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Najserdeczniejsze życzenia pięknych, nie-
zapomnianych Świąt Bożego Narodzenia, 
które  przyniosą radość i wzruszenie oraz 

wzajemną życzliwość i optymizm 
w nadchodzącym Nowym 2015 Roku

Wszystkim Mieszkańcom  
składają 

Wójt i Rada Gminy Kuryłówka

„Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego 
życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością 
jeśli jej nie dotknie i nie uczyni swoją”. 

Jan Paweł II

Życzymy naszym Czytelnikom, aby Miłość zagościła w Waszych sercach, rodzinach i domach. 
Niech napełni Was łaską i pokojem serca, nie tylko w Święta Bożego Narodzenia, 
ale w każdym kolejnym dniu Waszego życia.

Redakcja KW



3

W numerze:
- sesja Rady Gminy
- cena wody i ścieków na 2015 r.
- 11 listopada
- niezwykły jubileusz
- wicemistrz karate
- dęby wolności
- projekt GOPS
- pamięci Piotra Marczaka
- konkurs ekologiczny
- z działalności GOK i GBP
- „Katarzynki”
- w świetlicy w Ożannie
- Klub Seniora
- w SP w Brzyskiej Woli
- w SP i Przedszkolu w Dąbrowicy  
- ogłoszenia

Wydawca:
Urząd Gminy Kuryłówka
strona: www.kurylowka.pl
Redaktor Naczelny
Alicja Kycia
e-mail: kurylowskiewiesci@kurylowka.pl
Fotograf:
Marek Latawiec
Zespół Redakcyjny:
Roman Szałajko, Aureliusz Darnia
Skład i druk:
Drukarnia „eMKa”
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk
tel. 17 787 71 09
www.emka-drukarnia.pl

I Sesja Rady Gminy Kuryłówka
Na dzień 1 grudnia 2014 roku została zwołana przez 

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Rzeszowie  
I Sesja Rady Gminy Kuryłówka. Obradami do czasu wy-
boru przewodniczącego rady kierował radny senior 
Zbigniew Staroń. Na wstępie radni odebrali z rąk Prze-
wodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Alicji Kycia za-
świadczenie o wyborze na radnego. Po złożeni ślubowa-
nia radni przystąpili do wyboru przewodniczącego rady.
W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady 
Gminy Kuryłówka został Stanisław Kotulski. Przed 
nowo wybraną Radą Tadeusz Halesiak Wójt Gminy 
Kuryłówka złożył ślubowanie obejmując obowiązki na 
czwartą kadencję. Wójt przedłożył radzie sprawozdanie 
o stanie Gminy. W kolejnym tajnym głosowaniu wybra-
no wiceprzewodniczącego rady, którym został Krzysz-
tof Leja. Realizując przyjęty porządek sesji rada wybrała 
składy osobowe komisji Rady 
Gminy Kuryłówka oraz przewod-
niczących tych komisji.

Przewodniczącym Komisji Rewi-
zyjnej został radny Jerzy Szczap. 
W skład KR weszli radni: Tadeusz 
Jaśkowski i Mieczysław Pietry-
cha.

Przewodniczącym Komisji Bu-
dżetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Porządku Publicznego został 
radny Robert Socha.
Członkami tej komisji wybra-
no radnych/ą/: Janinę Janda, 

Krzysztofa Leję i Agnieszkę Wyszyńską.

Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochro-
ny Środowiska wybrano radnego Marka Wnuka. 
Członkami tej komisji zostali radni: Andrzej Leniart, Zdzi-
sław Socha i Józef Chudy.

Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Po-
mocy Społecznej wybrano radnego Dominika Kusego.
Członkami komisji wybrano radnych/ną/: Roberta So-
chę, Janinę Janda i Wiesława Borka .

Ostatnim punktem obrad było ustalenie wynagro-
dzenia wójta. Po wyczerpaniu przyjętego porządku ob-
rad Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kotulski za-
mknął obrady I Sesji Rady Gminy Kuryłówka.
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Ceny wody i ścieków pozostają  
na poziomie roku 2014 r .

A W KURYŁÓWCE BYŁO TAK ŚWIĄTECZNIE…!

Rada Gminy Kuryłówka na sesji w dniu 3 listopada 
br. postanowiła nie zmieniać ceny wody i ścieków dla 
odbiorców indywidualnych na terenie Gminy Kuryłówka 
w 2015 roku.

Przypominamy, że cena dla odbiorcy indywidualne-
go wynosi:

- za 1 m3 wody 2,80 zł + VAT,

- za 1 m3 ścieków wynosi 4,1 zł + VAT.
Dopłaty Gminy w 2015 r. wynoszą: do 1 m3 wody 

0,24 zł + VAT, a do 1 m3 ścieków 1,45 zł + VAT.

Dla podmiotów gospodarczych i instytucji ceny na 
2015 r. wynoszą:

- za 1 m3 wody 3, 04 zł + VAT,
- za 1 m3 ścieków 5,55 zł + VAT

Nasze, uroczystości z okazji Święta Niepodległości, 
jak każdego roku, rozpoczęła uroczysta Msza św. Zmierz-
chało już za oknami kościoła św. Mikołaja, gdy miejsca 
przed ołtarzem zajmowały poczty sztandarowe. „Nie 
rzucim ziemi skąd nasz ród… - „Rota”- przypomina to, 
co najważniejsze… a ksiądz Celebrans w krótkiej homilii 
mówił, czym dla Polaka są słowa, z którymi na sztandarze 
i na ustach szedł w bój za Ojczyznę: „Bóg, honor, Ojczy-
zna”. Wspomniał także o św. Marcinie z Tours, patronie  
11–go listopada, rzymskim legioniście, który otulił poło-
wą swojego płaszcza nagiego, zziębniętego żebraka. Na-
sza uroczyście czczona dziś wolność i ten dzielny rycerz 
jakoś przedziwnie pasują do siebie. Pasują poprzez losy 
narodu walczącego za ojczyznę z Bogiem w sercu i losy 
żołnierza, który z krzyżem w ramionach wyszedł na pole 
walki. Świątynię opuszczaliśmy w skupieniu  ale z pie-

śnią na ustach „…Ojczyznę wolną pobłogosław Panie…”. 
Na dworze ciepło i pogodnie. Najjaśniejszy firma-

ment wieczornego nieba patrzył z góry na tłum ludzi 
wokół pomnika, naszego kuryłowskiego symbolu lat nie-
woli, tamtych lat, gdy nasi chłopcy poszli w bój i oddali 
życie za wolność . Flaga powoli wzniosła się na maszt, 
zabrzmiał uroczyście „Mazurek Dąbrowskiego”, potem 
wieńce i wiązanki w hołdzie szacunku i pamięci boha-
terom i … kierujemy się do  Gminnego Ośrodka Kultury.  
Zostaliśmy wszyscy zaproszeni na uroczysty koncert, na 

ciąg dalszy naszego polskiego, kuryłowskiego święto-
wania niepodległości. 

„Jesteś wolna Polsko wyzwolona” - takie dumne i ra-
dosne było motto koncertu, który miał zagrać i zaśpiewać 
„o tej miłości, bez której bezdomne jest serce człowieka”. 
Popłynęło słowo wstępne, a za nim muzyka, na tle której 
aktorzy i wykonawcy dzisiejszego koncertu zajmowali 
miejsca na scenie: chór męski „Cornelliuss”, kameralny 
zespół instrumentalny „ Viollinuss”, chór dziewczęcy „So-

netki”, osoby czytające teksty poetyckie, pewien sympa-
tyczny „stary wiarus”, solista z trąbką, chłopczyk, który 
wniósł na scenę flagę narodową prawie tak dużą jak on 
sam i jasnowłosa pianistka, twórca i reżyser tego co za 
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NIEZWYKŁY JUBILEUSZ

chwilę… Cisza, skupienie! Tylko deszcz, ulewa, gdzieś 
w pobliżu lecz nie wiedzieć gdzie, bo dym niczym mgła 
owija obecnych w półmroku sali …

„Jesień chłodem trąca nas…” Ach, więc to tak, to ta 
jesień, z którą wolność przyszła, a za wierszem płynie już 
muzyka. Pieśń o „Ziemi Ojczystej” .

