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Nic bardziej trafnie, niż ten przypadkowo wyszperany wiersz, nie oddaje nastroju jaki budzi się w nas właśnie wiosną. Fenomen 
tej pory roku powoduje, że chcemy zmieniać siebie i wszystko dookoła na lepsze. Podejmujemy różne wyzwania, o których 

trudno pomyśleć jesienią, czy zimą. Oby ta motywacja, zapał i wiara we własne możliwości, że tak wiele dobrego może stać się 
naszym udziałem, pozostała w nas jak najdłużej, nie tylko w najbliższych dniach, które wpisują się w okres Świąt Wielkanocnych. 
Dzielmy się wiosennymi życzeniami z rodziną, bliskimi, sąsiadami, a nade wszystko z tymi, którzy dawno nie usłyszeli od nikogo 

słów wsparcia i otuchy. Niech we wszystkich rodzinach, domach zagości radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się Życia 

z najlepszymi życzeniami redakcja KW.
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, wszystkim Mieszkańcom gminy 
Kuryłówka oraz odwiedzającym nas gościom, składamy najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia, pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania 
Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności. Niech świąteczne dni upłyną w miłej

 i rodzinnej atmosferze. 
Wesołego Alleluja!

 - Wójt i Rada Gminy Kuryłówka

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowania Panu Józefowi Błońskiemu dyrektorowi GZOS 
w Kuryłówce oraz Jego pracownikom Paniom: Annie Bienias, Irenie Kazak i Beacie Wnuk 

za nieocenioną pomoc w realizacji Projektu Unijnego 
„Modernizacja 4-ech oddziałów przedszkolnych w Gminie Kuryłówka”. 

Dzięki Państwa ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu oddziały przedszkolne zostały 
wyposażone w nowe meble, ciekawe pomoce dydaktyczne, 

zabawki, sprzęt audiowizualny oraz plac zabaw. 

Państwa niezwykłe kompetencje oraz obszerna wiedza stanowią dla nas ogromną pomoc 
w jak najlepszym zarządzaniu szkołami. Zawsze możemy liczyć na życzliwość z Państwa 

strony oraz uzyskanie pomocnych wskazówek. 

Korzystając z okazji pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze świąteczne życzenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy, zrozumienia 

i docenienia Państwa kompetencji.
Z wyrazami szacunku

 Beata Kamińska dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli
Miron Czarniecki dyrektor Zespołu Szkół w Kuryłówce

„Taka chwila”
Każdego roku bywa taki moment,
Gdy mi u ramion zda się skrzydła rosną 
Serce się zrywa dotychczas uśpione,
Śpiewać zaczyna… To bywa na wiosnę!
Choć jeszcze kwiatów nie widać kwitnących,
A drzewa jeszcze są szare i smutne,
Jednak me serce, nadzieją bijące 
W poszumie wiatru nową słyszy nutę.
We wnętrzu ziemi słyszy życia drganie,
Soki krążące w czarnych jeszcze drzewach,
We własnej duszy tak głośne śpiewanie,
Że żadnych innych dowodów nie trzeba,

Że to naprawdę wkrótce przyjdzie wiosna,
A z nią otucha, nadzieja i radość,
I siły nowe, w sercu nowa piosnka,
Która wypłoszy beznadziejność bladą.
I tak mi dobrze, radośnie, wesoło,
Choć wszędzie jeszcze szaro, zimno, smutno,
Lecz dla mnie wiatry wyjące wokoło
Poprzez szarugę nową grają nutą!
                                              (…)
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800 000 zł.
• wykonanie zjazdów do pól z grogi gminnej w Jastrzębcu
• przygotowanie projektu rozbudowy Domu Wiejskiego Sło-

bodzie,
• utwardzenie parkingu i remont drogi dojazdowej przy Ze-

spole Szkół w Kuryłówce
• budowa drogi wewnętrznej na osiedlu, przy bloku w Kury-

łówce.
Ponadto przygotowywane są kosztorysy i projekty wielu in-

nych zadań inwestycyjnych, które będą niezbędne przy składaniu 
dokumentacji w celu pozyskania środków z tzw. nowej perspek-
tywy finansowania i innych programów. 

W planach takich są m.in.: place zabaw, termomodernizacja 
obiektów szkolnych i innych budynków użyteczności publicznej, 
sala gimnastyczna, remonty budynków OSP, drogi gminne i po-
wiatowe, zagospodarowanie budynku po SP w Kulnie pod usługi 
społeczne. 

O postępach w realizacji tych inwestycji będziemy informo-
wali Państwa na bieżąco na łamach naszego kwartalnika.

Mimo obaw wielu osób zainteresowanych realizacją za-
dań inwestycyjnych w naszej gminie związanych zakończe-
niem okresu programowania i opóźnieniami wdrażania nowej 
perspektywy finansowania, w gminie Kuryłówka nie ma prze-
stoju w realizacji zaplanowanych inwestycji:

•  zakończono  budowę  kanalizacji  sanitarnej w  sołectwach 
Brzyska Wola, Słoboda, Wólka łamana (koszt poniesiony na tę in-
westycje w br. 970 000 zł, wartość całego zadania 6 020 000 zł.)

•  trwa  remont  Domu  Ludowego  w  Brzyskiej Woli,  zakoń-
czenie planowane jest na maj br. środki na to zadanie w 2015 r. 
234 000 zł., wartość całkowita 660 000 zł

• projekt kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kolonia Polska, 
Kulno – 150 000 zł.

•  przebudowa  dróg  gminnych  z  tzw.  „powodziówek”  
w Ożannie i Kolonii Polskiej „Nagórnie” – 287 500 zł.

•  projekt  zagospodarowania  Zalewu w  Ożannie  kwota  do 
przetargu 100 000 zł.

