaliśmy zorganizować ten turniej i udało się 20 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MŁODZIKÓW O PUCHAR GOK 
– „BYĆ JAK MESSI, RONALDO, LEWANDOWSKI…”
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„Z WYOBRAŹNIĄ W WIELKI ŚWIAT....”

czerwca w sobotnie popołudnie na kompleksie boisk 
sportowych ORLIK w Kuryłówce. Do turnieju przystąpiły 
cztery zespoły z powiatu leżajskiego, w wyniku ambitnej, 
sportowej rywalizacji zwyciężyli młodzi piłkarze Orlika 
Kuryłówka przed Szkółką Piłkarską Pogoń Leżajsk, 
Orlikiem Wierzawice i Szkołą Podstawową w Brzyskiej 
Woli. Królem strzelców został Marcin Rauza z  Orlika 
Kuryłówka, ponadto trenerzy poszczególnych drużyn 
wspólnie z dyrektorem GOK wyłonili najlepszego 
bramkarza, którym został Ryszard Koza z SP Brzyska 
Wola oraz najlepszego piłkarz turnieju, którym został 

Bartosz Tłuczek z Pogoni Leżajsk. 
Dziękuję wszystkim piłkarzom oraz ich 

opiekunom – trenerom za sportową postawę i  walkę 
do końca o jak najwyższe cele. Ponadto ośrodek 
kultury dziękuje za pomoc w  organizacji turnieju 
Panom Pawłowi Mazurkiewiczowi oraz Maksymilianowi 
Ciszkowi (Animator Orlika w Kuryłówce).

goklp

Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce filia Brzyska 
Wola z dniem 30 czerwca 2014 roku zakończyła realizację 
projektu pod nazwą „ Z Wyobraźnią w Wielki Świat...”, 
który został dofinansowany ze Środków Fundacji BGK 
im. J. K. Steczkowskiego w kwocie 9 900 zł.
 Realizacja projektu odbyła się w Świetlicy 
Środowiskowej/Pracowni Orange w Brzyskiej Woli. 
Zadanie skierowane zostało do dzieci nie objętych 
wychowaniem przedszkolnym w wieku od 2 do 4 lat  
z miejscowości Brzyska Wola. Warsztaty odbywały się od 
wtorku do soboty w godzinach popołudniowych tj. od 
15.00 do 19.00.

 Wystrój wnętrza sprawił, że dzieci chętnie 
i licznie gromadziły się w swoim mini przedszkolu. 
Kącik zabaw zorganizowany i wyposażony został  
w różnego rodzaju przybory plastyczne, muzyczne, 
gry edukacyjne, książki i zabawki. Przeprowadzono 
wiele atrakcyjnych i  ciekawych zajęć rozwijających 
zainteresowania najmłodszych. Nasi uczestnicy bardzo 
aktywnie i  z  wielkim zaciekawieniem uczęszczali na 
prowadzone zajęcia. Największe skupienie i fascynacja 
była na zajęciach języka angielskiego. Nie mniejszym 
zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia 

plastyczno - artystyczne, muzyczno - rytmiczne oraz 
międzypokoleniowe. Zaangażowanie w organizację, 

opiekę i zajęcia dla swoich małych pociech oprócz 
instruktorów mieli także rodzice i  dziadkowie. Projekt 
dobiegł końca, ale w dalszym ciągu zapraszamy do 
odwiedzin w naszej świetlicy.

A.Cz.
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Dzień dziecka to największe święto dzieci, więc po-
winno się go obchodzić w sposób szczególny, nie inaczej 
było w gminie Kuryłówka. W tym dniu w Wiejskim Domu 
Kultury w  Kolonii Polskiej odbył się I Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej „Kaczucha 2014”.

Podczas koncertu zaprezentowało się ok. 50 dzie-
ci z przedszkoli gminnych w wieku od 4 do 6 lat. Wykona-
nia przedszkolaków oceniało muzyczne Jury w składzie: 
Agnieszka Śliwa oraz Mateusz Winiarski. Główne kryterium 
oceny to: dobór repertuaru, czystość wykonywania utwo-
ru, jego interpretacja oraz ogólna sceniczna prezentacja 
wokalisty czy zespołu.  Jednak jak podkreślało Jury w tym 
wieku liczy się przede wszystkim dobra zabawa i  radość, 
którą niesie śpiew. 

Można było usłyszeć takie piosenki jak: „Zuzia, lalka 
nieduża”, „Piosenka dla mamy”, „Słodki Rock&Rool”, „Daj mi 
rękę tato”, „Nie śpijcie kiedy wiosna” czy na ludowo „Poje-
dziemy na łów i „Oj dana, dana”, - Myślę, że dla wielu dzieci 
był to bardzo udany debiut sceniczny, widać też kilka talen-
tów muzycznych - mówił Mateusz Winiarski przedstawiając 
oceny Jury.
Grand Prix wyśpiewała Dominika Socha, I m. – Zuzia 
Wnuk, II m. – Ania Jachimowicz, III m. – Zosia Szpetnar, 

jednak w tym dniu nie było przegranych każdy uczest-
nik dostał dyplom, nagrodę rzeczową w postaci bajeczki 
i pluszowej maskotki więc „Wygrali wszyscy”! Ale przede 
wszystkim było mnóstwo śmiechu i wspaniałej zabawy.

Przed organizacją I edycji festiwalu mieliśmy oba-
wy czy jest potrzebny? Czy warto?   - dzisiaj już wiemy, że 
TAK. Gratulujemy przedszkolakom, które brały udział w tej 
rozśpiewanej i barwnej przygodzie z piosenką. Dziękujemy 
opiekunom i rodzicom za gorące kibicowanie swoim po-
ciechom. 

Goklp
Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl

PRZEDSZKOLAKI MAJĄ SWÓJ FESTIWAL

Niedzielne popołudnie,18 maja, w Kuryłówce obie-
cuje wiele wzruszeń. Zbliża się godz. 1700. Sala widowisko-
wa GOK- u przygotowana, dyrektor Leszek Połeć serdecznie 
wita i zaprasza. Za chwilę rozpocznie się koncert! „Święty 
Jan Paweł II – drogą do Boga” – taki tytuł, a parafrazując 
jego sens, rzec można: „za Świętym do świętości”. Zachęta 
dla każdego z nas, przy okazji podwójnej uroczystości, bo  
z jednej strony niedawna kanonizacja Jana Pawła II, a z dru-
giej jego 94 urodziny.

Aktorzy i wykonawcy dzisiejszego koncertu: ka-
meralny zespół wokalno-instrumentalny Viollinuss z Jelnej 
oraz chór męski Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce 
w ciszy i skupieniu zajmują miejsca na scenie. Dziewczęta 
w białych, długich sukienkach z kolorowymi wiankami na 
rozpuszczonych włosach, podobnie zresztą jak pani reżyser 
i kierownik artystyczny dzieła, Mariola Jagiełło–Chrzan wy-
glądają jak rusałki z ballady Mickiewicza, albo może anioły, 
co na tę chwilę skrzydła zostawiły za kulisami. 

Ach, co to był za dzień…!
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Zaczęło się! Młodzi instrumentaliści zagrali, chóry 
zaśpiewały, pani reżyser i dyrygent energicznie poprowa-
dziła. Już z zapowiedzi wiemy, że muzyka, która nagle obję-
ła całą salę, głośna i wielka, inspirowana starymi pieśniami 
celtyckimi, to utwory znanej irlandzkiej kompozytorki i wo-
kalistki, Enyi Brennan, (pamiętamy choćby jej piękne Only 
if ).Teksty do utworów napisała pani Mariola, ona też przy-
gotowała oryginalną aranżację i wszystko zebrała w piękną, 
niepowtarzalną, melodyjną całość w jedności z fragmenta-
mi nauczania papieskiego i tekstami ks. Jana Malińskiego. 
Końcową pieśń: „Hymn dla Papieża” skomponowała i opa-
trzyła własnym tekstem. Były też „perełki” tego koncertu, 

jak „Ave Maryja” Schuberta w wykonaniu Karola, jedynego 
męskiego wokalisty chóru „Viollinuss”. Wielkie brawa! 

Muzyka i słowo, a wszystko mądre i piękne, mu-
siały więc popłynąć łzy. Niech płyną i niech wzruszenie 
nas uświęca, zmienia i prowadzi na tę „wąską drogę”, trud-
ną, lecz pełną radości i szczęścia, drogę świętości każdego  
z nas. Dziękujemy i prosimy o… jeszcze!!!