„Jesu Tibi sit gloria” (Jezu, Tobie wieczna chwała) 
chór męski zagrzmiał radośnie, bo to my, Polacy, bo to 
nasza wolność, bo Bóg przed nami i zawsze z nami! Wy-
śpiewane „Dziesięć Przykazań”, i „Biały Krzyż”, i „Niepod-
ległość jest dziś”. Ta muzyka porywa! Nie lękamy się ni-
czego;„ bo ta ziemia nasza taka czysta, jakby umieciona 
skrzydłem aniołów…” i „ jedna jest Polska, jak Bóg jeden  
w niebie”…, i „nie ma większej chluby niźli być Pola-
kiem…, i jeszcze wspomnienia Dziadka – starego żołnie-
rza, frontowca, który walczył, żegnał i jadł chleb żołędzio-
wy…, i specjalnie na ten koncert skomponowany, i dziś 

pierwszy raz wyśpiewany hymn „Ojczyzna Wyzwolona”!
Stanęłaś moja Kuryłówko na wysokości zadania! 

Dopisałaś tego wieczoru obecnością swoich mieszkań-
ców! I piękny to był koncert! A my wszyscy jacyś radośni 
i uśmiechnięci, napełnieni nadzieją, głośni i odnowieni 
w swej do ojczyzny miłości wracaliśmy tego pogodnego 
wieczoru, niespiesznie do domów.

Dziękujemy wszystkim: organizatorom, artystom 
tak wielu, każdemu, kto z zaangażowaniem wypełniał 
swoje trudne zadania i oczywiście pani reżyser  Marioli 
Jagiełło-Chrzan. Trzeba tu jeszcze powiedzieć, że wszyst-
kie zespoły, które stanowiły o sukcesie tego jedynego 
wieczoru, to zespoły pracujące i należące do naszego 
Gminnego Ośrodka Kultury.

Aleksandra Janicka

 Pani Maria Muskus z Kuryłówki 15 grudnia br. 
świętowała setne urodziny. 
To wyjątkowe święto spędziła w towarzystwie najbliż-
szych oraz gości. Jubilatka mimo sędziwego wieku od 
rana cieszyła się dobrym samopoczuciem i tryskała hu-
morem. Śpiewała piosenki, które poznała w latach mło-

dości, zachwycała się pięknem kwiatów, które otrzymała 
z tej okazji. Życzenia oraz kwiaty z symbolicznym upo-
minkiem dla  Pani Marii złożyli w tym dniu: wójt gminy 
Kuryłówka Tadeusz Halesiak, Dyrektor GOPS Alicja Kycia, 

kierownik USC Stanisław Pawelec oraz kierownik KRUS 
Leżajsk Piotr Tokarz, który przywiózł Jubilatce decyzję 
o przyznaniu specjalnych świadczeń z racji ukończenia 
setnej rocznicy urodzin. Życzeń nigdy nie za wiele, szcze-

gólnie z tak wyjątkowej okazji więc jeszcze raz życzymy 
naszej Stulatce wielu pięknych lat życia w zdrowiu, rado-
ści w otoczeniu kochających bliskich osób. 

A.K.
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WICEMISTRZ POLSKI KARATE Z KURYŁÓWKI

„DĘBY WOLNOŚCI” ZASADZONE

W dniu 15 listopada 2014 roku we Włocławku odbyły się pod au-
spicjami Polskiego Związku Karate  XXV Mistrzostwa Polski Młodzie-
żowców Karate Kyokusin .

 W kategorii full kontakt  + 80 kg Wicemistrzostwo Polski w tej 
dyscyplinie zdobył Daniel Błoński mieszkaniec Kuryłówki. Daniel jest 
uczniem Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, karate to jego kilku-
letnia pasja, której poświęca cały swój wolny czas. 

 Danielowi gratulujemy Wicemistrzostwa i życzymy dalszych suk-
cesów sportowych. 

„Dęby Wolności”, upamiętniające 25 rocznicę wy-
borów 4 czerwca 1989 i przemian demokratycznych ja-
kie zaszły w Polsce, były sadzone z inicjatywy Kancelarii 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przy współ-
udziale Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Pań-
stwowe. 

Akcja sadzenia „Dębów Wolności” realizowana  
w 2014 roku odwołuje się wprost do spontanicznego 
sadzenia „Dębów Niepodległości” w latach 1918-1928.  
W tamtych czasach społeczeństwo wraz z leśnikami 
sadziło w miastach, miasteczkach i wsiach drzewa, 
głównie dęby – uosobienie siły, długowieczności i nie-
przemijającej pamięci – jako wymowne świadectwo od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Drzewa te, będące 
swoistym wotum dziękczynnym naszych przodków za 

przywróconą niepodległość, nierzadko przetrwały do 
dziś, jako blisko stuletni świadkowie tamtych ważnych 
dla naszego narodu wydarzeń. Akcja sadzenia drzew-
-pomników historii, została wpisana w obchody jubile-
uszu 90-lecia Lasów Państwowych.

Na terenie Gminy Kuryłówka w dniu 23 października 
br.  posadzono dwa dęby, w miejscowościach Kuryłówka 
i Jastrzębiec. W uroczystości sadzenia „Dębów Wolności” 
uczestniczyli: Tadeusz Halesiak – Wójt Gminy, Stanisław 
Kotulski – Leśniczy Leśnictwa Brzyska Wola, a zarazem 
Przewodniczący Rady Gminy Kuryłówka, Roman Szałaj-
ko – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej  
w Gminie Kuryłówka. Jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Kuryłówki i Jastrzębca reprezentowali Prezesi 
Zarządów  OSP dh Kazimierz Rup i Dominik Smędra wraz 
z delegacjami  strażaków.
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Człowiek najlepsza inwestycja

Gmina Kuryłówka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kuryłówce

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KURYŁÓWCE
przeciwdziałając zagrożeniu marginalizacją i wykluczeniem społecznym mieszkańców gminy 31.12.2014 r. kończy 

realizację II Etapu projektu systemowego 

pn. „Czas na aktywność w Gminie Kuryłówka”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL,  

Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt systemowy realizowany jest w trzech etapach: 
Etap I: od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., Etap II: od 
01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz Etap III w 2015 r. War-
tość projektu, która została podzielona stosunkowo z za-
planowanymi działaniami na lata kalendarzowe ogółem 
wynosi 394 351,00 zł, w tym kwota dofinansowania sta-
nowi: 352 944,14 zł, wkład własny to: 41 406,86 zł. Etap 
II projektu opiewał natomiast na kwotę 167 480,00 zł, w 
tym dofinansowanie to: 149 894,60 zł.
Grupą docelową w 2014 r. było 11 osób, w tym jedna 
osoba kontynuująca uczestnictwo w projekcie z roku 
poprzedniego. Były to osoby zamieszkałe na terenie 
Gminy Kuryłówka, bezrobotne lub nieaktywne zawodo-
wo, poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, 
bądź pozostające w zatrudnianiu – rolnicy, będące w 
wieku aktywności zawodowej (15-64), w tym w wieku 
15-30 lat – 4 osoby. Z Uczestnikami Projektu zawarto 
kontrakty socjalne na działania odpowiadające potrze-
bom poszczególnych beneficjentów.
Zadania określone w projekcie realizowane były po-
przez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji 
obejmujących działania w sferze aktywizacji zawodowej, 
społecznej oraz edukacyjnej.
W ramach tegorocznej „Aktywnej integracji” zrealizowa-
no następujące działania:

1. Warsztaty psychologiczne z zakresu kompe-
tencji społecznych – odbyły się w terminie 26.02.2014 r. 
28.02.2014 r., w szkoleniu wzięło udział 10 kobiet;

2. Trening pracy – odbył się w terminie 02.04.2014 r. – 
04.04.2014 r., w szkoleniu wzięło udział 10 kobiet;

3. Kurs „Prawo jazdy kat. B” – odbył się w terminie 
20.05.2014 r. -18.07.2014 r., w kursie wzięła udział 1 ko-
bieta. Ukończyła kurs z powodzeniem zdając egzamin 
na prawo jazdy;
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4. Kurs „Pielęgnacja zieleni z elementami flory-
styki” – odbył się w terminie  07.04.2014 r. – 25.04.2014 
r., w kursie wzięło udział 5 kobiet; 

5. Kurs pracownika porządkowego - odbył się w 
terminie 11.08.2014 r. – 20.08.2014 r., w kursie wzięły 
udział 4 kobiety;

6.  „Akademia odpowiedzialnego rodzica” – 
warsztaty odbyły się w terminie 25.07.2014 r. - 27.07.2014 
r., w szkoleniu wzięło udział 8 kobiet i 9 dzieci. Uczestni-
cy mieli okazję rozwinąć umiejętności konstruktywnego 
sposobu spędzania czasu wolnego, wzmocnić relacje 
rodzic – dziecko, oraz miło spędzić czas w Ustjanowej 
Górnej – Bieszczady;

7. Kurs „Przedstawiciel handlowy” – odbył się 
w terminie 24.09.2014 r. - 07.10.2014r., w kursie wzięła 

udział 1 kobieta;
8. Studium policealne – Technik masażysta (dwu 

letnie) – naukę na drugim roku w  Akademii Zdrowia  
w Rzeszowie kontynuuje jeden mężczyzna. W ramach 
studium beneficjent ma zapewniony nocleg i posiłek;

9. Szkolenie BHP przeprowadzono dla 3 osób – 
uczestniczek staży zawodowych, szkolenie odbyło się  
w terminie 01-02.09.2014 r.;

10. Staże zawodowe. Od 01.09.2014 r. 3 Uczestnicz-
ki Projektu podjęły 4 miesięczny staż zawodowy w Spół-
dzielni Socjalnej „Rozwój” z siedzibą w Kuryłówce.