• utwardzenie parkingu przy kościele w Kulnie
•  boiska  wielofunkcyjne  w  Brzyskiej  Woli  i  Dąbrowicy, 

NIE MA PRZERWY W REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE

WYBORY PRZEWODNICZĄCYCH RAD SOŁECKICH
W dniu 22 marca br. odbyły się wybory sołtysów na tere-

nie Gminy Kuryłówka. 
Po zakończeniu głosowania Sołeckie Komisje Wyborcze usta-

liły:
Sołectwo Brzyska Wola:
1) Piotr Socha     - 105 głosów ważnych 
2) Dariusz Winiarski     - 89 głosów ważnych 
Sołectwo Jastrzębiec:
1) Krzysztof Darocha     - 41 głosów ważnych  
2) Piotr Kubaj     - 34 głosów ważnych 
3) Marek Rakszawski     - 45 głosów ważnych 
Sołectwo Kulno:
1) Jacek Banach     - 67 głosów ważnych 
2) Dawid Jan Równiak    - 22 głosów ważnych 
3) Teresa Sarzyńska     - 20 głosów ważnych
Sołectwo Kuryłówka:
1) Wiesław Borek     - 223 głosów ważnych 
2) Robert Skiba     - 129 głosów ważnych 
Sołectwo Ożanna:
1) Janusz Mach    - 46 głosów ważnych

2) Władysław Stroń     - 30 głosów ważnych
Sołectwo Tarnawiec:
1) Andrzej Kulpa     - 44 głosów ważnych
2) Antoni Szenborn    - 71 głosów ważnych

W sołectwach: 
Dąbrowica
zgłoszono kandydata na sołtysa Tadeusza Łapkę    
Kolonia Polska
zgłoszono kandydatkę na sołtysa Krystynę Kiełboń  
Słoboda
zgłoszono kandydata na sołtysa Zdzisława Sochę 
Wólka Łamana
zgłoszono kandydatkę na sołtysa Janinę Janda.

W związku z zgłoszeniem jednego kandydata na sołtysa, wy-
bory w tych sołectwach nie były przeprowadzane. Za wybranego 
sołtysa uznaje się zgłoszonego kandydata. Zatwierdzenia wyni-
ków wyborów sołtysów dokona Rada Gminy Kuryłówka.

ZMIANY W URZĘDZIE GMINY KURYŁÓWKA
W marcu br. zakończył się proces adaptacyjny budyn-

ku po byłym posterunku policji pod potrzeby administracji 
gminnej. 

W nowej siedzibie (piętro) urzęduje wójt oraz księgowość 
gminy. 

Na parterze został ulokowany referat ochrony środowiska, 
rolnictwa i leśnictwa. Od tej pory klienci urzędu, sprawy doty-
czące kupna drewna, wycinki drzew oraz zadania dot. ochrony 
środowiska, odpadów i śmieci będą załatwiali w tym budynku.

Na  parterze  budynku  nadal  pozostaje  pomieszczenie  dla 
funkcjonariuszy policji oraz będzie przyjmował  jak dotychczas 
(w wyznaczonym dniu) leśniczy Nadleśnictwa Leżajsk ds. lasów 
chłopskich leśniczy Jan Kyc. 

W budynku głównym urzędu stanowisko ds. ewidencji lud-
ności  i  dowodów osobistych  zostanie  przeniesione na  parter. 
Tym samym petenci urzędu nie będą zmuszeni do pokonywania 

stromych schodów przy załatwianiu spraw obywatelskich. 
Nie  są  to  jedyne  zmiany  w  Urzędzie  Gminy  Kuryłówka. 

Wkrótce zostanie wprowadzony nowy regulamin organizacyjny 
urzędu wychodzący  na  przeciw  oczekiwaniom  klientów  i  wy-
zwaniom jakie czekają gminę w niedalekiej przyszłości. 

Urząd  Gminy  Kuryłówka  mieści  się  w  budynku  wybudo-
wanym  w  latach  sześćdziesiątych  ubiegłego  wieku.  Pomimo 
dwukrotnej rozbudowy nie spełnia obecnych standardów okre-
ślonych dla  budynków administracji. Wielokrotnie  słyszeliśmy 
negatywne opinię o  jego  infrastrukturze. „Dotychczas zawsze 
były ważniejsze sprawy, które  należało wykonać. Obecnie przy-
szedł czas na poprawę obsługi mieszkańców gminy w urzędzie, 
którym kieruję. Chcę zapewnić, że już wykonane prace jak i pla-
nowane w najbliższej przyszłości nie będą powodowały zmniej-
szenia tempa działań inwestycyjnych na terenie Gminy Kury-
łówka” - mówi Wójt Tadeusz Halesiak.      
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W piątek 16 stycznia br. około godz.10 00 wyszła z domu 
w Dąbrowicy Maria G. (85 l). Wszczęte przez Policję poszuki-
wania zaginionej nie dały rezultatu. Policyjny pies tropiący nie 
podjął śladu, a grupy poszukiwawcze policji i OSP w związku  
z zapadnięciem zmroku przerwały poszukiwania. 

Dowodzący  działaniami oficer  Policji  zarządził wprowadze-
nie  do  działań  specjalistycznej  grupy  poszukiwawczej  STORAT 
z  psami.  Członkowie  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego  Wójta 
Gminy  Kuryłówka  zorganizowali  na  bazie  strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dąbrowicy sztab gdzie zgromadzono wszystkie 
służby uczestniczące w działaniach poszukiwawczych. Zabezpie-
czono dla ekip ciepłe napoje, latarki i mapy terenu objętego po-
szukiwaniami.

Około  godz.  24  00  przybyła  z  Rzeszowa  grupa  dziewięciu 
ratowników STORAT oraz 4 psy tropiące. Po zapoznaniu się z sy-
tuacją  i  zebraniu  niezbędnych  danych  ratownicy  przystąpili  do 
poszukiwań. Przeszukiwania rozpoczęto od miejsca zamieszkania 
zaginionej. Potem ruszono w teren.

Około godz. 3.00 pies tropiący odnalazł zaginioną w rejonie 
cmentarza w Koloni Polskiej. Zaginiona nie odniosła uszczerbku 
na zdrowiu (pomogła plusowa temperatura). Po wykonaniu ruty-
nowych badań w szpitalu powróciła do domu. 

Wójt Gminy  Kuryłówka  Tadeusz Halesiak  składa wszystkim 
uczestnikom akcji poszukiwawczej podziękowanie za udział i za-
angażowanie w tych działaniach w szczególności:  funkcjonariu-
szom KP Policji w Leżajsku, członkom OSP w Dąbrowicy dowo-
dzonych przez naczelnika Tomasza Grucę, strażakom JRG Leżajsk, 
członkom  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego  (Roman  Szałajko  
i Piotr Dziechciarz). Jednak największe podziękowania należą się 
grupie STORAT. Niewątpliwym bohaterem jest Oskar – owczarek 
australijski, który odnalazł zaginioną oraz jego przewodnik Pani 
Irena Kuchko. Serdecznie dziękujemy. 

OSTATNIE POŻEGNANIE

W dniu 26 stycznia br. odbył się pogrzeb śp. Andrzeja Staro-
nia wieloletniego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce 
Łamanej.