Aleksandra Janicka
Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl

27 lipca br. Koła Gospodyń Wiejskich z Kolonii Pol-
skiej i Kuryłówki reprezentowały naszą gminę na prezen-
tacji kulinarnej „Bazar smaków” organizowanej przez Lokal-
ną Grupę Działania Kraina Sanu w Tryńczy, natomiast koło  
z Brzyskiej Woli na potyczkach kulinarnych „Gdzie kucharek 
sześć …” w Nowej Sarzynie. 

Dzięki tego typu pokazom pozostają ocalane od 
zapomnienia stare receptury-przepisy na wyroby regio-

nalne, przy tym można zauważyć również wiele potraw  
i dań współczesnych. Trzeba przyznać, że nasze stoiska pre-
zentowały się wybornie, dania były smaczne, urozmaico-
ne, pięknie przybrane, dało się zauważyć kunszt włożony  
w ich przygotowanie. Oj było czym pocieszyć podniebienie 
– Mniam!

goklp

PREZENTACJE KULINARNE
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Imprezę rozpoczęły zmagania sportowe na boisku 
wielofunkcyjnym w Cieplicach, gdzie zmierzyły się cztery 
drużyny Oldbojów. Mimo 30 stopniowego upału, każda z 
drużyn przystąpiła do rywalizacji z ambitnym celem – „wy-
grać, odebrać puchar i nagrody za I miejsce” – jednak bo-
isko zweryfikowało przedmeczowe założenia. Podobnie jak 
w roku ubiegłym ze zwycięstwa cieszyli się piłkarze z Ada-
mówki, natomiast rywalizacja o drugie miejsce była bardzo 
zacięta, ostatecznie okazało się, że zajęli je piłkarze z Cie-
plic przed Dąbrowicą i Kuryłówką. Na zakończenie turnieju 
głos zabrali Wójtowie sąsiadujących gmin Tadeusz Halesiak 
i Edward Jarmuziewicz wręczając puchary i atrakcyjne na-
grody.

Po odbytym turnieju przenieśliśmy się do Kolonii 
Polskiej, tam mogliśmy zachwycić się pięknem polskie-
go folkloru i muzyką biesiadną. Do naszej gminy zawitały 
zespoły śpiewacze z powiatów: rzeszowskiego, przewor-
skiego, łańcuckiego i leżajskiego oraz kapela podwórkowa 
BEKA z Przeworska. Organizatorzy przedsięwzięcia, czyli 
Wiejski Dom Kultury w Kolonii Polskiej, Gminny Ośrodek 
Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce, przy-
gotowały program pełen atrakcji dla dorosłych i dzieci.

Spotkanie z Folklorem to niepowtarzalna okazja 

do wspaniałej zabawy, pełnej oryginalnego bogactwa mu-
zyki ludowej, śpiewu i obrzędu. W tegorocznym spotkaniu 
uczestniczyły zespoły śpiewacze z Rzeszowa (Budziwoja), 
Dąbrówek, Husowa, Markowej, Grodziska Dolnego, Cho-
daczowa, Majdanu Sieniawskiego, Kulna, Dąbrowscy, Ku-
ryłówki i Kolonii Polskiej. Spotkanie oceniało najsurowsze 
z możliwych JURY czyli publiczność. Zespoły starały się jak 
mogły, aby zaskarbić sobie uznanie i sympatię w ich oczach. 
Po podliczeniu głosów nagrodę zdobył Zespół Śpiewaczy 
„Kalina” z Kolonii Polskiej. Natomiast w konkursie kulinar-
nym na najlepsze „Ciasto z owocami” wzięły udział Koła 
Gospodyń Wiejskich z Adamówki, Brzyskiej Woli, Dąbro-
wicy, Kolonii Polskiej, Kulna, Kuryłówki, Ożanny, Tarnawca 
i Wólki Łamanej. JURY nie podjęło się nagrodzenia zwy-
cięzcy - bo co tu wybrać „Delicje”, „Grzybki”, „Jabłecznik”, 
„Sernik”, Rogaliki”, „Filadelfię” jak jedno smaczniejsze od 
innego, pięknie przybrane i gustownie podane przez panie 
w strojach ludowych. Po zakończeniu wszystkich prezen-
tacji Wójt Gminy Kuryłówka – Tadeusz Halesiak wspólnie z 
dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce Lesz-
kiem Połciem wręczyli wszystkim zespołom i kołom statu-
etki, nagrody i wyróżnienia. 

II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW ORAZ IX SPOTKANIE Z FOLKLOREM I BIESIADĄ 
– 20 LIPCA 2014 r.
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Zakończenie rywalizacji zespołów folklorystycz-
nych i KGW nie oznaczało zakończenia imprezy, przyszedł 
czas na start balonu, który wzbudził wiele emocji, cieka-
wość i niedowierzanie jego rozmiarom, bo przecież w locie 
wydaje się być taki mały. Gdy balon coraz bardziej się od-
dalał by zniknąć gdzieś za lasem swój koncert rozpoczęła 
Orkiestra Dęta GOK, która zagrała m.in.: „Szła dzieweczka”, 

„Polka z czeskich gór” i 
kilka marszy. Tuż po or-
kiestrze na scenie pojawili 
się stylowo ubrani chłop-
cy z kapeli podwórkowej 
BEKA z  Przeworska, laure-
ata niezliczonych konkur-
sów ogólnopolskich. W ich 
wykonaniu można było 
usłyszeć piękne melodie 
lwowskie i warszawskie, 
które porwały licznie zgro-
madzoną publiczność do 
tańca.

Połączenie form: sportu, folkloru i biesiady okazało 
się strzałem w dziesiątkę. Zapewne za rok będzie podob-
nie. 

Gminny Ośrodek Kultury składa serdeczne podzię-
kowania sponsorom: Browarowi w Leżajsku oraz INVENTOR 
Katering Imprezy Andrzej Burek za okazane wsparcie.

goklp
Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl 
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Dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej 
w Brzyskiej Woli: Bielak Ola, Bzdoń Agatka, Cichoń 
Gabrysia, Duch Julia, Jachimowicz Ania, Karaś Marta, Kruk 
Anetka, Leniart Zuzia,  Socha Dominika, Staroń Małgosia, 
Turek Emilka, Wnuk Zuzia, Czechera Dawid, Jachimowicz 
Daniel,  Kogut Kamil, Koza Arek, Liber Bartek, Socha 

Darek, Winiarski Marcin i  Wnuk Tomuś,  są niezwykle 
utalentowane i chętnie uczestniczą w różnego rodzaju 
zajęciach. Godnie reprezentują szkołę ,gminę i powiat na 
podczas konkursów i uroczystości. Aktywnie uczestniczą 
w zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez 
Panią Elżbietę Śliz. Poznawanie angielskich słówek oraz 
mini konwersacja sprawiają im niezwykłą przyjemność.  
Swoje aktorskie talenty szlifują pod fachowym okiem Pań 
Elżbiety Fus i Beaty Kamińskiej. Pierwsze kroki stawiały  
w przedstawieniu jasełkowym przyczyniając się do zdobycia 
nagrody na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrzyków 
Jasełowych w Jarosławiu. Podczas V Powiatowej 

Przedszkolady pod hasłem „Z wartościami za pan brat 
przedszkolaki idą w świat”, która odbyła się w MCK  
w Leżajsku   zdobyły I miejsce pokonując 8 teatrzyków  
z powiatu leżajskiego. W nagrodę zostały zaproszone jako 
goście specjalni i wystąpiły w MCK w Leżajsku  podczas gali 
piosenki przedszkolnej „Iskierka” budząc zachwyt wśród 

licznie zgromadzonej publiczności.  Dwukrotnie wystąpiły  
na scenie GOK w Kuryłówce z przedstawieniem „Afryka” 
dla koleżanek i kolegów z oddziałów przedszkolnych 
przy Zespole Szkół w Kuryłówce oraz z okazji Dnia 
Samorządowca  na specjalne zaproszenie Pana 
Tadeusza Halesiaka – Wójta gminy Kuryłówka. Również 
podczas Powiatowego Pikniku Zdrowotnego na szkolnej 