Zapraszamy do uczestnictwa w III Etapie projektu w 2015 r.
Rekrutacja rozpoczyna się w styczniu 2015 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce

37-303 Kuryłówka 114 
Tel. 17 243 00 44

PAMIĘCI PIOTRA MARCZAKA
 W niedzielę 30 listopada  br. pożegnaliśmy śp. Piotra Marczaka zamieszkałego w Dą-
browicy Małej. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył ks. Proboszcz Stani-
sław Sroka w asyście ks. Jana Grzywacza w-ce Dziekana Sieniawskiego, O. Dominika 
Siuty z Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku oraz ks. Rafała  Szmika – wnuka  brata 
zmarłego, odbyły się w kościele w Dąbrowicy. Uczestniczyli w nich m.in. wójt Gminy 
Kuryłówka Tadeusz Halesiak, licznie przybyli nauczyciele z Leżajska i Kuryłówki oraz 
rodzina, sąsiedzi, przyjaciele i znajomi, których zmarły miał bardzo dużo.
Śp. Piotr Marczak urodził się 13 czerwca 1926r. w Majdanie Sieniawskim, jako najstar-
szy syn Katarzyny i Mikołaja Marczaka, znanego działacza ludowego a późniejszego 
dwukrotnego wójta gminy Adamówka. 
W Majdanie Sieniawskim kończy też Publiczną Szkołę Powszechną. Dzieciństwo Pio-
tra Marczaka podobnie jak jego rówieśników w tym okresie przebiegało w trudnych 
dla wsi warunkach. Wiemy czy był chłop galicyjski w czasach sanacji. Dlatego też 
Piotr  jako dorastający chłopiec uczy się u swojego stryja zawodu kowala aby w przy-
szłości mieć swój grosz na życie. Po wybuchu II Wojny Światowej włącza się w dzia-
łania ruchu oporu zrzeszonego w Batalionach Chłopskich, które na terenie Majdanu 
Sieniawskiego pod przewodnictwem Andrzeja Pokrywki działały bardzo prężnie.  Śp. Piotr Marczak
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Z tego powodu na jego dom rodzinny najechali  
w 1943 roku  SS-mani i chcąc pomścić wcześniejsze ak-
cje Majdańskiej partyzantki ustawili całą rodzinę: rodzi-
ców, Piotra i jego rodzeństwo – Franciszka i Janinę do 
rozstrzelania.  Tylko niespodziewana  strzelanina jego 
kolegów wokół jego rodzinnego domu uratowała  śp. 
Piotra i jego rodzinę przed śmiercią. Po zakończeniu woj-
ny w kwietniu1947 r. zostaje wcielony do Warmińskiej 

Brygady Artylerii Ciężkiej, 
a następnie przydzielo-
ny do Szkoły Podoficer-
skiej, gdzie zostaje pod-
oficerem zwiadowczym 
a później podoficerem 
łączności. Tam też kończy 
VII klasę Szkoły Podsta-
wowej. Już wtedy prze-
łożeni odkrywają w nim 
duże zdolności mecha-
niczne. Stąd wielokrotnie 
wykonuje różne prace 
naprawcze sprzętu woj-
skowego i zyskuje duże 
uznanie wśród przełożonych.  
W dniu 30 kwietnia 1950 r. 
zawiera związek małżeń-
ski z Józefą  z domu Kowal 
i zamieszkuje w Dąbrowi-

cy Małej, gdzie mieszkał aż do śmierci. 
W trudnych latach powojennych wcześniejsze jego zdol-
ności zostały całkowicie wykorzystane. Już po niedługim 
czasie buduje kuźnię w której wykonuje różne prace ko-
walskie. Dzięki swoim umiejętnościom sam konstruuje  
tokarkę oraz trak jednopiłowy, które dają rodzinie do-
datkowe źródło utrzymania. Potrafi doskonale wykonać 
przeróżne narzędzia ślusarskie. Gospodaruje na kilkuna-
sto-hektarowym gospodarstwie, gdzie wraz z teściami 
oraz bardzo pracowitą żoną unowocześniają uprawę  
i produkcję rolną. W tym też celu, jako jeden z pierw-
szych w wiosce i okolicy kupuje przeznaczone  do kasa-
cji ciągnik i inne maszyny rolnicze, które po gruntownej 
przez niego naprawie przez wiele lat są wykorzystywa-
ne  w gospodarstwie. Podobnie jest z uprawą tytoniu 
a potem truskawek i innych warzyw sprzedawanych 
do leżajskich zakładów. W tym samym okresie kształci 
wszystkie dzieci i buduje nowy dom. To nie wszystko 
dla Piotra Marczaka, którego gospodarstwo staje się jed-
nym z czołowych w całej okolicy. Działa on również na 
niwie społecznej. Aktywnie pracuje w Radzie Rodziców  
w miejscowych szkołach, w Radzie Parafialnej a Władze 
Powiatowe w 1977 r. powierzają mu funkcję kurato-
ra sądowego dla nieletnich przy Sądzie Rejonowym w 
Łańcucie, którym jest przez wiele lat. Mając swój tartak 
społecznie przecina drzewo na budowaną Szkołę w Dą-
browicy oraz budowę kościoła w Ożannie. Usługi takie 
świadczył również niejednokrotnie dla wielu ludzi nie 
tylko z Dąbrowicy. W pracy jest człowiekiem sumiennym, 
dokładnym,  bardzo zaradnym i uczynnym. Wszystko to 

sprawia, że w środowisku jest człowiekiem lubianym 
i szanowanym. Doceniają to sąsiedzi i władze różnych 
szczebli. Oprócz  wymienionej wyżej funkcji Uchwałą 
Rady Państwa z dnia 22 lipca 1984 r. zostaje odznaczony 
MEDALEM 40-LECIA POLSKI LUDOWEJ, w 1986 r. przez 
Ministra Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej odznaką „ZASŁUŻONY PRACOWNIK ROLNICTWA”. 
Uchwałą Rady Państwa z dnia 5 lipca 1989 r. odzna-
czony zostaje ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI, a uchwałą 
Wojewódzkiej Rady Narodowej   w Rzeszowie z 1990 r. 
odznaką „ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA RZESZOW-
SKIEGO”. Tymi odznaczeniami jednak się nie chwali, na 
co dzień jest człowiekiem skromnym, pracowitym, go-

ścinnym, zawsze pogodnym ze swoistym dla niego hu-
morem. Najważniejsza jednak w jego dość długim życiu 
była rodzina. Służył jej i pracował dla niej dokąd tylko 
pozwalało mu zdrowie. Potrafił doskonale tworzyć wo-
kół siebie klimat dobroci i zaufania. Ostatnie lata życia 
Piotra Marczaka to pasmo nieustannych chorób, w tym 
dwu nowotworowych, które znosił 
z optymizmem i potrafił je pokonać. Zmarł w swo-
im domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych w dniu  
29 listopada 2014 r. Pochowany został na cmentarzu  
w Dąbrowicy. W czasie pogrzebu żegnały go rzesze wier-
nych, przyjaciół i znajomych. Niech dobry Bóg wprowa-
dzi go do krainy wiecznej szczęśliwości. 

J. M. 

Marczak Piotr w wojsku wraz  
z kolegami (w środku) szt. 2 

( 1948r.) Marczak Piotr wraz z rodziną w dniu I komunii świętej 
młodszego syna (1969 r.).

Uroczystości pogrzebowe w kościele w Dąbrowicy
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ŻYĆ EKOLOGICZNIE

MIKOŁAJA CZAS ZACZĄĆ…

W dniu 4 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Kuryłówce miał miejsce Finał I Gminnego Kon-
kursu Ekologicznego „Segregujesz -  świat ratujesz”. 
Konkurs skierowany był do szkół z terenu gminy Kury-
łówka i dotyczył trzech kategorii: baterie, makulatura, 
tworzywa sztuczne. Jego celem było propagowanie 
ekologicznego podejścia młodych mieszkańców gminy 
do środowiska naturalnego oraz zwiększenie świado-
mości jak ważna jest segregacja odpadów, a następnie 
ich recykling.