Dh  Andrzej  Staroń  do  strażackiego  stowarzyszenia  wstąpił  
w 1993 roku. W macierzystej jednostce pełnił funkcję wiceprezesa 
zarządu, naczelnika straży, a ostatnio Prezesa Zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wólce Łamanej. Między innymi dzięki osobistemu 
zaangażowaniu dh Andrzeja Stronia OSP Wólka Łamana otrzymała 
średni samochód pożarniczy, a władze Gminy zmodernizowały straż-
nicę.  Swą  postawą  i  osobistym  zaangażowaniem  sprawił,  że  OSP  
w Wólce Łamanej stała się prężną i liczącą się organizacją strażacką w 
systemie bezpieczeństwa Gminy Kuryłówka. W zawodach sportowo-
-pożarniczych OSP Wólka Łamana zdobywała  laury pierwszeństwa 
przed  jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Za 
działalność społeczną w szeregach OSP Andrzej Staroń został odzna-
czony brązowym i srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. 

W ostatniej drodze Prezesa śp. Andrzeja Staronia uczestniczy-
ły licznie przybyłe delegacje OSP z: Brzyskiej Woli z pocztem sztan-
darowym, Dąbrowicy,  Jastrzębca, Kulna z pocztem sztandarowym, 
Kuryłówki  i Ożanny z pocztami sztandarowymi oraz delegacja OSP 
z  Biedaczowa.  Ponadto  uczestnikami  uroczystości  pogrzebowej 
były:  delegacje  zarządu  powiatowego  Związku  OSP  z  wicepreze-
sem Stanisławem Płoszajem, KP PSP w Leżajsku na czele z zastęp-
cą komendanta powiatowego PSP bryg. Jerzym Matuszem. Lauda-
cję  pogrzebową na  cmentarzu wygłosił  Prezes  Zarządu Gminnego  
Z OSP Tadeusz Halesiak – Wójt Gminy, następnie dla uczenia pamię-
ci zmarłego trębacz odegrał: „Śpij kolego” oraz „Ciszę”, a kompania 
honorowa  złożona  z  strażaków  ochotników  dowodzona  przez  ko-
mendanta gminnego Roman Szałajko oddała zmarłemu hołd. 

Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego druha śp. Andrzeja Sta-
ronia.

Akcja zakończona sukcesem

… a co słychać w bibliotece….    
Gminna Biblioteka Publiczna w Kury-
łówce z wielką przyjemnością i rado-
ścią informuje, iż Biblioteka Publiczna 
w Brzyskiej Woli zmieniła swoją sie-
dzibą, otóż nasza filia została przenie-

siona w ładniejsze, cieplejsze i przyjemniejsze miejsce. Stało 
się to dzięki uprzejmości Wójta naszej gminy oraz dyrektora 
Szkoły w Brzyskiej Woli. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.

Zapraszamy  
Gminna Biblioteka Publiczna  

w Kuryłówce i jej filie zapraszają do korzystania z darmowego 
dostępu do Internetu w ramach projektu Akademia Orange dla 
Bibliotek. 

SZEROKOPASMOWY INTERNET 
Trwają intensywne prace przy budowie sieci szerokopa-

smowego Internetu. Kładzione są kable i wszystkie nici sieci 
doprowadzane są do dwóch węzłów dystrybucyjnych po-
łożonych w Kuryłówce (za budynkiem urzędu) i w Brzyskiej 
Woli (plac szkolny). Planowane zakończenie inwestycji to 
wrzesień br. 

Wielu z nas zadaje sobie pytanie – i co dalej? Sieć będzie 
zarządzana przez spółkę wyłonioną przez inwestora (samorzą-
du  województwa).  Spółka  będzie  koordynować  poczynania 
operatorów  świadczących  usługi  dostarczania  Internetu  dla 
mieszkańców gminy. Jakość dostarczanego przesyłu przez świa-
tłowody jak i warunki cenowe będą znane mieszkańcom Gminy 
Kuryłówka prawdopodobnie w roku przyszłym.

RSZ.
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PODSUMOWANIE PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ
Powiatowy Urząd Pracy w Leżaj-

sku zakończył udzielanie dotacji na 
podjęcie własnej działalności gospo-
darczej w ramach projektu „Przed-
siębiorcza młodzież” współfinanso-

wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W projekcie mogły wziąć udział  osoby bezrobotne  zaintere-
sowane  rozpoczęciem własnej  działalności  gospodarczej,  zareje-
strowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, mieszkający  
w powiecie leżajskim, które nie ukończyły 30 roku życia w momen-
cie przystąpienia do projektu.

W ramach pierwszej edycji projektu w  lipcu 2014 r. 16 osób 
zrekrutowanych do projektu skorzystało z 31-godzinnego szkolenia 
z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodar-
czej. Dzięki wsparciu unijnemu w ramach projektu w okresie wrze-
sień-październik 2014 r. powstało 13 nowych firm z następujących 
branż: elektronika i mechanika pojazdowa, usługi remontowo-bu-
dowlane,  usługi  fryzjerskie,  usługi  artystyczne,  usługi  sprzątają-
ce, usługi  informatyczne, projektowanie  i doradztwo techniczne, 
sprzedaż detaliczna odzieży, komis i serwis motocyklowy.

Do  drugiej  edycji  projektu  zakwalifikowało  się  również  16 
osób. W  grudniu  2014  r. wzięli  oni  udział w  szkoleniu  z  zakresu 
przedsiębiorczości zaś w okresie styczeń - marzec 2015 r. podpisa-
no kolejne 13 umów w sprawie przyznania jednorazowo środków 
na podjęcie działalności gospodarczej.

W okresie luty – marzec 2015 r. powstały firmy w następują-
cych branżach: Usługi  budowlane,  pokrycia  i  konstrukcje  dacho-
we, mechanika pojazdowa, usługi tapicerskie, doradztwo prawne, 

biuro rachunkowe, sprzedaż detaliczna odzieży, produkcja i handel 
wyrobami z surowców naturalnych, usługi fotograficzne, usługi lo-
gopedyczne.

Wśród 26 osób, które założyły w ramach projektu działalność 
gospodarczą jest 7 pań i 19 panów. 

Jednorazowe  środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej 
przyznawane są przez urzędy pracy w kwocie nie przekraczającej 
sześciokrotności  przeciętnego wynagrodzenia  obowiązującego w 
danym kwartale.  

Osoby, które otrzymują jednorazowo środki na podjęcie wła-
snej działalności gospodarczej zobowiązują się m.in. do prowadze-
nia działalności gospodarczej minimum 12 miesięcy bez jej zawie-
szania oraz nie podejmowania zatrudnienia w tym okresie.

Osoby, które m.in. przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadzili 
działalności  gospodarczej w pierwszych dwóch  latach prowadze-
nia działalności gospodarczej mogą odprowadzać niższe składki na 
ubezpieczenie społeczne.