scenie zaprezentowały przedstawienie „Afryka”.  Swoje 
plastyczne talenty rozwijają pod czujnym okiem Pani 
Elżbiety Fus. Dominika Socha zdobyła wyróżnienie  
w Ogólnopolskim Konkursie „W harmonii z przyrodą”.  
Również podczas Przedszkolady  Julia Duch i Dominika 
Socha zostały nagrodzone za prace plastyczne.  
W gminnym konkursie o  tematyce pożarniczej pod   
pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” laureatami 
zostali: Ania Jachimowicz, Dominika Socha i Bartłomiej 
Liber. Bardzo lubią śpiewać.  Uczestniczą w zajęciach 
koła wokalnego prowadzonego przez Panią Marzenę 
Kycię – instruktorkę GOK w Kuryłówce. Na tym polu 
również mają niemałe sukcesy. W Międzypowiatowym 
Konkursie Piosenki Mikołaj 2013 Dominika Socha 
otrzymała wyróżnienie.  Podczas Gminnego Konkursu 
Piosenki „Kaczucha 2014” nie miały sobie równych. 
Ania Jachimowicz zdobyła 2 nagrodę, I miejsce zajęła 
Zuzia Wnuk, a Grand Prix zdobyła Dominika Socha.  
Taniec to ogromna pasja przedszkolaków. Z ogromnym 
zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach tanecznych 
prowadzonych przez Panie:  Elżbietę Fus, Beatę Kamińską, 
Elżbietę Majcher, Dorotę Lewkowicz, Beatę Sochę oraz  
Pana Marka Latawca – instruktora GOK w Kuryłówce. Swoje 
taneczne umiejętności prezentowali przed Panem Rafałem 
Wilkiem – paraolimpijczykiem, przed licznie zgromadzoną 
publicznością podczas Dni Kuryłówki, a także przed 
kochanymi rodzicami i społecznością szkolną. Ogromnie 
cieszymy się z sukcesu naszych podopiecznych i życzymy 
im i ich opiekunom dalszych osiągnięć w rozwijaniu 
młodych talentów, którzy są dopiero na początku 
swojej artystycznej drogi.

DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W BRZYSKIEJ WOLI CHLUBĄ GMINY I POWIATU

W niedzielę  13 lipca na stadionie sportowym 
w Brzyskiej Woli odbyła się  7 edycja Turnieju Piłki 
Nożnej drużyn 6-cioosobowych o Puchar Wójta Gminy 
Kuryłówka. Organizatorami Turnieju byli Wójt Gminy 
Kuryłówka Pan Tadeusz Halesiak oraz Ludowy Klub 
Sportowy „Brzyska” Brzyska Wola z Prezesem Januszem 

Kuszpą  oraz Członkami Zarządu Witoldem Wawrzakiem  
i Zbigniewem Krukiem. Współorganizatorami Turnieju byli: 
Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli oraz GOK w Kuryłówce.

Do turnieju zgłosiło się 15 drużyn z powiatu 
leżajskiego w tym 3 drużyny Trampkarzy: 1. LKS Brzyska 
Wola, 2. Młodsi Brzyska Wola, 3. SAN Wierzawice oraz 12 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ w BRZYSKIEJ WOLI
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W dniu 5 czerwca 14 uczniów klasy IV pod opieką 
wychowawczyni Elżbiety Śliz oraz pani dyrektor wybrało 
się na dwudniową wycieczkę  po naszym pięknym woje-
wództwie. Zwiedzanie rozpoczęło się od ruin zamku w Ka-
mieńcu, gdzie największe zainteresowanie wzbudziły na-
rzędzia z sali tortur. Następnie wesoły autobus wyruszył w 
kierunku rezerwatu przyrody nieożywionej Prządki i dalej 
do największego w Europie muzeum na wolnym powietrzu 
w Sanoku. 

Po tak wyczerpującym dniu pełnym wrażeń ucznio-
wie z radością udali się do Dubiecka-Wybrzeże na zasłużo-
ny odpoczynek. Drugi dzień przeznaczono na zwiedzanie 
Przemyśla, które rozpoczęto od Muzeum Fajek i Dzwonów. 
Z wieży muzeum podziwiać można było przepiękną pano-
ramę miasta. Następnie wszyscy udali się na wędrówkę po 
tym uroczym mieście poznając jego historię i najciekawsze 
zabytki: Zamek Kazimierzowski, Dworzec Kolejowy, a tak-
że zapoznali się z najciekawszymi obiektami architektury 
zabytkowej. Spacer zakończył się na przemyskiej starówce, 
gdzie po obiedzie nie obyło się bez obowiązkowych lodów. 
Na zakończenie grupa udała się na Kopiec Tatarski, z któ-
rego można było podziwiać przepiękną panoramę miasta. 
Ale nie to było największą atrakcją tego miejsca. Wszyscy 
czekali na zjazd torem saneczkowym, który przyniósł wiele 
radości i moc wrażeń. 

Także młodsi uczniowie naszej szkoły pod opieką 
Pań Beaty Sochy, Elżbiety Fus i Doroty Lewkowicz, wybrali 
się w niecodzienną podróż. 9 czerwca udali się do niezwy-
kłego miejsca jakim jest JURAPARK w Bałtowie, gdzie mieli 
okazję ruszyć w świat sprzed milionów lat. Wzdłuż ścieżki 
prowadzącej przez park dzieci obejrzały ponad 100 mo-
deli dinozaurów i innych prehistorycznych stworzeń na-
turalnej wielkości. Aby dopełnić wrażeń dzieci odwiedziły 
Prehistoryczne Oceanarium. Na pokładzie żółtego, ame-

rykańskiego schoolbusu, uczniowie udali się także na „sa-
fari” po Zwierzyńcu Górnym, który zajmuje obszar ponad  
40 hektarów i jest zamieszkany przez egzotyczne zwierzęta.  

drużyn Seniorów: 1. „Czara Browara” 2. „LKS –Brzyska Wola”  
3.” LKS Brzyska Wola Juniorzy” 4. „KWIE-TEAM”, 5. „ŁAWKA 
SKŁAD” 6. „Marcin i Przyjaciele” 7. „Na oriencie” 8. „Oldboye”   
9. „Pit Servis” 10. „SKS Słoboda” 11. „Wólka Łamana”  
12. „Złotsan Kuryłówka”. 

W wyniku ostrej rywalizacji w kategorii 
Trampkarze III miejsce zdobyła drużyna „Młodsi  Brzyska 

Wola”, II miejsce – „SAN Wierzawice”, a zwyciężyła drużyna 
„LKS Brzyska Wola”. Królem Strzelców został Marcin 
Leniart, a najlepszym bramkarzem Damian Szczęch.

Seniorzy również ostro walczyli. Każdy chciał 
zdobyć puchar, ale tylko niektórym się udało. IV miejsce 
zdobyła drużyna” Marcin i przyjaciele”, III miejsce –
„LKS Brzyska Wola Juniorzy”, II miejsce – „KWIE-TEAM”,  
a zwyciężyła drużyna „PIT SERVICE”. „Zwycięskie drużyny 
otrzymały puchary i sprzęt sportowy, które wręczał Wójt 
Gminy Kuryłówka Pan Tadeusz Halesiak.  Nagrodzono też  
najlepszego  bramkarza, którym został Roman Fus oraz 
króla strzelców (12 goli), którym był Mateusz Staroń.   
Najstarszy zawodnik turnieju Witold Wawrzak został 
również uhonorowany. Wszyscy uczestnicy turnieju 
mieli zapewniony poczęstunek. Organizatorzy Turnieju 
składają serdeczne podziękowanie sponsorom, którymi 
byli: Gmina Kuryłówka, ELINSBUD- Wiesław Bagniak, 
Browar Leżajsk,  MAAWsport, METEOR SEMPER – 
Tadeusz Kyć, Smak Górno oraz Powiatowe Zrzeszenie 
Zespołów Sportowych w Leżajsku.

CZERWIEC MIESIĄCEM WYCIECZEK SZKOLNYCH
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Nie bacząc na pogodę, która nie rozpieszczała na-
szego regionu ostatnimi czasy, a może właśnie jej na prze-
kór, w dniu 17 maja 2014r. w Szkole Podstawowej w Brzy-

skiej Woli odbył 
się Powiatowy 
Piknik Prozdro-
wotny, który 
był wspólnym 
przedsięwzię -
ciem nauczycie-
li, pracowników 
obsługi, rodzi-
ców i uczniów w 
ramach ogólno-

polskiego, systemowego projektu Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej „Szkoła współpracy. Rodzice i uczniowie 
kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jest on 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet III – Wysoka, jakość systemu oświaty. Szko-
ła Podstawowa w Brzyskiej Woli, jako jedyna w powiecie, 
przystąpiła do tego projektu. Celem ogólnym projektu jest 
wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami 
i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk 
działających na terenie szkół i przedszkoli w całej Polsce.