Galę finałową 
otworzył w imieniu 
organizatorów: Gminy 
Kuryłówka oraz Zakła-
du Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z o. o. w Kury-
łówce Prezes ZGK pan 
Wiesław Mynart, który 
wraz z Wójtem Gmi-
ny Kuryłówka panem 
Tadeuszem Halesia-
kiem wręczali cenne 
nagrody rzeczowe.  Po 
rozstrzygnięciu każ-
dej kategorii na sce-
nie prezentowali się 
jej zwycięzcy w pro-
gramie artystycznym, 

któremu towarzyszyły prezentacje multimedialne oraz 
wystawy prac plastycznych przestrzennych i fotograficz-
nych.

Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Kategoria baterie

I miejsce SP Brzyska Wola
II miejsce ZS Kuryłówka 

III miejsce SP i PG Dąbrowica  
Kategoria makulatura

I  miejsce ZS Kuryłówka 
II miejsce SP Brzyska Wola   
III miejsce SP i PG  Dąbrowica

Kategoria tworzywa sztuczne  
I miejsce SP i PG  Dąbrowica
II miejsce SP Brzyska Wola 
III  miejsce ZS Kuryłówka

Nagrodę specjalną za najwięcej zebranych surow-
ców wtórnych w przeliczeniu na jednego ucznia zdobyła 
Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli.

Jak podkreślali dyrektorzy szkół „konkurs 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci  
i młodzieży naszych szkół i jeżeli będzie kontynuowa-
ny w przyszłości to bardzo chętnie weźmiemy w nim 
udział”. 

 goklp

 7 grudnia  Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłów-
ce robrzmiewał radosnymi dźwiękami i słowami pięknych 
piosenek, a to za sprawą kolejnej edycji Festiwalu Piosen-
ki „MIKOŁAJ”.
 Od samego początku ta międzypowiatowa impre-
za muzyczna cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
społeczności lokalnej i nie tylko. Wraz z zainteresowaniem 
rośnie też poziom artystyczny konkursu. Stąd koniecznym 
było przeprowadzenie eliminacji, które odbyły się 26 li-

stopada br. W eliminacjach, w których wzięło udział 30 
młodych artystów Jury wyłoniło 18 osób – finalistów te-
gorocznego Festiwalu. 
 Niedzielne śpiewanie oceniało Jury w składzie: Ja-
nusz Szpila (przewodniczący), Paulina Leniart i Mateusz 
Winiarski. Na scenie rozbrzmiewały piosenki w różnych 
rytmach , do których  licznie zgromadzona publiczność 
dołączała gromkie brawa. 
 Od początku istnienia tej imprezy  Mikołaj i dy-
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…a co słychać w bibliotece… 

Kto Mistrzem w 2014 roku?
Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce już po 

raz III zorganizowała Konkurs Ortograficzny „Mistrz Orto-
grafii”,  który tym razem skierowany był  do wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. 

W szranki o tytuł Mistrza Ortografii Gminy Kury-
łówka stanęło 20 uczestników. W tym roku autorka Nata-
lia Nowicka w tekście zatytułowanym „HONORATA w TA-

RAPATACH” zawarła dużą dozę humoru, naszpikowaną 
mnóstwem pułapek ortograficznych i interpunkcyjnych. 
Przeczytany przez panią Natalię tekst wywołał lekki nie-
pokój ale i uśmiech na twarzach naszych uczestników, 
szczególnie po usłyszeniu w min. takich słów jak: rachi-
styczna, Hochberg, Grzdyl, hurraoptymizm… .  

Zabawa była przednia, niech żałują Ci, którzy nie 

rektor GOK zabiegają, by nagrody dla uczestników, a tym 
bardziej laureatów, były cenne i sprawiały radość nagro-
dzonym. Tak jest od wielu lat, tak też było i w tym roku. 
Nagroda Grand Prix to oczywiście jak nakazuje tradycja – 
rower i wiele innych ciekawych nagród.

Tę najważniejszą nagrodę, w tym roku wręczał w 
imieniu Wójta Gminy: sekretarz Urzędu Gminy pan Ro-
man Szałajko, który od samego początku śledził zmagania 
młodych artystów. Nagroda Grand Prix, w tej edycji powę-
drowała do Kamila Kotulskiego z Brzyskiej Woli, który wy-
konał  piosenkę „Małe tęsknoty”- Krystyny Prońko, swoim 
wykonaniem ujmując nie tylko Jury, ale również Festiwa-
lową Publiczność zdobywając tym samym Nagrodę Pu-
bliczności. Podczas obrad Jury na scenie prezentowały się 
zespoły Gminnego Ośrodka Kultury – zespół wokalny „Pię-
cionuta”, Orkiestra Dęta oraz Chór Męski „Cornelliuss”.
Pozostali nagrodzeni:
w kategorii I:
I miejsce – Dominika Socha
II miejsce – Tomasz Wnuk
III miejsce – Radosław Fergisz
Wyróżnienie - Wiktoria Borek i Wiktoria Kotulska
w kategorii II:
I miejsce – Julia Świąder
II miejsce – Otylia Kobielarz
III miejsce – Anita Pieczonka

Wyróżnienie – Izabela Kochman i Elżbieta Zwolak
w kategorii III:
II miejsce – Karolina Więcław
III miejsce – Paulina Maziarz

 Organizatorzy składają podziękowania wszystkim 
sponsorom i darczyńcom: 
PGNiG w Warszawie O/Sanok (sponsor główny), ZGK Ku-
ryłówka, , OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce, KASA 
Stefczyka w Leżajsku ul. Mickiewicza 8, MOSiR Leżajsk, 
Pizzeria „Słoneczna California”, patronat medialny TVP 
Rzeszów.
Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl oraz www.facebok.
com/gokkury 

  gbpwz
       

Serdecznie dziękuję wszystkim wokalistom oraz 
instruktorom za profesjonalne przygotowanie uczestni-
ków. W sposób szczególny pragnę pogratulować osiągnięć 
wokalistom z terenu naszej gminy. Od 5 lat systema-
tycznie zwiększa się liczba wokalistów należących do kół 
wokalnych Gminnego Ośrodka Kultury. To efekt solidnej 
pracy naszych instruktorów muzycznych Marioli Jagiełło-
-Chrzan oraz Marzeny Kycia, której podopieczny zdobył  
w tym roku nagrodę główną Festiwalu.

  Leszek Połeć
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podjęli wyzwania i nie zmierzyli się na gminnym ringu ortografii.
Po wnikliwym sprawdzeniu dyktand pani Natalia ogłosiła wy-

nik –  Mistrzem Ortografii na rok 2014 została pani Władysława Szałajko  
z Kuryłówki. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi i po-
czucia humoru, a zwycięzcy – dobrego wyniku. 
Zapraszamy na kolejną edycję konkursu.

gbpwz

„LISTOPADOWE ZADUSZKI” 

Nostalgiczny,  chłodny wie-
czór listopadowej niedzieli 
Chrystusa Króla Wszech-
świata trwał trochę dłużej 
niż zwyczajne wieczory 
tego miesiąca, tu,  w na-
szej świątyni parafialnej w 
Kuryłówce. Amatorski Te-
atr Dramatyczny działający  
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury przygotował program 
poetycko-muzyczny pt. 
„Listopadowe Zaduszki” 
i przedstawił go  po wie-
czornej Mszy św. Choć zimno, ciemno i wietrznie na dworze, po nabożeństwie 
pozostała w świątyni połowa wiernych. Reszta, nie bacząc na słowa zaproszenia 
księdza proboszcza Piotra Babijczuka wybrała jednak spieszny powrót do domów. 
Pozostali oddali się na-
strojowi smutku i tęsk-
noty jaki towarzyszył li-

stopadowym modlitwom za dusze naszych bliskich i dalekich 
zmarłych.
Dobrze interpretowane wiersze wspominały tych, którzy 
odeszli. Muzyka, nieodłączna siostra słowa, towarzyszyła po-
ezji delikatna i przyciszona, jakby z bardzo daleka, a dusze 
czyśćcowe w szarych, długich sukniach pojawiały się, by opo-
wiedzieć  o swoim smutku i tęsknocie. Nastroju dopełniała 
biel kwiatów i blask zapalonych zniczy. 
Ktoś wychodząc z kościoła po programie skwitował: „to była 
uczta duchowa”, a ktoś inny, wycierając głośno nos zauważył 
„…ale zimno”! No cóż, po każdym wzruszeniu wracamy prze-
cież do twardej rzeczywistości. Jak to w życiu. 
Dziękujemy naszemu Księdzu Proboszczowi za wsparcie i obecność, a aktorom i wiernym za dzielne wytrwanie do koń-
ca, choć przecież wszystkim było zimno. 

gok
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„św. KATARZYNA ADWENT ROZPOCZYNA”

Radosna świetlica w Ożannie:

 ANDRZEJKOWE RADOŚCI

To i inne przysłowia ludowe, oraz dowcipne powie-
dzonka, inspirowały przygotowania tradycyjnych, dorocz-
nych „Katarzynek” w Kuryłówce. Zmasowane i zjednoczo-
ne siły Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Kuryłówka, 
Gminnego Ośrodka Kultury, Kapeli z Dąbrowicy, Zespołu 
Śpiewaczego Koła Gospodyń z Kuryłówki i Klubu Seniora 
przygotowały katarzynkową zabawę na „sto dwa”.