Prowadzenie  działalności  gospodarczej  na  własny  rachunek 
jest nie tylko sposobem na podniesienie swojej aktywności na ryn-
ku pracy, ale również na spełnienie własnych oczekiwań, na spro-
stanie własnym marzeniom i potrzebom, których nie zaspokajają 
istniejące warunki.

Otrzymane wsparcie z urzędu pracy umożliwia zdobycie nie-
zbędnego  sprzętu  i  organizację  „zaplecza”  do  świadczenia  kom-
pleksowych  usług.  Ponadto  osoby  samozatrudnione  nie  tylko 
tworzą miejsce pracy dla siebie, ale stają się potencjalnymi praco-
dawcami dla innych osób oraz przyczyniają się do rozwoju gospo-
darczego powiatu.

Małgorzata Bęben (kierownik projektu)

Projekt „Przedsiębiorcza młodzież” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Kuryłówka 
w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli

W niedzielę 15 lutego w Szkole Podstawowej w Brzyskiej 
Woli po raz kolejny odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Wójta Gminy Kuryłówka. 

Uczestniczyło w nim 6 drużyn z powiatu leżajskiego: Auto-
-Bajex, GRUDNIK, KURYŁÓWKA, Leśnicy, OLD BOYS i Wczoraj-
si. Turniej rozpoczęli organizatorzy Turnieju: Pani Beata Kamińska 
- dyrektor szkoły i Pan Janusz Kuszpa - Prezes LKS Brzyska Wola 
serdecznie witając wszystkich przybyłych na tę uroczystość, a w 
szczególności Pana Tadeusza Halesiaka - Wójta Gminy Kuryłów-
ka, Panów Bogdana  i Tomasza Bajów z Firmy Auto-Bajex, Pana 
Wiesława Bagniaka - właściciela Firmy Elinsbud, Pana Andrzeja 
Deryło reprezentującego naklik 24.pl - zakupy na klik, Pana An-
drzeja Maruszaka z firmy MAAWsport oraz Panie: Bożenę Jachi-
mowicz, Marzenę Jachimowicz i Dorotę Sochę - przedstawicielki 
Rady Rodziców. 

Prezes  Jan  Kuszpa wręczył  specjalne  statuetki  z  podzięko-
waniami  za wieloletnie finansowe wspieranie  Turnieju Panom: 
Tadeuszowi  Halesiakowi,  Wiesławowi  Bagniakowi  i  Tomaszowi 
Bajowi, a na ręce Pani dyrektor Beaty Kamińskiej przekazał plakat 
Asseco Resovii wraz z podpisami siatkarzy oraz zestawy do gry w 
tenisa stołowego. 

Wiele ciepłych słów skierował do zebranych Wójt Gminy Ku-
ryłówka Pan Tadeusz Halesiak życząc zawodnikom zaciętej walki, 
a kibicom wielu wspaniałych wrażeń  i gorącego dopingu. Wójt 
szczególnie podziękował Panu Januszowi Kuszpie za wieloletnią 
organizację Turnieju i obiecał dalsze wspieranie tej jakże ważnej 
imprezy środowiskowej.
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…chciałoby się zaśpiewać za męskim chórem z kuryłow-
skiego GOK-u. W końcu Dzień Kobiet to dobry czas na takie  
i inne występy, żarciki i radosne pląsy! 

8  marca  sala  ośrod-
ka  kultury,  jak  co  roku,  od 
lat,  pełna  uśmiechniętych, 
pięknych  pań.  Setki  koloro-
wych,  wiosennych  tulipanów 
zatrzymują  wzrok  niczym 
barwne  cukierki,  którymi 
wszystkie  panie  zostaną  dziś 
obdarowane.  Atmosfera  ra-
dosna  i  gorąca.  Chór  prezen-
tuje  się  bez  zarzutu:  białe 
koszule  i  adamaszkowe,  ele-
ganckie  kamizelki,  ciemne 
spodnie,  czerwone  muszki, 

taki  drobny  smaczek,  (tylko  bez  żadnych  skojarzeń!).  Śpiewa-
ją piosenki dla  kobiet w  świetnej  aranżacji, wspomniane w  ty-
tule  „Baby, ach te baby”,  „Wszystkiego najlepszego”, „Dziew-
czyno z PRL-u” czy „Takich już nie ma”. Śpiewają z  taką werwą  
i humorem, że co chwila zbierają oklaski, wśród powszechnego 
aplauzu i śmiechu.  

Jednak ten wieczór potrzebuje też chwili nostalgii i zadumy, 
a te przyniosły piosenki wykonane przez młodych zdolnych soli-
stów: „Byłaś serca biciem”, „Czarny blues o 4 nad ranem” oraz 
„Małe tęsknoty”. Nostalgicznie zabrzmiała Fletnia Pana. „Jarzę-
bino czerwona” - mogłabym cię słuchać i słuchać, ale czas estra-
dowy płynie wartko, krótka lecz treściwa zapowiedź i oto na sce-
nie panowie i prześmieszny skecz „zakupy z kobietami”. Młodzi 
i energiczni chłopcy z Boys Bandu zaśpiewali i zagrali „Kolorowe 
sny” i „Na jednej z dzikich plaż”,  czyniąc przy  tym nienawykle 
łamańce z gitarami.

... baby, ach te baby...

Śmiechu  i  radości  było  co  niemiara.  Twórcy  programu  za-
dbali także o to, by nikt nie rozchorował się z nadmiaru wesoło-
ści  i pozwalali odpocząć w chwilach gdy grał zespół instrumen-
talny – najstarsze dziecko naszego GOK-u. Co klasa to klasa, to 
doświadczenie i chwila oddechu dla wszystkich. Na zakończenie 
„gwóźdź  programu”!  Z  zapowiedzi  wynikało,  że  doskonały  ze-

Ogromny aplauz wzbudził występ uroczych szkolnych cheer-
leaderek, które ćwiczą pod fachowym okiem Pana Marka Lataw-
ca - instruktora GOK w Kuryłówce.  

Po  występach  nadszedł  czas  na  walkę  o  zwycięstwo.  Była 
ona  niezwykle  zacięta,  a  poziom  grających  wysoki.  Po  niemal 
4-ech  godzinach  intensywnej  gry  IV  miejsce  (dyplom  i  piłka) 
zdobyła drużyna Grudnik,  III miejsce  (dyplom, puchar  i  piłka) - 
drużyna Leśnicy, II miejsce (dyplom puchar i piłka) Auto-Bajex, a 
miejsce I (dyplom, puchar i piłka) wywalczyła drużyna OLD BOYS  
z Brzyskiej Woli w składzie: Bagniak Wiesław, Budzyński Krzysz-
tof, Deryło Andrzej, Leniart Mariusz, Piskor Ryszard, Staroń Mar-
cin, Śliwa Włodzimierz. 