Głównym partnerem szkoły w ramach tego 
przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury w Ku-
ryłówce- współorganizator Pikniku. Gość honorowy 
- Wójt Gminy Kuryłówka Pan Tadeusz Halesiak, głów-
ny sponsor imprezy, przywitał wszystkich zebranych  

i dokonał otwar-
cia Pikniku. 
Swoją obecno-
ścią zaszczycili 
nas również: 
Pan Marek Or-
dyczyński – Dy-
rektor Agencji 
Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Pan Marek Kogut 
– wicestarosta leżajski, Pan Stanisław Kotulski- Przewod-
niczący Rady Gminy wraz z radnymi: Panią Zofią Niemiec-
-Dziekan, Panami Kazimierzem Lewkowiczem, Piotrem 
Liberem i Robertem Sochą, Pan Waldemar Fus – sponsor 
oraz Pani Anna Kielar z „Głosu Leżajska”. Podczas Pikniku 
można było obejrzeć ciekawe występy teatralne dzieci i 
uczniów  szkoły, które zostały przygotowane przez panie 
Elżbietę Fus, Beatę Kamińską i  Dorotę Lewkowicz, wokal-
ne, które powstały pod kierunkiem pani Marzeny Kyci, in-
struktorki GOK w Kuryłówce oraz 
popisy Orkiestry Dętej z GOK w 
Kuryłówce pod batutą pana Marka 
Burdy. Jednostka Strzelecka 2035 
z Zespołu Szkół Licealnych im. 
Bolesława Chrobrego w Leżajsku 
pod dowództwem pana Mariusza 
Nazara, który ufundował jedną z 
głównych nagród, zorganizowała 
strzelnicę, pokaz pierwszej pomo-
cy, a także zorganizowała konkurs 

A potem już tylko zabawa w parku rozrywki: karuzele, sta-
tek piracki, urządzenia wodne, gokarty, baseny z kulkami  
i wiele innych. 

Następnie w dniach 17 – 18 czerwca chętni ucznio-
wie z klasy V i VI pod opieką Pań: Danuty Działo, Elżbiety 
Fus i Doroty Lewkowicz wybrali się na wycieczkę do Zako-
panego. Przygoda rozpoczęła się spotkaniem z przewodni-
kiem i zwiedzaniem Doliny Chochołowskiej. Dzięki wspa-
niałej pogodzie wszystkie szczyty były widoczne. Mając na 
uwadze krótki pobyt i kondycję uczestników część szlaku 
doliny pokonany został kursującym tu „ciągnikiem”, docie-
rając do miejsca, z którego wyrusza kolejka na Gubałów-
kę. W czasie wolnym niektórzy uczniowie skorzystali z toru 
saneczkowego, inni podziwiali panoramę Zakopanego,  
a spacer po Krupówkach umożliwił zakup obowiązkowych 

pamiątek. Po tak długim dniu pełnym wrażeń, nastał czas 
na zasłużony odpoczynek w Murzasichlach. 

Kolejny dzień rozpoczęto od zwiedzania Doliny 
Kościeliskiej oraz Jaskini Mroźnej. Za dobre sprawowanie 
pan przewodnik zgotował niespodziankę – spacer Wąwo-
zem Kraków i przejście przez Jaskinię Smoczą. Następnie 
uczniowie zwiedzili Sanktuarium na Krzeptówkach i kolej-
ką wjechali na Wielką Krokiew w Zakopanem.

Uczestnicy i organizatorzy pragną złożyć podzię-
kowania Pani Alicji Kyci z GKRPA w Kuryłówce za dofi-
nansowanie wszystkich wycieczek oraz Panu Wiesławowi 
Bagniakowi, który także wspomógł finansowo wyjazd do 
Zakopanego.

POWIATOWY PIKNIK PROZDROWOTNY W BRZYSKIEJ WOLI
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U c z n i o w i e 
Szkoły Podstawowej 
w Brzyskiej Woli nie 
spoczywają na lau-
rach. Z wielką chęcią  
i zaangażowaniem 
uczestniczą w kolej-
nych konkursach  zdo-
bywając przy tym wiele 

nagród. W konkursie 
BRD (Bezpieczeń-
stwo Ruchu Drogo-
wego) Gabrysia Jachi-
mowicz, Kasia Leniart, 
Rysio Koza oraz Pa-
weł Wawrzak zajęli I 
miejsce w gminie i III 
w powiecie. Ponadto 
Paweł Wawrzak został najlepszym uczestnikiem turnie-
ju gminnego. Uczniów przygotowali Pani Zofia Frączek 
– Skwara i Pan Paweł Mazurkiewicz. Tor przeszkód przygo-
tował Pan Adam Wnuk, a opiekę nad drużyną sprawowała 
Pani Kasia Gruca.  Podczas XIII Powiatowego Dziecięce-
go i Młodzieżowego Przeglądu Małych Form Teatral-
nych – Drama 2014 teatrzyk Smyk zajął II miejsce. Akto-
rów przygotowały panie: Elżbieta Fus i Dorota Lewkowicz. 
Ogromny sukces odnieśli uczniowie klas II i III. W presti-
żowym i  niezwykle trudnym Międzynarodowym Kon-
kursie Matematycznym Kangur 2014 Zuzia Piotrowska 
z klasy II zajęła I miejsce w powiecie i zdobyła wyróż-

nienie krajowe. Zuzia przygotowywała się do konkursu 
pod kierunkiem Pani Elżbiety Fus. Również Bartłomiej 
Jachimowicz (miejsce 8 w powiecie) i Szymon Leniart  
(10 miejsce w powiecie) – uczniowie klasy III - zdobyli 
wyróżnienia krajowe. Uczniowie Ci rywalizowali w gru-
pie z uczniami klas IV,  pokonując wielu z nich. Chłopców 
przygotowały panie 
Beata Kamińska I Do-
rota Lewkowicz. W 
Gminnym Konkur-
sie Ortograficznym  
I miejsce zdobyła 
Andżelika Kotulska, 
a II Kasia Jachimo-
wicz. Uczennice pra-

sprawności, któ-
ry przygotowali 
i poprowadzili 
panowie Franci-
szek Fedorowicz 
i Rafał Tuleja. W 
konkursie strze-
leckim nagro-
dy ufundował 

i wręczył Wójt Gminy, a najwprawniejszym „okiem” po-
pisała się uczennica klasy VI Andżelika Kotulska. Panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich oraz Rady Rodziców, przy 
wsparciu Pani Elżbiety Majcher, która upiekła prze-
pyszny chleb, oraz „Hortino”, „Smak – Górno”, Piekarni 
Kuryłówka, a także Panów Wiesława Bagniaka i Nor-
berta Muchy oraz Pani Elżbiety Lisowskiej, przygo-
towały kiermasz zdrowej żywności i poczęstunek dla 
gości. Wiele osób skorzystało z darmowego badania 
ciśnienia oraz poziomu cukru we krwi dzięki zaanga-
żowaniu pracowników Ośrodka Zdrowia w Brzyskiej 
Woli. Odbyły się także warsztaty plastyczne dla dzieci 
prowadzone przez Panią Elżbietę Starzak. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się także loteria fantowa, brawuro 
przygotowana i prowadzona przez panie Helenę Stepaniak 
i Elżbietę Śliz oraz artystyczne malowanie twarzy, które 

bardzo profesjonalnie przeprowadziła pani Joanna Kotul-
ska pracownica GOK w Kuryłówce. W trakcie pikniku zo-
stał także przeprowadzony konkurs dla reprezentacji klas  
IV- VI na najciekawszy plakat w ramach kampanii „Zacho-
waj Trzeźwy Umysł” promujący zdrowy styl życia przygoto-
wany przez Panią Bogusławę Pych. Odbył się także turniej 
piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kuryłówka, który 
przygotowali i poprowadzili panowie Janusz Kuszpa  
i Paweł Mazurkiewicz. Zwyciężyła drużyna Trampkarze 
z Brzyskiej Woli, która otrzymała puchar, a każdy za-
wodnik koszulkę.

Przeprowadzono wiele konkursów z nagrodami 
dla dzieci i dorosłych ufundowanymi przez Urząd Gminy  
w Kuryłówce, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, BMF 
Polska, Bank BGŻ, ARiMR w Rzeszowie oraz księgarnię 
Eurydyka i Centrum Taniej Książki. W przygotowania do 
pikniku aktywnie włączyli się także panowie Marek Lata-
wiec oraz Jarosław Szuper, pracownicy GOK Kuryłówka.

Gospodarze Pikniku Pani Beata Kamińska – dy-
rektor szkoły i Pan Leszek Połeć-  dyrektor GOK w Ku-
ryłówce składają serdeczne podziękowanie wszystkim 
sponsorom i osobom zaangażowanym w to wielkie 
przedsięwzięcie, które pomimo przeciwności natury 
należy zaliczyć do bardzo udanych.

KOLEJNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 W BRZYSKIEJ WOLI
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cowały z Panią Łucją Kozą. W Gminnym Konkursie Języka 
Angielskiego Andżelika Kotulska zajęła I miejsce, a Ma-
rzenka Gorący II. Dziewczynki uczęszczały na zajęcia indy-
widualne prowadzone przez Panią Elżbietę Śliz. W powia-
towym  konkursie piosenki zdrowotnej Kamil Kotulski 
i jego Zespół byli bezkonkurencyjni. Przygotowani przez 
Panie Elżbietę Fus i Beatę Kamińską zdobyli główną na-
grodę, a Madzia Hacia z klasy III -  wyróżnienie. Madzię   
przygotowała  Pani Dorota Lewkowicz.  W wojewódzkim 
konkursie plastycznym o  Janie Pawle II Kasia Piotrow-
ska zdobyła wyróżnienie. Praca Kasi powstała pod czuj-
nym okiem Pani Elżbiety Fus. 

Na pochwałę zasługuje wynik sprawdzianu szó-
stoklasisty. Uczniowie napisali sprawdzian w staninie  
6 (w 9-cio staninowej skali). Jest to najwyższy wynik 
naszej szkoły od kilku lat, a w tym roku najwyższy wynik  
w gminie, wyższy od średniej powiatu  i tylko o 0,1 niższy 

od średniej województwa.
Ponadto uczniowie naszej szkoły aktywnie uczest-

niczyli w Ogólnopolskich Konkursach. Za aktywny udział 
w konkursie LOP – kontra elektrośmieci szkoła otrzyma-
ła nagrodę pieniężną, a w konkursie zorganizowanym 
przez firmę AmeriGas zajęliśmy 11 miejsce w Polsce  
i otrzymaliśmy komputer stacjonarny. Nadal uczestni-
czymy aktywnie w zbiórce baterii, telefonów komórko-
wych oraz plastikowych nakrętek. 

Nauczyciele i uczniowie to dwie uzupełniające 
się zmienne; żadna nie byłaby tym, czym jest, bez obec-
ności  tej drugiej. To niezwykle mądre motto sprawdza się 
w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli i przynosi efekty  
w postaci osiągnięć nie tylko w gminie, powiecie i woje-
wództwie, ale także w skali kraju. Cieszymy się z tego nie-
zmiernie i życzymy społeczności szkoły kolejnych sukce-
sów.  

W dniu 11 czerwca br. w Zespole Szkół w Kuryłów-
ce odbył się Finał Gminnego Konkursu Języka Angielskiego 
„English is cool” dla klas VI. Pomysłodawcą i organizatorem 
konkursu była nauczycielka języka angielskiego Szkoły Pod-

stawowej w Brzyskiej 
Woli Pani Elżbieta Śliz. 
Honorowy patronat 
nad Konkursem ob-
jął Pan Tadeusz  Ha-
lesiak - Wójt Gminy 
Kuryłówka. W kon-
kursie wzięło udział  
8 uczniów ze szkół 
podstawowych z Brzy-

skiej Woli i Kuryłówki. Test przygotowany przez anglistów 
nie był łatwy. Zawierał on część rozumienia ze słyszenia  
i czytania, umiejętności komunikowania się, słownictwa, za-
sad gramatyki oraz wiedzy na temat kultury krajów anglo-
języcznych. Uczniowie mieli 75 minut na rozwiązanie testu. 

Komisja konkursowa 
w składzie: Elżbieta 
Śliz – przewodnicząca 
oraz Panie Janina Le-
szaj i Beata Kamińska 
dokonały oceny prac.

I miejsce za-
jęła Andżelika Ko-
tulska z SP Brzyska 
Wola zdobywając  

74 na 90 punktów, II miejsce Marzena Gorący (63/90) z 
SP Brzyska Wola, a III miejsce przypadło w udziale 
uczennicy ZS w Kuryłówce Agacie Pawelec (54/90). Na-
grody wręczał Pan Tadeusz Halesiak, wójt Gminy, który był 
głównym sponsorem. Zdobywcy medalowych pozycji 
otrzymali gry dydaktyczne oraz wysokiej klasy słuchawki  
z mikrofonem. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy i upominki. Był też przygotowany słodki poczęstu-
nek.

Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli pomysłodawcą i organizatorem  Gminnego 
Konkurs Języka Angielskiego „English is cool”.

W grud-
niu 2013 roku po 
raz pierwszy plu-
szaki czekały na  
p r z e c h o d n i ó w 
na przystankach, 
ulicach, parkach 
wielu miast. Nie 
były to jednak 
zwykłe misie - 
każdy z nich miał 
swoją historię. 

Często trudną i pełną niemiłych wspomnień. Fundacja 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tworząc “Akcję MIŚ” 
chciała zwrócić uwagę na problem przemocy wobec dzieci. 
Niestety wciąż słyszymy, że do szpitali trafiają dzieci, któ-

rych obrażenia zostały spowodowane agresywnym zacho-
waniem osoby dorosłej. Celem akcji było zwrócenie uwagi 
przechodniów, by zatrzymali się na chwilę, przeczytali, co 
pluszowy miś ma im do powiedzenia. Chcemy pokazać, że 
warto jest podejść do małej, bezbronnej osoby sprawdzić, 
co się dzieje, a w 
razie potrzeby 
Z A R E AG O WAĆ ! 
Do akcji Funda-
cji WOŚP „Histo-
ria Misia” – „Nie 
bij mnie, kochaj 
mnie” przyłączyło 
się w tym roku już 
168 miejscowo-
ści.

„NIE BIJ MNIE, KOCHAJ MNIE”
AKCJA WOŚP W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZYSKIEJ WOLI.
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Uczniowie 
szkoły także wy-
razili chęć przy-
stąpienia do tej 
potrzebnej ak-
cji. Z inicjatywą 
wyszli członko-
wie Samorządu 
Uczniowskiego, 
a społeczność 
szkolna z chęcią 
się to niej przyłą-

czyła. W dniu 16 kwietnia 2014 roku wraz z innymi osoba-
mi, które wykazały chęć zorganizowania tej szczytnej akcji, 
uczniowie przygotowali maskotki opatrując i bandażując 
symboliczne rany. To szczytne przedsięwzięcie spotkało 
się z wielkim poparciem ze strony Wójta Gminy Kuryłówka 

oraz dyrekcji i pracowników GOPS w Kuryłówce.
Tak przygotowane zabawki zostały zaprezentowane 

na wystawie umiejscowionej obok wejścia głównego do 
szkoły. Następnie koordynatorki akcji Panie Beata Kamiń-
ska i Elżbieta Śliz wyruszyły w trasę, aby promować ideę 
wśród społeczności lokalnej. Misie zostały umieszczone w 
sklepach oraz ośrodku zdrowia w Brzyskiej Woli. Mając na 
uwadze jak największy zasięg tej akcji, symboliczne misie 
zostały umieszczone w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej, poczcie oraz na przystanku autobuso-
wym w Kuryłówce. Pomysłodawcy mają  nadzieję, że akcja 
odniesie zamierzony skutek. Jeśli chociaż jedno dziecko 
zostanie uratowane, warto było. Zdecydowanie wspieramy 
hasło tej akcji: „NIE BIJ MNIE, KOCHAJ MNIE”. Koordynatorki 
pragną podziękować wszystkim zaangażowanym w pro-
mowanie tej niezwykle cennej idei.

7 kwietnia, jak 
co roku, obchodzony 
jest Światowy Dzień 
Zdrowia oraz Dzień 
Pracownika Służby 
Zdrowia. Został usta-
nowiony w rocznicę 
powstania Światowej 
Organizacji Zdrowia 
(WHO) w 1948 roku. 

Co roku obchodzony jest pod innym hasłem. Tym razem 
tematem przewodnim na świecie są choroby wektorowe. 
Wektory to organizmy, które są przenosicielami patoge-
nów lub pasożytów. Celem akcji w tym dniu jest zwróce-
nie szczególnej uwagi na najbardziej zaniedbane obszary 
i problemy związane ze zdrowiem społeczeństw na świe-
cie. Ta praca to Misja i Służba na rzecz ratowania zdrowia 
i życia ludzkiego. Pra-
ca, która zasługuje na 
podziw, zwłaszcza, że 
ratowanie życia dru-
giemu człowiekowi to 
honor i zobowiązanie.