Było „drzewko szczęścia”, „lanie wosku”, były śpiewy i 
tańce przy obficie zastawionym stole, a bigos naszych go-
spodyń polecam jako lekarstwo dla zatwardziałych niejad-
ków: pyyycha!

Warto było napracować się, warto było poświecić 
wiele czasu, by przy  pełnej sali uczestników i gości oddać 
się zabawie i radości bycia razem przez cały wieczór, aż do 
godziny 23.00, dnia 10 listopada, 2014 roku.

Przedsięwzięcie to zostało w całości sfinansowane w 
ramach projektu Akademia Aktywnych Obywateli – Pod-
karpackie Inicjatywy Lokalne. Projekt dofinansowany ze 

środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, re-
alizowany w partnerstwie Stowarzyszenia na rzecz rozwo-
ju Gminy Kuryłówka w KGW w Kuryłówce.

20 Listopada Świetlica Środowiskowa w Ożannie zamieniła się 
w  magiczne miejsce, pełne wróżb. Dzieci były przebrane w prze-
śliczne stroje. Uśmiech nie znikał z ich ust. 
W krótkich przerwach, był czas na herbatkę i poczęstunek. Naj-

większą frajdą było wróżenie. 
Przygotowano 11 wróżb, z czego każ-

da była wielką zagadką. Tego dnia 
towarzyszyły nam wielkie emocje. 
Mamy nadzieję, że wspomnienia i 
wylosowane wróżby, zostaną w dziecięcych sercach na długi czas.
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TEATR W OŻANNIE 

POETKA W ŚWIETLICY 

Czekaliśmy na tą chwile już od wielu dni. Każdy dzień przy-
bliżał nas do tego wydarzenia. 
Data 26. XI.14 będzie bardzo znaczącą,  właśnie tego dnia 
odwiedzili nas aktorzy z Teatru „Baratario”, działającego 
przy MCK w Leżajsku. Wystawili dla dzieci sztukę zatytu-
łowaną „Przekładaniec”. Przepiękne stroje, nadzwyczajne 
smoki z trzema głowami, prześlicznie wymalowane twa-

rze. A nade wszystko wspaniale i zabawnie zagrana sztu-
ka. Aktorzy byli doskonali. Na widowni zaszczycił swoją 
osobą, nasz wspaniały  Wójt  Pan Tadeusz Halesiak. Przy-
byli również rodzice i babcie, by również cieszyć się razem 
z  dziećmi.  Wszyscy byliśmy oczarowani i zdumieni, za-
równo treścią jak i wizerunkiem aktorów. 

   Gdy aktorzy zeszli ze sceny, nasze kochane dzieci w ge-
ście podziękowania, jako niespodziankę  wystawiły dwie 
sztuki. Tym razem aktorzy zasiedli na widowni, a dzieci 
w dwóch mini spektaklach wystawiły przygotowane  
przedstawienia. Dziewczynki wystawiły „Wielkie damy” 
Doroty Gellner, a chłopcy „Piłkę” również tej samej autor-
ki. Po wielkich emocjach, przyszedł czas na poczęstunek. 
W rodzinnym, miłym gronie ponad czterdzieści osób,  mo-
gło jeszcze przy poczęstunku, wymieniać swoje poglądy. 
Pytaliśmy aktorów jak wyglądały przygotowania i próby. 
Późnym wieczorem udaliśmy się do swoich domów, gdzie 
z pewnością jeszcze długo, długo trwały rozmowy o mi-
nionym wieczorze.                                                        

„Dziubdzia z ulicy karmelkowej” została 
napisana przez wspaniałą poetkę Panią 
Aleksandrę Janicką z Kuryłówki.  To wła-
śnie dziś mogliśmy w naszej świetlicy 
gościć autorkę tej bajki. Pani Ola prze-
czytała nam kilka rozdziałów „Dziubdzi”.  
Najpierw to dzieci odpowiadały na pyta-
nia, zadawane przez naszego gościa, a po-
tem pani Ola opowiadała nam jak powsta-
wała bajka. W między czasie słuchaliśmy 
prześlicznych wesołych i uczących wierszy. 
Dzieci były bardzo zainteresowane tema-
tem poezji. Wstępnie umawialiśmy się na 
kolejne spotkanie, a dzieciaki pytało czy to 
będzie jutro. Pani Ola spędziła z nami całe 
popołudnie. Były krótkie  przerwy  na her-
batkę i  racuszki , a potem znowu zabawa, 
w którą nasza poetka włączyła się bardzo 
czynnie.
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MIKOŁAJ 

SENIORZY GOTOWI NA ŚWIĘTA

Jak co roku, na początku grudnia każde 
dziecko wypatruje Mikołaja. Nasze dzieci ze 
świetlicy  w Ożannie, już końcem listopada napi-
sały listy. Pełne wiary, że niebawem odwiedzi nas 
ten oczekiwany gość,  nauczyły się pięknie śpie-
wać i mówić wierszyki. Oczekiwanie było bardzo 
emocjonujące… Minęła godzina, już zmrok się 
zaczynał, a Jego nadal nie było. Czekaliśmy dość 
niecierpliwe … Aż tu nagle patrzymy, a ulicą idzie 

Mikołaj i niesie na plecach wielki wór z prezentami … Wo-
łaliśmy Go, jak był jeszcze daleko … Jaka wielka radość na 
świetlicy. Już z nami jest. 

Usiadł na krześle, bo był bardzo zmęczony. 
Więc dzieci postanowiły najpierw  podarować 
Mikołajowi swój prezent. Świetlicę wypełniło 
piękne brzmienie fletu, cudowny śpiew rozra-
dowanych dzieci, potem były wiersze, laurki i … 
I nastała ta wspaniała chwila.

Mikołaj odwinął kokardę z wielkiego wora  
i zaczął wyciągać piękne prezenty. Moc słodyczy 
i pyszności, puzzle, artykuły papiernicze … oj cze-
go tam nie było. 

Jaki kochany ten Mikołaj … Szybko się jednak 
pożegnał, bo to był bardzo pracowity weekend, a dzieci 
wszędzie czekają … DZIĘKUJEMY !!!

W piątek 12 
grudnia Seniorzy z 
Gminnego Klubu Se-
niora w Kuryłówce 
podczas warsztatów 
współorganizowa -
nych przez panie z 
PODR - biuro Powia-
towe w Leżajsku, 
przygotowywali świą-
teczne stroiki. Wy-
konali piękne prace, 
które z pewnością do-
dadzą uroku, blasku i 
odświętnego nastro-
ju ich domom. Teraz 
jeszcze tylko kulinar-
ne przygotowania do 
świąt i można myśleć 
o balu sylwestrowym, 
o czym nasi seniorzy 
też już pomyśleli.
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WARSZTATY PROFILAKTYCZNE „INTERNET I MEDIA”  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZYSKIEJ WOLI

REMONTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZYSKIEJ WOLI

W dniu 25.11.2014r. w Szkole Podstawowej w Brzy-
skiej Woli odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów 
z klas IV-VI z tematu „Internet i media”. W sposób profe-
sjonalny i niezwykle pouczający  poprowadził je pedagog 
– trener Pan Marek Wąsik z Centrum Szkoleniowo – Profi-
laktycznego w Krakowie. Szczególną uwagę zwrócił na do-
bre i złe strony internetu oraz wpływ mediów na sposób 
przekazywania informacji swoim odbiorcom. Uczniowie 
nie tylko słuchali, ale z chęcią wykonywali wiele cieka-
wych ćwiczeń związanych z problemami, z którymi mają 
do czynienia każdego dnia. Trener pochwalił uczestników 
warsztatów za niezwykłe zaangażowanie, aktywność i kre-
atywność.  Wkrótce odbędą się kolejne warsztaty. Są one 
finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Kuryłówce.