Mecz o pierwsze miejsce wzbudził najwięcej emocji. W de-
cydującym secie przy stanie 14:9 dla firmy Auto-Bajex drużyna 
OLD BOYS pokonała przeciwników 16:14. Trudno opisać słowami 
emocje, które temu towarzyszyły i radość z wygranej. 

Dodatkowo wręczono  dwie  nagrody  specjalne:  dla  najlep-
szego zawodnika, którym został Jacek Zygmunt z drużyny Leśni-
cy oraz nagrodę Fair Play dla Mariusza Leniarta z drużyny OLD 
BOYS. Nagrody wręczali: Pani Beata Kamińska - dyrektor szkoły, 
Pani  Marzena  Jachimowicz  -  przewodnicząca  Rady  Rodziców  
i Pan Janusz Kuszpa - prezes LKS Brzyska Wola gratulując wszyst-
kim zawodnikom wspaniałej sportowej postawy. 

Ten dzień był  szczególny  dla  zawodników  z  Brzyskiej Woli. 
Drużyna „Meteor”, która trenuje w klubie LKS Brzyska Wola zdo-
była Puchar Ligii XV Leżajskiej Amatorskiej Ligii Halowej Piłki Noż-
nej im. Andrzeja Baja. Serdecznie wszystkim gratulujemy.  

Organizatorzy  Turnieju  składają  serdeczne  podziękowania 
Panu Wójtowi  Tadeuszowi  Halesiakowi  za  objęcie  patronatem 
Turnieju  oraz  ufundowanie  pucharów  i  nagród,  sponsorom  za 
finansowe wsparcie Turnieju, zawodnikom za sportową postawę  
i ducha walki, chearleederkom za cudowne występy, wspaniałym 
kibicom za nieustający doping wszystkich drużyn i wspaniałą at-
mosferę. Szczególne podziękowania należą się Radzie Rodziców, 
która  przygotowała  poczęstunek  dla  gości  i  zawodników  oraz 
wsparła finansowo organizację Turnieju.

Sponsorzy Turnieju: Gmina Kuryłówka, ELINSBUD, 
MAAWsport, autobajex, naklik24.pl, Smak GÓRNO, 
METEOR - Tadeusz Kyć, S. Siuzdak, Biuro Rachunkowe Ares 
S.C. Leżajsk J. Deryło, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  
w Brzyskiej Woli.
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spół nieznany nam wprawdzie,  lecz renomowany  i mistrzowski 
w swym artystycznym dziele, zgodził się za niewielką opłatą (tu 
nie zdradzę szczegółów, bo to tajemne były negocjacje) zagościć 
na naszej skromnej estradzie. Już wbiegają, ach któż to? Już śpie-
wają i tańczą, ach któż to? A to nasz męski chór, tylko przebrany! 
Oto niespodzianka! A  jak tańczyli, przy znakomitej grze świateł 
i dźwięku, a  jaka była zabawa? No,  to  już trzeba było samemu 
zobaczyć!

Dziękujemy  twórcom za pomysłowy  i  radosny program na 
święto  kobiet.  Panom  zaś  za  to,  że  skutecznie  i  przy  wielkich 
owacjach bawiliście nas prawie dwie godziny. Za to my, kobiety 
(podobno ósmy cud świata), postaramy się „być dla was dobre 
na wiosnę”. 

A. Janicka 

A gdzie ten śnieg?!
Ferie na wsi wcale nie muszą oznaczać siedzenia w domu! 

Wiemy, że ciężko odciągnąć dziecko od Laptopa, Smartfona, 
PlayStation, Xboxa, czy innych, podobnych cudów techniki, 
z których korzysta na co dzień. Jednak sposobów na czynne 
spędzanie czasu jest mnóstwo i mogą okazać się one równie 
trafione, jak np.: wyjazd na zimowisko. 

Takie sposoby od kilkunastu lat proponuje Gminny Ośrodek 
Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna przy współpracy ze Świetli-
cami Środowiskowymi Gminy Kuryłówka. 

Tradycyjnie już, w siedzibie GOK-u odbyły się: turnieje tenisa 
stołowego, bilarda i piłkarzyków, poranki filmowe, gry i zabawy 
świetlicowe. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszyły się  wy-
jazdy na basen do Leżajska, zaś wszelkie rekordy biliśmy wyjaz-
dami  do kina na „Pingwiny z Madagaskaru” i kręgielni Galaktyka 
w Rzeszowie gdzie pojechaliśmy w liczbie 150 osób. Natomiast 
Koncert Walentynkowy połączony z dyskoteką, ogniskiem i pie-
czeniem kiełbasek, odbył się tym razem w Wiejskim Domu Kultu-
ry w Kolonii Polskiej, niestety brak śniegu spowodował, że kulig, 
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Po kolędzie

który był przy tej okazji zaplanowany pozostał w sferze marzeń.
Propozycją  na  ferie  2015  ze  strony  Biblioteki,  były  zajęcia  

z  cyklu  „Bezpieczny  Internet  z  Biblioteką”,  a  także  zajęcia  dla 
dzieci najmłodszych m.in.  spotkanie  z pisarką Olą  Janicką,  czy-
tanie bajek oraz kolorowanie, rozwiązywanie rebusów i quizów. 
Dzięki tym atrakcjom dzieci pożytecznie i aktywnie spędziły czas 
i z nowymi siłami ruszyły do nauki w nowym półroczu. Ogółem 
w zajęciach organizowanych podczas Ferii 2015 wzięło udział ok. 
700 osób. 

goklp 
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W żywej tradycji do dziś kolędowanie związane jest ze świętami Bożego Narodzenia. Teksty kolęd pisali najwięksi polscy 
poeci, a kompozytorzy tworzyli muzykę do nich lub je opracowywali muzycznie. Kolędy związane są z twórczością  ludową,  
 a ich rola nie ogranicza się tylko do pieśni religijnej i obrzędowej. W pewnych okresach historycznych stały się pieśniami pa-
triotycznymi i symbolizowały polskość. Legenda mówi, że pierwszą kolędę zaśpiewał św. Franciszek. Jest w tym ziarno prawdy 
– franciszkanie kultywowali śpiewanie pieśni o narodzeniu Jezusa i rozpowszechniali ten zwyczaj w całej Europie.