 Z tej wła-
śnie okazji, w dniu 
10 kwietnia w Szkole 
Podstawowej w Brz-

-yskiej Woli, odbyła się uroczysta akademia. Przybyli na 
nią zaproszeni goście w osobach: pan dr Adam Grylow-
ski oraz panie: Grażyna Staroń - pielęgniarka z Ośrodka 
Zdrowia w Brzyskiej Woli i Małgorzata Chmura – pielę-
gniarka w miejscy nauczania i wychowania. Pani dyrek-
tor jak zawsze z radością powitała gości i zaprosiła do 
obejrzenia występu. Uczniowie klasy I i IV przygotowali 
piękną i wesołą część artystyczną, która powstała pod 
czujnym okiem pań Beaty Kamińskiej i Beaty Sochy. Nie 
zabrakło humoru, ale i wielu przestróg dla naszych mi-
lusińskich. Młodzi artyści przypominali, że dbać o siebie 
trzeba co dzień. Należy myć zęby, ciało, gimnastykować się  
i ubierać się stosownie do pory roku i panujących warun-
ków atmosferycznych. Po części artystycznej przedsta-
wicielka Samorządu Uczniowskiego Kasia Jachimowicz  
w imieniu społeczności szkolnej złożyła gościom serdecz-
ne życzenia, które przygotowała wraz z opiekunką panią 
Elżbietą Śliz. Na koniec uczniowie wręczyli gościom piękne 
kwiaty, a pani dyrektor podziękowała za obecność i zapro-
siła na zdrowy, słodki poczęstunek, który był dziełem pani 
Małgorzaty Chmury. Pan doktor, w imieniu zaproszonych 
gości, podziękował wszystkim zaangażowanym w organi-
zację tego dnia, za zaproszenie i prezenty oraz wyraził na-
dzieję, że tak miłe spotkanie stanie się coroczną tradycją 
szkoły. W podziękowaniu za wspaniały występ obdarował 
wszystkich młodych aktorów słodkim upominkiem. 

DZIEŃ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W BRZYSKIEJ WOLI

Dzień 3 czerwca na długo pozostanie w pamięci 
społeczności szkolnej. Z okazji Dnia Dziecka miało miej-
sce w  szkole niecodzienne wydarzenie. Dorośli (nauczy-
ciele, pracownicy obsługi i jedna z mam) wystąpili przed 
dziećmi w specjalnie wyreżyserowanym przedstawieniu 
pt. „Rzepka” Juliana Tuwima. Była to niespodzianka, której 
chyba nikt się nie spodziewał. Dorośli fantastycznie wczuli 
się w powierzone role i, mimo tremy, zagrali z wielkim po-
czuciem humoru i niezwykłym profesjonalizmem wywołu-
jąc u zgromadzonej publiczności podziw i salwy śmiechu. 

Nagrodą za występ były gromkie brawa na stojąco i słowa 
uznania dla aktorów. Rzepkę – jędrną i krzepką – zagrała 
Pani Elżbieta Fus. W rolę znakomitego dziadka wcielił się 
niestrudzony Pan Adam Wnuk. Cudem ozdrowiona babcia 
to Pani Teresa Wnuk. Uroczego, aczkolwiek niezłego rozra-
biakę, wnuczusia zagrał Pan Paweł Mazurkiewicz. W pieska 
Mruczka doskonale wcieliła się Pani Dorota Lewkowicz. 
Drapieżną kicię zagrała Pani Beata Kamińska. Kurka obficie 
znosząca „złote” jajka to Pani Beata Socha. W rolę powab-
nej gąski wcieliła się Pani Ania Czechera. Niezwykle uroczo 

DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ RODZINY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W BRZYSKIEJ WOLI
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tańczący kankana bocian to Pani Ela Śliz. Hardkorową żab-
cię świetnie zagrała Pani Kasia Gruca. Odrzutowa kawka to 
Pani Helenka Stepaniak. Narrator – Harry Potter – to  Pani 
Łucja Koza. Reżyserami byli wszyscy. Przysłowie „Co dwie 
głowy to nie jedna” – w tym przypadku świetnie się spraw-
dziło i dało piorunujący efekt.

 Kolejnym punktem programu było wręczenie 
nagród w szkolnym konkursie wiedzy ekologicznej, który  
w klasach IV-VI przeprowadziła Pani Bogusława Pych 
oraz pamiątkowych dyplomów za udział w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Wiedzy O Janie Pawle II, któ-
rego koordynatorką była Pani Helena Stepaniak.  
W ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” Pan Paweł Mazurkiwicz zorganizował turniej piłki 
nożnej, w którym wzięły aktywny udział drużyny młodsze  
i starsze. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody. 

W tym dniu wszyscy zostali obdarowani lodami 
ufundowanymi przez Pana Waldemara Fusa i babeczkami 
upieczonymi przez Panią Kasię Grucę. Rada Rodziców za-
kupiła dla dzieci i uczniów słodycze i napoje. Był to dzień 

pełen niezapomnianych wrażeń. Wsłuchując się w komen-
tarze uczniów, rodziców, a także pracowników szkoły z całą 
stanowczością można stwierdzić, że szkolne odchody Dnia 
Dziecka zakończyły się ogromnym sukcesem, a naprędce 
skrzyknięta „grupa teatralna” już zastanawia się nad ko-
lejnym wyzwaniem. Ponadto pragniemy podziękować 
Panu Leszkowi Połciowi oraz pracownikom GOK w Kury-
łówce: Joannie Kotulskiej i Markowi Latawcowi za pomoc  
i współpracę prze realizacji tego niecodziennego przedsię-
wzięcia.

 24 czerwca odbyła się uroczystość z oka-
zji Dnia Rodziny. Przed szacownymi Rodzica-
mi wystąpili najpierw nauczyciele, pracowni-
cy szkoły oraz Kasia Jachimowicz uczennica klasy  
V w przedstawieniu „Rzepka”. Następnie scenę opanowały 
dzieci z oddziału przedszkolnego uroczo śpiewając i mó-
wiąc wierszyki dla kochanych mam i tatusiów. Uczniowie 
klas młodszych wykonali inscenizację oraz piosenki przy 
akompaniamencie instrumentów perkusyjnych. Również 
uczniowie klas starszych nie zapomnieli o swoich rodzi-
cach. Wiersze i piosenki w ich wykonaniu mówiły wiele 
o wdzięczności i miłości do rodziców. Do łez wzruszenia 
doprowadził wszystkich jak zwykle Kamil Kotulski, który, 
pomimo przeziębienia, nie zawiódł, wykonując przepięk-
nie piosenkę „List do mamy”. Część artystyczną zakończyło 
wspólne odśpiewanie „100 lat” przez uczniów i nauczycieli. 

Mimo iż koniec roku za pasem, wszyscy znaleźli 
czas na zorganizowanie tego dnia i zgodnie potwierdza-
ją, że było warto, gdyż rodzice za swój trud i poświęcenie 
zasługują na podziękowania, nawet tak skromne, ale jakże 
wzruszające.

 20.05.2014r. uczniowie gimnazjum w Kuryłówce: Diana Bauer, 
Monika Dziechciarz, Magdalena Femiak, Bartosz Górny, Aleksandra 
Kołcz, Regina Mieszczyk, Bartosz Zagaja (kl.3a) oraz Patryk Kyc (kl.2b) 
zdobyli I miejsce w powiatowym konkursie „Drama Profilaktyczna 
2014” ph. „JA-TY-ON sztuka tolerancji”. 
 Przedstawienie pt. „Tolerancja”, według autorskiego scenariusza, 
przygotowane pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kordas zostało przyjęte 
z dużym zainteresowaniem. Spektakl oprócz złotej statuetki został 
wyróżniony jeszcze dwiema nagrodami: wyróżnieniem Dyrektora MCK 
oraz nagrodą dla najlepszego aktora, którą otrzymał Bartosz Zagaja. 
Gratulujemy! 

MC

MAMY I MIEJSCE W POWIECIE!
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 15 maja 
2014 roku 
odbył się 
w Zespole 
Szkół w Kury-
łówce Gmin-
ny Konkurs 
Ortograficz-
ny. Przebie-
gał w dwóch 
kategoriach: 
szkoły pod-

stawowe i gimnazja. Brało w nim udział 18 uczestników (po 
9 w każdej kategorii). 
 Organizatorami konkursu były nauczycielki 
Zespołu Szkół w Kuryłówce: Małgorzata Kordas, Małgorzata 
Sztyrak, Grażyna Marczak.