Czas wakacji był całkowicie wypełniony pracą. A to 
za sprawą remontów, jakich  szkoła  jeszcze nie widziała,  
a które miały miejsce w czasie  wolnym od pracy. Dzięki pro-
jektowi unijnemu, bardzo dużemu wsparciu finansowemu 
Pana Tadeusza Halesiaka – wójta gminy Kuryłówka, pomo-
cy sponsorów i ogromnemu zaangażowaniu rodziców oraz 
pracowników interwencyjnych, dokonano remontów oraz 
odnowiono wiele pomieszczeń w budynku szkoły. Dyrektor 
szkoły Beata Kamińska miała 3 priorytetowe zadania, które 
miały zakończyć się przed 1 września 2014r.

Pierwsze z nich to przeniesienie oddziału przedszkol-
nego do budynku szkoły. Było to bardzo trudne zadanie. 
Ale się udało! Dostosowano łazienkę i szatnię na potrzeby 
oddziału przedszkolnego. Salę do zajęć dla przedszkola-
ków wyposażono w nowe meble, stoliki, krzesła, rolety, 
wykładzinę, zabawki oraz szereg pomocy dydaktycznych. 
Teraz dzieci, będąc w budynku szkoły, mają dostęp do sali 
gimnastycznej, sali komputerowej, biblioteki, pomiesz-
czenia, gdzie mogą spożywać posiłki oraz sali telewizyjnej. 
Są też uczestnikami wielu spotkań oraz uroczystości szkol-
nych.

Drugie zadanie to plac zabaw. To też udało się zreali-

zować ze środków unijnych oraz dzięki pomocy sponso-
rów i rodziców, którzy przygotowali teren pod plac zabaw. 
Za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze szkoła otrzyma-
ła  dodatkowo 2 ławeczki i lokomotywę dla najmłodszych. 
Plac zabaw jest duży, a różnorodność huśtawek, drabinek 
i innego sprzętu zachęca młodszych i starszych do spędza-
nia na nim wielu miłych chwil.

Trzecie zadanie to kapitalny remont biblioteki szkol-
nej i poddasza. Aż trudno uwierzyć, że to zadanie również 
udało się zrealizować. Powstała nowa,  piękna biblioteka 
wyposażona w komputer, nowe regały, ławeczki, krzesła i 
interesujące książki. Jest to miejsce, w którym odbywają 
się ciekawe zajęcia, a uczniowie przebywają tam z przy-
jemnością.

Oprócz zadań priorytetowych wykonano jeszcze wie-
le innych prac. Na poddaszu jest nowy pokój nauczyciel-
ski, a na I piętrze nowa sala lekcyjna, którą we władanie 
objęli uczniowie klasy pierwszej. Wychowawczyni Pani 
Elżbieta Fus w czasie wakacji zaangażowała się w przygo-
towanie sali dla swoich wychowanków. Są nowe meble, 
ławeczki, krzesła, wykładzina dywanowa, rolety, tablice 
dekoracyjne oraz ekran projekcyjny. Sala nie jest duża, ale 
wystarczająca dla dziesiątki pierwszaków.
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Całkowicie odnowione zostały również dwie sale lek-
cyjne. Z inicjatywą wyszły Panie Helena Stepaniak i Elż-
bieta Śliz. Poświęcając swój wolny czas, pomalowały ścia-
ny i meble i, pozyskując sponsorów, zmieniły wystrój sal 

wyposażając je w rolety, nowe lampy, doniczki i tablice 
dekoracyjne. Pomogli przy tym rodzice uczniów, członko-
wie rodzin, a wielkim wsparciem byli również pracownicy 
szkoły. W efekcie sale uczniów z klas IV i V są bardzo ładne 
i uczniowie z przyjemnością w nich przebywają. Pani Be-
ata Socha wychowawczyni klas II i III również podczas wa-
kacji przyjeżdżała do szkoły, żeby dokonać wymiany mebli. 
Pozyskała je z dawnego przedszkola. Sala lekcyjna nabrała 
innego ciekawego wyglądu, a nowe żaluzje przyczyniły się 
do dużej estetyki tej sali.

Dzięki ogromnej pomocy pracowników interwen-
cyjnych odnowiona została boazeria w całej szkole, po-
malowane poręcze oraz wszystkie metalowe elementy. 
Wystrój korytarzy też się zmienił, a to za sprawą nowych 
tablic dekoracyjnych. Teraz wnętrze szkoły jest jasne, no-
woczesne i estetyczne. Słowa uznania, które płyną od 
rodziców, uczniów i wielu osób z zewnątrz utwierdzają 
pracowników szkoły  w przekonaniu, że warto poświę-
cać swój wolny czas, aby sprawiać przyjemność dzieciom  
i uczniom, a także samym nauczycielom, którym z większą 
przyjemnością upływa czas w tak miłym otoczeniu.

PASOWANIE  NA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZYSKIEJ WOLI

AKCJA WOŚP W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZYSKIEJ WOLI

W czwartek 27 listopada w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli 
miało miejsce podniosłe wydarzenie. Była to uroczystość Pasowa-
nia na Ucznia. Dyrektor szkoły Beata Kamińska serdecznie przywitała 
licznie zgromadzoną publiczność, wśród której byli: Pan Tadeusz Ha-
lesiak – wójt Gminy Kuryłówka, Pani  Małgorzata Chmura – pielę-
gniarka w miejscu nauczania i wychowania, grono pedagogiczne, 
pracownicy obsługi, rodzice, uczniowie i dzieci z oddziału przed-
szkolnego. Całość rozpoczął Teatrzyk „Promyczek” przedstawiając 
inscenizację „Spotkanie w cukierni”. Mali aktorzy – uczniowie I klasy 
– pokonując tremę, zagrali profesjonalnie, udowadniając, że teatr to 
ich pasja.  Następnie wszyscy pierwszacy (7 dziewczynek i 3 chłop-
ców), na tle bardzo efektownej  scenografii, zaprezentowali niezwy-
kle ciekawą część artystyczną przygotowaną przez wychowawczynię 
Panią Elżbietę Fus. W scenariusz przedstawienia były wplecione dwie 
piosenki i taniec, które  przygotowała Pani Beata Socha.  Uczniom klasy I towarzyszyła Kasia Piotrowska z klasy V występu-
jąca w roli szkolnego duszka. Po złożeniu ślubowania  uczniowie przystąpili do aktu  pasowania, który był dla nich nie lada 
przeżyciem. Każdy pierwszak po akcie pasowania składał „podpis” odciskając kciuk przy swoim nazwisku. Część artystycz-
ną uczniowie zakończyli niezwykle żywiołową  piosenką w języku angielskim, którą przygotowała z nimi Pani Elżbieta Śliz. 
Po występie, pierwszaków spotkała miła niespodzianka. Zostali oni obdarowani prezentami przez Pana Wójta, panią 
dyrektor oraz rodziców.  Również wychowawczyni, Pani Ela Fus, przygotowała dla swoich wychowanków niespodziankę  
w postaci wspaniałego tortu z imionami wszystkich uczniów. Ten dzień na długo zapadnie w pamięć pierwszaków  oraz   
licznie zgromadzonej publiczności, która występy naszych bohaterów nagradzała gromkimi brawami. Była radość, ale tak-
że łzy wzruszenia. Całość została  zakończona  słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

16 października,  podczas „Europejskiego 
Dnia Przywracania Czynności Serca”, społecz-
ność Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli 
włączyła się do akcji pobicia ubiegłorocznego 
rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resu-
scytacji krążeniowo – oddechowej na pięciu 
fantomach przekazanych szkole przez WOŚP. 
W tym roku jako pierwsi akcję rozpoczęli na-
uczyciele: dyrektor szkoły Beata Kamińska, Elż-
bieta Fus, Dorota Lewkowicz, Beata Socha i 
Elżbieta Śliz. Pielęgniarka w miejscu nauczania 
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i wychowania Pani Małgorzata Chmura również 
przyłączyła się do bicia rekordu przypominając i 
pokazując na fantomie podstawowe czynności  
ratujące życie, czyli wdechy i uciśnięcia klatki pier-
siowej. Uczniowie mocno zaangażowali się w akcję 
WOŚP ciesząc się, że mogą zaprezentować zdobyte 
przez lata umiejętności. Całość obserwowały dzieci  
z oddziału przedszkolnego, gdyż w przyszłym roku 
one będą już uczestnikami walczącymi na równi  
z bracią szkolną o ustanowienie kolejnego rekordu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli 
w br. szkolnym mają na swoim koncie wiele sukcesów. 
Na Międzypowiatowym Konkursie Piosenki „Mikołaj 
2014”, Grand Prix oraz nagrodę publiczności zdobył 
Kamil Kotulski z klasy VI. W tym samym konkursie 
Dominika Socha z klasy I wywalczyła miejsce I, a Tomuś 
Wnuk uczęszczający do oddziału przedszkolnego zajął II 
miejsce.  I miejsce w rejonie, I miejsce w województwie 