Tradycja kolędowania jest także corocznie podtrzymywana przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce oraz naszych partnerów 
ze szkół w tym roku kolędowaliśmy 4 stycznia w Kulnie i Kuryłówce, zaś 11 stycznia w Kolonii Polskiej i Brzyskiej Woli.

gok

„Jedna miłość na wszystko”
„…oto my i noc
jasny szept w ciemności
i nie wiemy skąd
tyle w nas miłości” (zespół” Raz Dwa Trzy”)

„Jedna miłość na wszystko”
Ta myśl przewija się przez całą twórczość poetycką Jolanty 

Szal-Mach. Romantyczna marzycielka, rozkochana w najpięk-
niejszej z muz – poezji miłosnej. Inspiracji do swojej twórczości 

nie szuka daleko. Są to jej najbliżsi, miejsca w których przeby-
wa, i o których marzy. A marzyć rzecz ludzka, a nawet koniecz-
na u poety.

W spokojny wieczór 17 lutego w kuryłowskim ośrodku kul-
tury spotkali się miłośnicy poezji lirycznej, koleżanki i przyjaciele 
oraz  zaproszeni  goście  bohaterki  wieczoru.  Zebranych  powitał 
dyrektor GOK i kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w jednej 
osobie - Leszek Połeć, przedstawiając sylwetkę bohaterki wieczo-
ru, w sposób godny benefisów w „Piwnicy pod baranami” w Kra-
kowie. Następnie wszyscy wsłuchali się w strofy wierszy płynące 
ze sceny. Istotą twórczości Jolanty jest miłość, ta ludzka, piękna 
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Bogaci doświadczeniem, piękni duchem Seniorzy
 w gminie Kuryłówka uczcili swoje święto

W dniu 21  stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kury-
łówce spotkali się –zaproszeni przez wójta gminy Tadeusza Ha-
lesiaka – emerytowani pracownicy urzędów, instytucji, działacze 
społeczni, członkowie Gminnego Klubu Seniora, którzy poprzez 
swoją  wieloletnią  działalność,  postawę  życiową  przyczynili 
się do  rozwoju  lokalnej  społeczności. Wśród  świętujących byli 
również Jubilaci świętujący Złote Gody – honorowi goście spo-
tkania, którzy z ogromnym wzruszeniem przeżywali to niezwy-

kłe w  ich  życiu wydarzenie. Organizatorzy  jak  co  roku  zadbali  
o stworzenie wyjątkowej atmosfery tego niecodziennego świę-
ta, o piękno scenerii, oprawę artystyczną, ale też i coś ku uciesze 
ciała, tak aby te chwile długo pozostały w pamięci Świętujących. 
Wszystkim  Seniorom  życzenia  i  gratulacje  złożyli Wójt  Gminy,  
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kotulski, Dyrektor GOPS 
Alicja Kycia, Dyrektor GOK Leszek Połeć oraz Kierownik USC Sta-
nisław Pawelec.

w swej zwyczajności, dostrzegająca wszystko to, czego my w ota-
czającym nas, zabieganym świecie, nie zauważamy. A może po 
prostu nie umiemy odbierać i zapraszać do swojej duszy piękna? 
Ileż  stalibyśmy się  szczęśliwsi  i  spokojniejsi  spokojem przyrody, 
piękna kwiatów, leśnych poziomek, które rosną wydawałoby się 
byle gdzie, jednak rosną tam by ich zerwać, zasmakować, rozra-
dować… Pisze  także  o miłości  tej  największej,  nieskończonej  – 
miłości Boga,  i do Boga. W wierszu o pierwszym dniu w szkole 
Chrystusa, gdzie dzwonek na przerwę nie wzywa, („bo  jakże  ją 
zrobić od Jezusa”) poetce nie spieszy się do następnej klasy. Nie-
pokoi ją tylko rząd pustych krzeseł. Jakże ten niepokój dotyka na-
szych czasów. Jak sama mówi, jej świat wewnętrznych przeżyć to 
świat idealny i robi wszystko, by w nim jak najdłużej przebywać. 
Więc pisze, chcąc tym światem dzielić się z innymi.

Już  w  kuluarach,  przy  ciastku  i  kawie  słyszeliśmy  opinie  
i refleksje gości. Wielu podkreślało misterną, i subtelną zarazem 
scenografię, nie zapominając o fotelu, nieodzownym elemencie 
benefisu, a na nim skromną i wzruszoną naszą poetkę. Wszystkie 
elementy sceniczne składające się na ten wieczór poetycki sta-
nowiły idealną całość. Niczego nie było nadto. Dobrze dobrane 
przez  Mariolę  Jagiełło-Chrzan  podkłady  muzyczne  do  wierszy, 
wczuwający się w nastrój aktorzy teatru dramatycznego: Renata 
Uchacz, Wiesława  Zagaja,  Łukasz  Ćwikła  i  Bartosz  Zagaja,  oraz 
piosenki  „Starego  Dobrego  Małżeństwa”  i  zespołu  „Raz  Dwa 

Trzy” idealnie wpasowujące się w charakter spotkania. Ich wyko-
nanie (niezwykle dojrzałe, jak na swój wiek) przez Bartosza Zaga-
ję były tą przysłowiową wisienką na torcie poezji Joli Szal-Mach.

Obcując ze sztuką stajemy się  lepsi. Czytajmy więc poezję, 
bo ona każe nam zauważać te najmniejsze rzeczy i zjawiska, któ-
rych na co dzień nie dostrzegamy, a które mogą sprawić, że czę-
ściej pozdrowimy z uśmiechem przechodnia, obdarzymy sąsiada 
dobrym słowem i poczujemy się lepsi. Sądzę, że Erato – opiekun-
ka poezji lirycznej często ze swoją lirą przechadza się po leśnych 
uroczyskach, niedaleko siedliska Joli Szal-Mach.

Dziękując  Bibliotece  Publicznej  –  organizatorowi  tej wspa-
niałej inicjatywy, liczę na więcej.

MP - uczestniczka
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go w Kuryłówce, pra-
cownikom Komendy 
Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w 
Leżajsku, pracownikom 
Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Leżajsku, 
pracownikom Powia-
towej Komendy Policji  
w Leżajsku, pracowni-
kom Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, członkom Stowarzy-
szenia „Nasz Dom” z Woli Zarczyckiej i Młodzieży Wszechpolskiej, 
pracownikom Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Leżajsku,  członkom Stowarzyszenia  Ziemi Leżajskiej  
i Briofilów, pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Le-
żajsku, pracownikom PZU w Rzeszowie, rodzinie darczyńców  
z Rzeszowa wraz z przyjaciółmi,  osobom prywatnym i  przed-
siębiorcom z Leżajska i Rzeszowa. Warto również nadmienić, że 
jednym z darczyńców dla Naszej Rodziny była Para Prezydencka.