 

O godzinie 1000 nastąpiło uroczyste powitanie uczestników 
oraz ich opiekunów przez Małgorzatę Kordas. Przedstawi-
ła ona uczestnikom cel konkursu i poinformowała o jego 
przebiegu. Następnie uczniowie pisali dyktando. Po zakoń-
czeniu komisja konkursowa złożona z nauczycieli poszcze-
gólnych szkół biorących udział w konkursie (p. Halina Kycia 
- przewodnicząca, Lucyna Pietrycha, Łucja Koza, Małgorza-
ta Kordas, Małgorzata Sztyrak, Grażyna Marczak) sprawdzi-

ła prace i wyłoniła zwycięzców. 
Uczestnicy w tym czasie otrzymali słodki poczę-

stunek ufundowany przez Dyrektora Zespołu Szkół w Kury-
łówce. Opiekowała  się nimi p. Joanna Serkiz.

Na uroczyste podsumowanie konkursu przybył 
Wójt Gminy Kuryłówka - Tadeusz Halesiak (który ufun-
dował upominki dla wszystkich uczestników konkursu) 
oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Kuryłówce (który ufun-
dował nagrody książkowe za zajęcia miejsc I - III w każ-
dej kategorii).

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła An-
dżelika Kotulska ze Szkoły Podstawowej w Brzyskiej 
Woli. II miejsce zajęła Katarzyna Jachimowicz (również 
uczestniczka z Brzyskiej Woli, a III - Kinga Fus ze Szkoły 
Podstawowej w Dąbrowicy.

W kategorii gimnazjów I miejsce zajął Hubert 
Kycia z Gimnazjum w Dąbrowicy, II - Aleksandra Kołcz  
z Publicznego Gimnazjum w Kuryłówce, III - Ewelina 
Stępień (również z Kuryłówki).

Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród - 
Wójtowi Gminy Kuryłówka oraz Dyrektorowi   Zespołu 
Szkół w Kuryłówce za umożliwienie organizacji konkur-
su i ufundowane nagrody. 

Zwycięzcom gratulujemy!

Organizatorzy 

27 czerwca 2014 r. zakończył się rok szkolny i roz-
poczęły wakacje, ten dzień był wyjątkowy przede wszystkim 
dla uczniów klasy szóstej, ponieważ w tej chwili zakończy-
li naukę w Szkole Podstawowej. Chociaż od dawna, każdy  
z nas o tym wiedział i czekał z utęsknieniem to wzruszenie  
i łzy pojawiły się na naszych twarzach.

My Absolwenci Szkoły Podstawowej dziękujemy 
wszystkim nauczycielom, którzy  uczyli nas od przedszkola 
do dnia dzisiejszego. Dziękujemy za trud włożony w nasze 
wykształcenie i wychowanie.  W sposób szczególny dzię-
kujemy naszej wychowawczyni Pani Lucynie Karpińskiej za 
pomoc w niezliczonych sytuacjach, za to, że w nas wierzyła  
i walczyła razem z nami o jak najlepsze oceny z zachowania 
i przedmiotów. Pani była dla nas jednym razem surowa i wy-
magająca – a innym wspaniałomyślna i wyrozumiała. Z panią 
ostatnie dwa lata minęły …jak jedna chwila...

Klasa VI 2013/14

A TERAZ GIMNAZJUM

KONKURS ORTOGRAFICZNY W ZESPOLE SZKÓŁ W KURYŁÓWCE
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Zieleń, kolo-
rowe gazet-
ki, smaczne 
posiłki, ale 
przede wszyst-
kim wzajem-
na życzliwość 
i  samodziel-
ność myślenia 
– tak uczest-
nicy konkursu 
wyobrażali so-

bie idealną szkołę. W formie karki z pamiętnika lub bloga 
internetowego gimnazjaliści wykreowali niebanalny obraz 
miejsca, które często kojarzy się z nudą i monotonią.
27 maja 2014r 
w Zespole 
Szkół w Kury-
łówce odbyło 
się podsumo-
wanie Woje-
w ó d z k i e g o 
Konkursu Li-
terackiego „ 
Szkoła moich 
marzeń”. Kon-
kurs objęty był honorowym patronatem Pana Jacka Wojta-
sa, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Pani Małgorzaty 
Gutowskiej – Adamczyk, pisarki, historyka teatru, scena-

rzystki filmo-
wej, autorki 
książek dla 
m ł o d z i e ż y 
„110 ulic”, „220 
linii”, „Niebie-
skie nitki”, „13. 
Poprzeczna”, 
sagi „Cukiernia 
pod Amorem” 
oraz „Podróży 
do miasta świateł”.  Pisarka oceniała prace nadesłane na 
konkurs oraz wręczała nagrody laureatom. 
Istotą tego konkursu jak stwierdził dyr. Miron Czarniecki 
było wyciągnięcie z zakamarków szuflady ukrytych ta-
lentów literackich oraz rozwijanie twórczości amatorskiej 
wśród młodzieży szkolnej.
Nad organizacją konkursu czuwały nauczycielki: J. Serkiz  
i M. Sztyrak. Współorganizatorem był Wójt Gminy Kuryłówka.
Wyniki Konkursu:

I miejsce Julia Darnia z Publicznego Gimnazjum w Dą-
browicy
II miejsce Faustyna Czerwonka z Publicznego Gimna-
zjum W Kuryłówce
III miejsce Radosław Zaremba z Gimnazjum nr 2  
im. J. Korczaka w Rzeszowie

Wyróżnienia otrzymali: Joanna Korzeniec oraz Monika Sta-
roń z Publicznego Gimnazjum w Kuryłówce. 

Drużyna uczniów klasy IIa gimnazjum w Kuryłówce, w składzie: 
Iza Gondek, Patryk Karaś, Szymon Uchacz wzięła udział w Po-
wiatowym Konkursie Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, któ-
ry odbył się 15 maja 2014r. w Gimnazjum w Woli Zarczyckiej.
Do rywalizacji stanęło 9 drużyn z gimnazjów z terenu powiatu 
leżajskiego. Uczestnicy musieli się wykazać wiedzą obejmują-
cą: znajomość geografii Europy, znajomość zasad funkcjono-
wania Unii Europejskiej, znajomość kultury, zabytków i kuchni 
państw europejskich. Jednym z zadań było przygotowanie 
prezentacji wybranego kraju UE. 
Po podsumowaniu wszystkich trzech etapów konkursu 
drużyna naszego gimnazjum okazała się najlepsza.

KONKURS WIEDZY O EUROPIE

„SZKOŁA MOICH MARZEŃ”

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie 
klas trzecich Gimnazjum im. F. Kyci Zespołu Szkół w Kury-
łówce bardzo dobrze poradzili sobie z testami.
W części humanistycznej z zakresu języka polskiego 
uczniowie napisali na bardzo wysokim poziomie osiąga-
jąc średnią  77% punktów, znacznie powyżej gminy, powia-
tu i województwa, co daje 8 stanin w skali 9-cio stopniowej  
i jest to najwyższy wynik osiągnięty w naszym gimnazjum 
od 2002 r.
Wynik wyżej średniego uczniowie osiągnęli z zakresu hi-
storii i wiedzy o społeczeństwie, ze średnią punktową 61 %  
w 6 staninie - powyżej średniej gminy, powiatu i województwa .

W części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przed-
miotów przyrodniczych uczniowie napisali testy osiągając 
średnią 57 % tj. na poziomie wysokim - 7 stanin. Natomiast 
z zakresu matematyki klasa 3a osiągnęła wysoki 7 stanin,  
a klasa 3b niżej średniego 4 stanin. Generalnie z matematy-
ki szkoła osiągnęła średni 5 stanin z wynikiem punktowym 
47 % powyżej średniej gminy i powiatu.
W części języka obcego z zakresu języka angielskiego na 
poziomie podstawowym, uczniowie zdobyli średni wynik 
punktowy 62 %, co daje 5 stanin i wynik ten jest powyżej 
średniej gminy i powiatu. SERDECZNE GRATULACJE!

MC

Wyniki egzaminu gimnazjalistów ZS w Kuryłówce
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Analizując średnie wyniki uczniów w gminach w 2014r. na-
sza gmina Kuryłówka osiągnęła najlepszy średni wynik  
w powiecie leżajskim z zakresów: języka polskiego, histo-
rii i wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotów przyrod-
niczych. Z zakresu matematyki i języka angielskiego lepszą 
średnia w powiecie miały tylko miasto Leżajsk i gmina Gro-
dzisko Dolne.

Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku podobnie jak w roku ubiegłym, 
przeprowadzi działania profilaktyczne pod nazwą „Alkohol-ograniczo-
na dostępność”. W ramach tej akcji kontrolowane będą miejsca sprzeda-
ży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepi-
sów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Alkohol niejednokrotnie jest przyczyną wypadków, źródłem patologii społecznych  
i przestępczości. Stanowi szczególne zagrożenie dla młodych ludzi, dlatego ważne 
jest fizyczne ograniczanie jego dostępności.
Funkcjonariusze Policji wspólnie z przedstawicielami Miejskich i Gminnych Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzać będą kontrole w ramach akcji „Alkohol-ograniczona dostęp-
ność”. Kontrolowane będą placówki handlowe, lokale gastronomiczne i rozrywkowe w zakresie przestrzegania prawa 
wynikającego z przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Kontrole dotyczyć będą w szczególności:

• ujawniania przypadków spożywania alkoholu w sklepach i w ich najbliższym otoczeniu
• ujawniania przypadków sprzedaży i podawania alkoholu osobom niepełnoletnim
• ujawniania przypadków nieuwidaczniania w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych informacji  

o szkodliwości spożywania alkoholu

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane będą konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający 
prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

asp. mgr Krzysztof Ficek - Rzecznik Prasowy KPP Leżajsk

DZIAŁANIA „ALKOHOL – OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ”

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW  
NA TERENIE POWIATU LEŻAJSKIEGO

Nazwa instytucji Adres Telefon/e-mail Godziny urzędo-
wania

Zakres działalności

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

37-306 Grodzisko 
Dolne

(017)24 29 134 poń-pt 730-1530 Pomoc finansowa i rzeczowa, poradnictwo, 
praca socjalna, interwencja w środowisku.

Gminna Komisja RPA 37-306 Grodzisko 
Dolne UG

(017) 24 36 003 poń-pt 730-1530 Poradnictwo dla osób uzależnionych i do-
tkniętych przemocą w rodzinie.

Rewir Dzielnicowych 37-306 Grodzisko 
Dolne 280

(017) 24 36 007
(017) 24 06 371

wg grafika Interwencje, prowadzenie postępowania 
przygotowawczego, procedura Niebieska 
Karta.

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Liderów 
Działań Psychospołecznych

37-306 Grodzisko 
Dolne 125

(017) 24 28 265 0604 275 390 
baj.s@wp.pl

poń-pt 730-1530 Współorganizuje szkolenia z zakresu prze-
mocy  
i uzależnień.

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie

37-306 Grodzisko 
Dolne 125

(017) 24 28 265 0604 275 390 
baj.s@wp.pl

czwartki 
1800-1930

Udzielenie wsparcia, motywuje do leczenia 
uzależnień.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

37-303 Kuryłówka (017)2438010 w118
fax (017)2438010

poń-pt 730-1530 Pomoc finansowa i rzeczowa, poradnictwo, 
praca socjalna, interwencja w środowisku.

Punkt Konsultacyjny przy 
GK RPA

37-303 Kuryłówka 
Kuryłówka 527

(017) 24 38 010 poń-pt 1530-1630 Poradnictwo dla osób uzależnionych i do-
tkniętych przemocą w rodzinie.

Rewir Dzielnicowych 37-303 Kuryłówka 
Kuryłówka 441

(017) 24 38 007 (017) 24 06 372 wg grafika Interwencje, prowadzenie postępowania 
przygotowawczego, procedura Niebieska 
Karta.
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Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie

37-300 Leżajsk  
ul. Skłodowskiej 8

(017) 24 28 258  
plezajsk@rzeszow.uw.gov.pl

pon 800-1600

wt-pt 730-1530
Pomoc w zakresie prawnym, socjalnym, 
terapeutycznym

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej

37-300 Leżajsk  
ul. Skłodowskiej 8

(017) 24 28 258  
plezajsk@rzeszow.uw.gov.pl

poń-pt 1530-1730

czw 800-1000
Psycholog, instruktor profilaktyki uzależnień, 
powiatowy telefon zaufania (017) 24 21 300

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej

37-300 Leżajsk  
ul. Żwirki i Wigury 3

(017) 2420 497 w 31 poń-pt 730-1530 Pomoc finansowa i rzeczowa, poradnictwo, 
praca socjalna, interwencja w środowisku.

Miejska Komisja RPA 37-300 Leżajsk ul. 
Rynek 1

(017) 2427 333 w 122 poń-pt 730-1530 Poradnictwo dla osób uzależnionych i do-
tkniętych przemocą w rodzinie.

Komenda Powiatowa Policji 
w Leżajsku

37-300 Leżajsk  
ul. Skłodowskiej 2

(017) 2406 399 
fax (017) 2406 319 
lezajsk@podkarpacka.policja.gov.pl

całodobowo Interwencje, prowadzenie postępowania 
przygotowawczego, procedura Niebieska 
Karta.

Straż Miejska 37-300 Leżajsk  
ul. Rynek 1

(017) 2421 387 730-1530

dyżury
 Interwencje.

Prokuratura Rejonowa w 
Leżajsku 

37-300 Leżajsk  
ul. Mickiewicza 47

(0170 2420 303
(017) 2405 360

poń-pt 730-1530 Nadzorowanie i prowadzenie postępowania 
przygotowawczego w sprawach karnych

Sąd Rejonowy 37-300 Leżajsk  
ul. Mickiewicza 51

(017) 2405 300 poń 800-1800

wt-pt 715-1515
Rozpatrywanie spraw, nadzór kuratorki nad 
rodziną.

Świetlica 
socjoterapeutyczna

37-300 Leżajsk  
ul. Skłodowskiej 8

(017) 2427 857 dyżury Świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie- 
„ Gimnazjalni razem”

Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny ds. Profilaktyki 
Uzależnień

37-300 Leżajsk  
ul. Mickiewicza 65

(017) 2426 255 pierwszy pon
 m-ca 1800-2000

pozostałe
pon 1800-2000

Poradnictwo: terapeuta, psycholog, prawnik

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

ZOZ Poradnia Leczenia 
Uzależnień

37-300 Leżajsk  
ul. Leśna 22

(017) 2404 942
odwyk@op.pl

pon, śr, pt 7001500 
wt, czw 1200-2000

Terapia uzależnień

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej

37-300 Leżajsk  
ul. Opalińskiego 2

(017) 2428258 poń-pt 730-1530 Pomoc finansowa i rzeczowa, poradnictwo, 
praca socjalna, interwencja w środowisku.

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

37-300 Leżajsk ul. 
Opalińskiego 2

(017) 2428258 co druga środa   
(5 i 19 marzec 2014)
1500-1600

Jeżeli przemocy towarzyszy picie alkoholu 
można skierować sprawcę przemocy na 
leczenie odwykowe.

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

37-310 Nowa Sarzyna 
ul. Mickiewicza 2

(017) 2413 159 poń-pt 730-1530 Pomoc finansowa i rzeczowa, poradnictwo, 
praca socjalna, interwencja w środowisku.

Specjalistyczne Ośrodek 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy  
w Rodzinie

37-300 Nowa Sarzyna 
ul.  Łukasiewicza 3

(017) 2413 813
sownowasarzyna@vp.pl

całodobowo Całodobowy pobyt ofiar przemocy, wyżywie-
nie, poradnictwo medyczne, prawne, socjal-
ne, psychologiczne, grupy wsparcia i grupy 
terapeutyczne dla ofiar przemocy.

Komisariat Policji 37-310 Nowa Sarzyna 
ul. Chemików 3a

(017) 2413 297
(017) 2406 373

 pon-pt 700-1500 Interwencje, prowadzenie postępowania 
przygotowawczego, procedura Niebieska 
Karta.

Wyk/Opr. KF

Policja przypomina o zagrożeniach oszustwem
Metoda „ na syna” lub „na wnuczka” to najpopularniejsza forma wyłudzenia pieniędzy przez oszustów. Zazwyczaj 
najszybciej i najchętniej chcemy pomóc własnej rodzinie, gdy ta znajdzie się w potrzebie. Zanim jednak przekaże-
my pieniądze, skontaktujmy się z osobą, która do nas dzwoniła i sprawdźmy, czy faktycznie potrzebującym pomo-
cy jest nasz krewny. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń powiadamiajmy Policję.

Policjanci przestrzegają:

•	 Bądźmy czujni i ostrożni, weryfikujmy tego typu telefony. 

•	 Sprawdzajmy, kto do nas dzwoni. Można to uczynić zadając pytania, na które zna odpowiedź tylko osoba, za 
którą podaje się dzwoniący. Skontaktujmy się z innymi członkami rodziny. Wykonanie jednego telefonu może 
nas uchronić przed utratą pieniędzy. 

•	 O każdym podejrzanym przypadku informuj  Policję, dzwoniąc pod numer  alarmowy 997 
 
asp. Krzysztof Ficek – oficer prasowy KPP Leżajsk
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