i nagrodę Jury Dziecięcego w konkursie ”Literatura 
i dzieci” zdobył Teatrzyk „Promyczek” (opiekunki 
Elżbieta Fus i Beata Kamińska), który w dniu 12 grudnia 
wystąpił podczas Gali Laureatów w WDK w Rzeszowie 
godnie reprezentując gminę, powiat i rejon (powiaty 
Leżajsk i Łańcut). I miejsce w rejonie w konkursie 
”Literatura i dzieci” w kategorii recytacja  i awans do 
województwa wywalczyła Julia Staroń z klasy II, którą 
przygotowała Pani Beata Socha. I miejsce w rejonie 
i awans do województwa w konkursie ”Literatura 
i dzieci” w kategorii piosenka zdobyła Dominika 
Socha,  II miejsce zajął Tomuś Wnuk. Dominika, 
Tomuś i Kamil uczęszczają na zajęcia koła wokalnego 
prowadzone przez Panią Marzenę Kycię instruktorkę 
GOK w Kuryłówce. II miejsce w rejonie w konkursie 
”Literatura i dzieci” zdobył teatrzyk „Smyk” (opiekunki 
Elżbieta Fus i Dorota Lewkowicz).  W Powiatowym 
Konkursie Plastycznym „Bezpieczne wakacje” III 
miejsce przypadło Małgosi Lewkowicz z kl. VI z  której 

fachowych wskazówek udzielała  Pani Elżbieta Fus. W 
gminnym konkursie ekologicznym „Segregujesz – 
świat ratujesz” uczniowie zdobyli I miejsce w zbiórce 
baterii, II miejsce w zbiórce tworzyw sztucznych, II 
miejsce w zbiórce makulatury oraz Grand Prix za 
największą ilość zebranych surowców w przeliczeniu na 
ucznia. W Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy 
umysł” nagrodzeni za prace plastyczne, które powstały 
pod kierunkiem Pani Bogusławy Pych,   zostali Dawid 
Staroń i Zuzanna Winiarska z kl. V. W Ogólnopolskim 
konkursie AmeriGas szkoła znalazła się w pierwszej 
dziesiątce i otrzymała w nagrodę komputer. 

W sporcie też są osiągnięcia: w rzucie piłeczką 
palantową Kasia Leniart z kl. VI  zajęła I miejsce w 
powiecie, VI w województwie. W skoku w dal Paweł 
Wawrzak z kl. VI zajął I miejsce w powiecie, a Michał 
Masełek z kl. V III miejsce.  Obaj zakwalifikowali się 
do zawodów wojewódzkich. Mateusz Wilkos z kl. VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZYSKIEJ WOLI LAUREATAMI 
WIELU KONKURSÓW
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DĄBROWICKIE PRZEDSZKOLAKI UCZESTNICZYŁY W WYPRAWIE  
DO ZAGRODY EDUKACYJNEJ W CIEPLICACH

w biegu na 1000 m  zajął miejsce II w powiecie, a w 
biegu przełajowym miejsce III. Tym samym dwukrotnie  
reprezentował  szkołę w zawodach  wojewódzkich. Ewa 
Kogut z kl. V zajęła IV miejsce w powiecie w biegach 
przełajowych kwalifikując się do województwa. 

Wszystkim uczniom oraz ich opiekunom 

składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie 
i godne reprezentowanie szkoły w  gminie,  powiecie 
oraz województwie.  Życzę Wam dalszych sukcesów, 
a uczniom dodatkowo osiągania jak najlepszych 
wyników w nauce. Jestem z Was niezwykle dumna. 

Beata Kamińska – dyrektor szkoły

W ramach realizacji projektu „Przedszkole klu-
czem do przyszłości”, współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego, zorganizowany został 
wyjazd edukacyjno-poznawczy dzieci oddziału Zielo-
nych Żabek wraz z opiekunami do Zagrody Edukacyjnej 
w Cieplicach. Wycieczka była wspaniałą okazją do zapo-
znania się z lokalną historią terenu oraz ciekawostkami 
przyrodniczymi, okazała się również przygodą pełną 
atrakcji  - dzieci zwiedziły zagrodę dla owiec i kóz oraz 
poznały inne zwierzęta gospodarskie króliki, kury, kacz-
ki, indyki oraz nietypową odmianą kędzierzawych świń 
węgierskich. Dodatkową rozrywką podczas wycieczki 

były warsztaty kulinarne, podczas których przedszkola-
ki miały okazję do własnoręcznego wypieku ciasteczek, 
a także zajęcia plastyczno-techniczne, przygotowane 
przez właścicielkę Zagrody oraz zabawa na wolnym po-
wietrzu. Dzięki zajęciom prowadzonym blisko natury  
i ekologii, wyjazd przyczynił się do rozwijania właści-
wych postaw prozdrowotnych zachęcając do ochrony 
środowiska naturalnego, co ma odbicie w promowaniu 
zdrowego stylu życia już od najmłodszych lat.

W Zagrodzie Edukacyjnej „Międzyczasu”  u wspa-
niałej organizatorki działań edukacyjno – twórczych 
Pani Elżbiety Starzak dzieci czuły się fantastycznie. Pani 
Elżbieta w bardzo przystępny sposób przekazywała, co 
tak naprawdę znaczy ekologia w zagrodzie, a przede 
wszystkim jakie znaczenie ma środowisko naturalne, 
zdrowa żywność zarówno dla zwierząt jak i ludzi. 

Całkowity koszt projektu: 464 747,00
Wkład własny niefinansowy: 69 712,05
Beneficjent projektu: Gmina Kuryłówka / Szkoła Pod-
stawowa w Dąbrowicy
Okres realizacji projektu: od 01.09.2013r. do 
30.04.2015r.
Biuro projektu mieści się w Szkole Podstawowej  
w Dąbrowicy

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 – Wyrówna-
nie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 
Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stop-
niu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 
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W ramach dotychczasowych działań zrealizo-
waliśmy następujące happeningi i akcje:

Odtwarzamy „Okrągły Stół” - młodzież przygotowa-
ła symboliczny, biało-czerwony ,,Okrągły Stół” wokół 
którego umieszczono krzesła z nazwiskami najważniej-
szych postaci, uczestników obrad opozycji z komuni-
stycznymi władzami w roku 1989. Chętnie zajmowano 
miejsca np. Lech Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego 
czy innych czołowych polityków, poznając przy okazji 
ich krótkie notki biograficzne, również przygotowane 
przez uczniów. Zaprezentowano przygotowaną przez 
uczennice Publicznego Gimnazjum prezentację multi-
medialną przedstawiającą genezę, przebieg obrad  oraz 
najważniejsze osiągnięcia „Okrągłego Stołu”. Była to nie-
typowa, aktywna lekcja historii, tej najnowszej a jednak 
czasami trudnej i niezrozumiałej dla młodego pokolenia.  
Również dorośli mieszkańcy Dąbrowicy, podczas zebra-
nia wiejskiego mieli możliwość przypomnienia czasów 
i postaci związanych z tym wydarzeniem. Symbolicz-
ny „okrągły stół”  stale jest obecny w działaniach szkół 
i stowarzyszenia, a młodzież prezentowała happening 
również w Wiejskim Domu Kultury w Kolonii Polskiej  
i w świetlicy środowiskowej w Słobodzie.
 „Droga do Wolności” - edukacyjno - rekreacyjna gra 
terenowa – gra, która zaangażowała i zintegrowała 

uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum  do wspól-
nego działania, mimo niesprzyjających warunków po-
godowych. Wymagała sporej wiedzy na temat historii 
powojennej Polski, realiów życia w państwie socjali-
stycznym, geografii a nawet znajomości przebojów PRL-
-u oraz dużej sprawności fizycznej. Młodzież doskonale 

poradziła sobie z zadaniami, a na zwycięzców czekała 
nagroda „Bon Wolności ‘89” - czyli zwolnienie przez 89 
minut z odpytywania. Zadania przygotowali i nad prze-
biegiem gry czuwali nauczyciele, rodzice, bibliotekarze, 
obsługa szkoły oraz aktywni członkowie stowarzyszenia.
„Uwolnij flagę ‚89” - przed świętem 11 listopada uszyli-
śmy 89 biało-czerwonych flag i  w dniu 27 października 
2014r. zostały one przekazane uroczyście mieszkańcom 
Dąbrowicy. W akcji uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, 
przedstawiciele Rady Rodziców, lokalnej społeczności, 
instytucji współpracujących, Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych i Gospodarczych  
w Dąbrowicy, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Pu-

bliczna w Kuryłówce Filia w Dąbrowicy oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kolonii Polskiej, którzy są partnerami 
dąbrowickiej akcji. Happening miał formę przemarszu 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych 
i Gospodarczych w Dąbrowicy we współpracy ze Szkołą 

Podstawową i Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy
w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodka Działaj Lokalnie- Fundację 

Fundusz Lokalny w Leżajsku realizuje projekt:

„Wolność kocham i rozumiem… ’89 x Bis”
Głównym celem projektu jest stworzenie oferty innowacyjnych przedsięwzięć 

rozwojowych dotyczących obchodów 25 rocznicy wyborów w 1989r. i odzyskania 
wolności, która zainicjuje działania środowiska lokalnego na rzecz dobra wspólnego.