Serdecznie dziękujemy również wszystkim instytucjom gmin-
nym, a w szczególności Panu dyrektorowi GOK, Leszkowi Połciowi 
za udostępnianie sali na szkolenia i Finał Szlachetnej Paczki oraz 
wszystkim zaangażowanym osobom prywatnym. Szczególne wy-
razy szacunku składamy dla naszych wspaniałych przyjaciół – stra-
żaków OSP , którzy byli nieocenieni w całym projekcie.

Mamy nadzieję, że akcja Szlachetnej Paczki będzie kontynu-
owana również w tym roku.  

Wolontariusze 

Po raz pierwszy na 
terenie Kuryłówka i oko-
lice (Gmina Kuryłówka) 
została zorganizowana 
akcja Szlachetna Paczka 
organizowana przez Sto-
warzyszenie WIOSNA. 
Rejon  liczył  9  wolonta-
riuszy.  Rejon  Kuryłówka 
i  okolice  zakwalifikował 
13  rodzin  z  34 pozyska-

nych historii  rodzin.  Łączna wartość paczek przekazanych przez 
darczyńców to 37000zł, średnio wartość paczki to 3150zł. Liczba 
darczyńców to 1075 osób, a średnio jedną paczkę robiło 89osób. 
Dane nie uwzględniają paczki, którą przygotowali wolontariusze 
z  Podkarpacia  dla  jednej  z  naszych  rodzin  w  ciągu  dwóch  dni. 
Wolontariusze  ruszyli  do  rodzin,    którzy  żyją  w  niezawinionej 
biedzie,  są  dotknięte  nieszczęściem,  chorobą,  niepełnospraw-
nością, do osób samotnych i samotnie wychowujących dzieci. Te 
bowiem  kryteria stanowią idee Szlachetnej Paczki. Chcielibyśmy 
również podkreślić postawę naszych darczyńców, którzy wykazali 
się ogromnym sercem, zaangażowaniem i wysiłkiem. Wolontariu-
sze i Lider Rejonu pragną złożyć wyrazy szczerego i serdecznego 
podziękowania i wdzięczności naszym drogim „Darczyńcom”: 
pracownikom Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobre-
go w Leżajsku, Wójtowi wraz z pracownikami Gminy Kuryłówka 
oraz członkom Ochotniczej Straży Pożarnej im.Józefa Szczęsne-

Jubilaci Świętujący Złote Gody:
Leokadia i Michał Beńko Dąbrowica

Maria i Michał Chodorowscy Ożanna
Cecylia i Bronisław Lewkowicz Brzyska Wola
Genowefa i Edmund Maruszak Kuryłówka
Helena i Szczepan Masełek Brzyska Wola

Apolonia i Tadeusz Maziarz Kolonia Polska 
Helena i Józef Pietrycha Kuryłówka

Janina i Henryk Rup Kuryłówka
Maria i Edward Serafin Tarnawiec

Katarzyna i Józef Wilkos Dąbrowica 

„SZLACHETNA PACZKA”
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Na gitarze każdy chciałby umieć grać, lecz nie każdy wie jak się do 
tego zabrać. Wychowankowie Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowicy od 
lutego mają już taką możliwość. W każdy wtorek o godzinie 18.00 na świe-
tlicy odbywają się Warsztaty Muzyczne pod kierownictwem Pana Jana Mi-
siąga, kontrabasisty z zespołu wokalnoinstrumentalnego „Jagoda” z Dąbro-
wicy. Dzieci i młodzież na cotygodniowych  zajęciach uczą się grać na gitarze.  
W grupie są osoby początkujące, które podczas zajęć miały pierwszy kontakt 
z  gitarą, oraz  lekko  zaawansowane,  które  chcą doszkolić  swoje muzyczne 
umiejętności. Godzinne warsztaty mijają w wesołej i rozśpiewanej atmosfe-
rze przy dźwiękach gitary. Uczestnicy warsztatów nie mogą się już doczekać 
otwarcia sezonu ogniskowego na Świetlicy, ponieważ wtedy będą mogli za-
prezentować rówieśnikom swoje muzyczne umiejętności.

Ze świetlicy w Dąbrowicy

W oczekiwaniu na Wiosnę posprzątajmy świat! 
Międzynarodowa Kampania Sprzątanie Świata przypada na trzeci weekend września, ale czy to oznacza że w inne dni roku 

nie możemy wspierać naszego środowiska podobnymi czynami? Świetlica Środowiskowa w Dąbrowicy w oczekiwaniu na nadejście 
wiosny, 11 marca obchodziła swój własny dzień z akcją „Sprzątnie świata” pod hasłem „Zróbmy miejsce dla kwitnących kwiatów”. 
Wychowankowie zaopatrzeni w rękawiczki ochronne  i worki na odpady przemierzali  las oraz plac przy budynku świetlicy, w celu 
oczyszczenia go z odpadów. Dzieci były pełne entuzjazmu, prześcigały się w zbieraniu odpadów i noszenia worków. Mimo że grupa 
podopiecznych była nieliczna, udało nam się oczyścić duży obszar lasu przy drodze prowadzącej do przysiółka Podług. Po zakończeniu 
akcji odpady trafiły do kontenerów na śmieci, natomiast wychowankowie udali się na zasłużony odpoczynek przy słodkiej biesiadzie. 

Dnia 27 lutego i 7 marca ośmiu podopiecznych ze Świetlicy 
Środowiskowej w Dąbrowicy w ramach akcji Aktywna Świetli-
ca, odwiedzili Krytą Pływalnię w Sokołowie Małopolskim. 

Wychowankowie pod opieką  ratowników  i opiekunów, mo-
gli  wykazać  się  umiejętnościami  pływania,  a  także  przez  dwie 
godziny korzystać do woli ze wszystkich atrakcji Aquaparku. Naj-
popularniejsze wśród dzieci  i młodzieży były: sztuczna fala, gej-
zer, dysze do masażu, brodzik z parasolem i wodnym jeżem, oraz 
jacuzzi.  Jednak podopiecznym najwięcej radości sprawiły zjazdy 
z  zewnętrznej  zjeżdżalni    o długości  64 m. Po wodnych  szaleń-
stwach,  zmęczeni,  ale  z  uśmiechami  na  twarzy  wszyscy  razem 
udali się na posiłek do baru przy basenie, gdzie wymieniali swoje 
spostrzeżenia i uwagi dotyczące pobytu na pływalni. Wsłuchując 
się w burzliwe rozmowy uczestników wyprawy stwierdzić można, 
że woda nie tylko pobudza mięsnie, ale też intelekt.