               
Jak segregować odpady  w Gminie Kuryłówka 

Pojemnik (worek)  
ŻÓŁTY 

TWORZYWA SZTUCZNE 

Pojemnik (worek) 
BIAŁY 
SZKŁO 

Pojemnik (worek) 
NIEBIESKI 

PAPIER, MAKULATURA 

Pojemnik (worek) 
CZERWONY 

METALE, PUSZKI  

Pojemnik (worek) 
CZARNY 

ODPADY KOMUNALNE 
 

WRZUCAMY: 
- puste, odkręcone i 
zgniecione plastikowe 
butelki i pojemniki, 
- plastikowe nakrętki, 
- plastikowe reklamówki, 
- czyste plastikowe 
opakowania (kubki po 
jogurtach, śmietanie, 
serkach, kosmetykach i 
środkach czystości. 

 

WRZUCAMY: 
- butelki po napojach 
(alkoholowych, sokach, 
kosmetykach); 
- słoiki po żywności. 

WRZUCAMY: 
- gazety, książki, zeszyty; 
- papier szkolny, biurowy; 
- papierowe torby, worki; 
-kartony, tektura; 
- opakowania kartonowe.  

WRZUCAMY: 
- puszki po napojach i 
konserwach, 
- folie aluminiowe, 
- drobny złom i metale 
kolorowe (narzędzia, 
gwoździe, śruby, kapsle, 
- rury metalowe, 
 
 

 
 

Worek za odpłatnością. 
 

Przeznaczony do : 
- zmieszanych odpadów 

komunalnych 

NIE WRZUCAMY: 
- opakowań i butelek po 
olejach spożywczych, 
silnikowych, smarach i 
płynach chłodniczych, 
- opakowań po środkach 
ochrony roślin, 

NIE WRZUCAMY: 
- luster; 
- szkła zbrojonego; 
- porcelany, ceramiki; 
- żarówek, lamp neonowych; 
- nakrętek, kapsli, korków; 
 

NIE WRZUCAMY: 
- kartonów po mleku i 
napojach; 
- tłustych i zabrudzonych 
papierów; 
- papieru połączonego z 
innymi materiałami. 
 

NIE WRZUCAMY: 
- opakowań po aerozolach; 
- puszek po farbach; 
- sprzętu AGD; 
- baterii. 

 
Worek za odpłatnością. 

 
Przeznaczony do : 

- zmieszanych odpadów 
komunalnych 

UWAGA! 
Zgnieć butelki przed 

włożeniem ich do pojemnika 

UWAGA! 
Zadbaj o czystość szkła i nie 
tłucz go przed wrzuceniem 

do pojemnika. Zdejmij 
zakrętkę, krążek z szyjki lub 

przykrywkę. 
 
 

UWAGA! 
Przed wrzuceniem papieru 

do pojemnika usuń wszystkie 
zszywki, klamerki czy inne 
elementy metalowe lub 

plastikowe 

UWAGA! 
Opróżnij puszkę, usuń resztki 

pożywienia z puszek po 
produktach spożywczych 

 
Worek za odpłatnością. 

 
Przeznaczony do : 

- zmieszanych odpadów 
komunalnych 
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przez główną ulicę Dąbrowicy, wzbudził wielkie zainte-
resowanie społeczności, było głośno, wesoło, gwarnie, 
aktywnie a jednocześnie panował wspaniały patrio-
tyczny nastrój. Akcja ta została połączona z uroczystym 
zasadzeniem, przed budynkiem szkolnym ,,Dębu Wol-
ności”, w ramach inicjatywy sadzenia „Dębów Wolno-
ści”  wspieranej w 2014 roku w całym kraju przez Kan-
celarię Prezydenta RP oraz Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe.  Mieszkańcy z zainteresowaniem 
przyjmowali flagi, obiecali wywieszać w okresie świąt 
państwowych i aktywnie uczestniczyli w happeningu.  
Całość przedsięwzięcia profesjonalnie zabezpieczana 
była przez Zespół Dzielnicowych w Kuryłówce Wydziału 
Prewencji i RD KPP w Leżajsku starszego aspiranta Jana 
Tubiaka i aspiranta Grzegorza Baja.
Przed nami zaplanowane kolejne działania:
-  „Gdzie są ludzie z tamtych lat, gdzie te miejsca?” - 

wystawa fotografii lokalnej historii
-  „Dąbrowica i okolice w latach 1945-1989” – pocz-

tówka z naszych stron 
-  „Dąbrowica i okolice-kreatywnie” - konkurs na naj-

ciekawszy historycznie projekt prezentacji multime-
dialnej

-  „Melodie PRL-u” - koncert środowiskowy
-  „Rok 1989 - co się wydarzyło w Dąbrowicy po 25 la-

tach?” - publikacja działań 

Czeka nas jeszcze sporo pracy, ale tą drogą chcieliśmy 
już teraz bardzo podziękować  za pomoc, wsparcie na-
szych działań i aktywną współpracę panom Leszkowi 
Połciowi dyrektorowi i Markowi Latawcowi instruktoro-
wi Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce, pani Ilonie 
Rodeckiej z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuryłówce 
Filia w Dąbrowicy, Zespołowi Dzielnicowych w Kury-
łówce Wydziału Prewencji i RD KPP w Leżajsku, Księdzu 
Stanisławowi Sroce Proboszczowi Parafii Kolonia Polska, 
lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej z prezes Krystyną 
Kiełboń, miejscowym przedsiębiorcom , jak również 
wszystkim mieszkańcom naszej lokalnej społeczności 
uczestniczącym i wspierającym nasze działania.
To kolejne Działanie Lokalne w Dąbrowicy, tym razem 
połączone z odtwarzaniem i  „pielęgnowaniem” wyda-
rzeń historii naszej „Małej Ojczyzny” na tle ważnych wy-
darzeń z historii Polski.

Koordynator projektu: Elżbieta Darnia

               
Jak segregować odpady  w Gminie Kuryłówka 
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzę wszystkim  nadziei,  
własnego skrawka nieba, 

zadumy nad płomieniem świecy, 
filiżanki dobrej, pachnącej kawy. 

Piękna poezji, muzyki, 
pogodnych świąt zimowych, 

odpoczynku, zwolnienia oddechu, 
nabrania dystansu do tego, co wokół. 

Chwil roziskrzonych kolędą, 
śmiechem i wspomnieniami. 

Wesołych Świąt! 
 

Beata Kamińska – dyrektor  
Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli 

 

Szanowni Państwo 16 listopada 
odbyły się wybory samorządowe.  
W wyborach tych, dzięki Państwa 
zaufaniu jakim od lat mnie obdarzacie, 
po raz kolejny uzyskałem mandat wójta, 
a ośmiu kandydatów z komitetu KWW 
Rozwój Gminy i Powiatu, zostało Radnymi 
Gminy Kuryłówka. W imieniu własnym 
oraz wszystkich kandydatów do Rady 
Gminy jak i do Rady Powiatu Leżajskiego  
z wymienionego komitetu, pragnę 
serdecznie podziękować naszym 
Wyborcom, za okazane zaufanie, za 
słowa wsparcia w trudnych chwilach, 
za uznanie dotychczasowych osiągnięć  
w pracy samorządu w minionych latach. 
Ze swej strony deklaruję, że uczynię 
wszystko, aby nie zawieść nadziei Państwa 
na lepsze życie w naszej małej Ojczyźnie, 
będę podejmował wszelkie możliwe 
działania wspierające rozwój naszej gminy  
i podnoszące standard życia Mieszkańców.  
Z okazji zbliżających się świąt pragnę 
do tych podziękowań dołączyć życzenia 
zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz pomyślności  
i sukcesów w Nowym Roku

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Halesiak

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Rodzinie Zmarłego 
śp. Piotra Marczaka

składają

Wójt i Pracownicy Urzędu  Gminy Kuryłówka