W Aquaparku

Odkrywamy muzyczne talenty
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Ferie to czas zupełnej beztroski. Zima w tym roku była dość 
ciepła, brakowało śniegu na białe szaleństwo, ale dzieci miały 
wiele atrakcji przygotowanych, dzięki uprzejmości pana Wój-
ta, GOPS, Gminnej Biblioteki i GOK w Kuryłówce. Haromono-
gram zajęć był bardzo różnorodny i każdy miał duży wybór, aby 
uczestniczyć w ulubionych  rozrywkach. Największą  i  chyba nie-
zapomnianą był wyjazd na kręgle do Rzeszowa, z którego dzieci 
wróciły pełne wrażeń. Był również zorganizowany wyjazd do kina 
na film „Pingwiny z Madagaskaru”. To była super zabawa: radość  
i  śmiech! Można  było  skorzystać  również  z  wyjazdu  na  basen. 
Na zakończenie ferii zostaliśmy zaproszeni na koncert walentyn-
kowy do Kolonii Polskiej, po którym była świetna dyskoteka oraz 
ognisko  z  kiełbaską. Wszystko  to  działo  się  w  Tłusty  Czwartek, 

Wigilia

Ferie i przygód kilka

Dzień Babci i Dziadka

Ze świetlicy w Ożannie

W okresie Adwentu dzieci ze świetlicy w Ożannie dużo 
czasu poświęciły na przygotowanie ozdób choinkowych. Były 
to  prace  niezwykle  urokliwe  i  pomysłowe,  które  jeszcze  długi 
czas mogliśmy wraz z rodzicami podziwiać na pięknej, żywej cho-
ince,  przywiezionej  nam  tuż  przed  Świętami.  Dnia  23.XII.2014 

Wyjątkowy dzień. Wielkie święto, w którym pamiętamy 
szczególnie o ciepłych uczuciach dla naszych drogich dziadków. 
To właśnie  z miłości  do  nich,  przygotowaliśmy  jasełka, w  które 
każde dziecko od najmłodszego do najstarszego zaangażowało się 
uczuciowo. Pełni radości oczekiwaliśmy naszych gości, rodziców  

i dziadków. Gdy  już wszystkie krzesła w świetlicy zostały zajęte,  
w pełnym skupieniu, przy melodii „Cicha noc” przestąpiliśmy próg 
naszej małej stajenki. Aniołowie, pastuszkowie wędrowali wraz z 
Maryją  i  Józefem… Nasza  podróż  upamiętniająca  narodziny  Je-
zusa, przepleciona była kolędami, które przy akompaniamencie 
gitary i fletu rozbrzmiewały wesoło. Nasi goście mogli podziwiać 
dzieci,  które na  czas  przedstawienia  zamieniły  się we wspania-
łych aktorów. Goście  i dziadkowie  zostali obdarowani  laurkami, 
a mali aktorzy słodyczami. Po skończonym przedstawieniu prze-
nieśliśmy  się  do  drugiego  pomieszczenia,  po  duchowej  uczcie, 
nakarmiliśmy również ciało. Stoły były pełne smakołyków, które 
mogliśmy skosztować, dzięki  zaangażowaniu pań z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Ożannie. Dalsza część wieczoru upłynęła na roz-
mowach oraz wspólnym wielopokoleniowym kolędowaniu. 

Dziękujemy  serdecznie  za  obecność wszystkim  naszym  go-
ściom. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu rekwizytów oraz 
wypożyczenie strojów i dekoracji niezbędnych do przedstawienia. 

świętowaliśmy  podczas  naszej  pierwszej,  wspólnej  Wigilii.  W 
zapachu sosny, blasku małych świeczek podzieliliśmy się opłat-
kiem,  składając  sobie  życzenia.  Szkoda  tylko,  że wiele dzieci w 
tym czasie chorowało. Nasze świętowanie umililiśmy kolędowa-
niem przy  akompaniamencie fletu. Atmosfera była podniosła  i 
pełna radości. 

Wielką  i wspaniałą niespodzianką była paczka, którą otrzy-
maliśmy w przeddzień Świąt. To była nagroda za udział konkur-
sie. Co za radość, że to właśnie w tym dniu mogliśmy cieszyć się 
prezentami.  Dzieci  w  ramach  podziękowania  dostały  dyplomy  
i bardzo wiele ciekawych upominków od organizatora międzyna-
rodowego konkursu pt. „Bajka i legenda świata, w życie nam się 
wplata”, pani Jadwigi Wierzbickiej, założycielki portalu e.gminy.
eu 

To  był  wyjątkowy  dzień. We  wspaniałych  humorach  roze-
szliśmy się do domów, by czas Świąt Bożego Narodzenia spędzić  
w rodzinnej, przyjaznej, atmosferze. 

dlatego też nie zabrakło pączków. Piękna pogoda, dobry humor 
towarzyszyły zabawie cały dzień. Po za tym każdego dnia można 
było wyjątkowo spędzić czas w Gminnej Bibliotece i w GOK, gdzie 
odbywały się poranki filmowe oraz była możliwość grania w gry 
planszowe, bilard, ping – ponga. 

Bardzo  serdecznie  dziękujemy wszystkim organizatorom  za 
wspaniały i bogaty program ferii. 
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Oskar Kolberg w barwnych odsłonach, czyli literacko – pla-
styczny przegląd działań świetlic środowiskowych na podsu-
mowanie Roku Oskara Kolberga. 

OK – czytaj: Oskar Kolberg. Początek uroczystości był wyjąt-
kowy, bo pięknie go ubarwiła Maja Darnia uczennica klasy I śpie-
wając „Maryneczkę” i „Wisielaka”, a Katarzyna Miś gimnazjalist-
ka, grała melodie ludowe na flecie prostym poprzecznym.

Rok  temu, w  lutym 2014 roku w Dąbrowicy miała miejsce 
uroczystość gminna inauguracji Roku Oskara Kolberga. W przed-
dzień urodzin etnografa, folklorysty i kompozytora  przedstawi-
ciele środowisk twórczych w Gminie Kuryłówka wspólnie ponieśli 
Rok Kolberga 2014 w rok obecny 2015. Taki był zamysł organiza-
torów spotkania - Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną Bibliote-
ką Publiczną w Kuryłówce, Filią w Dąbrowicy, Wiejskiego Domu 
Kultury w Kolonii Polskiej, Szkoły Podstawowej i Stowarzyszenia 
Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych i Gospodarczych 
w Dąbrowicy. 

Podsumowanie  Roku  Kolberga  stało  się  ucztowaniem  ko-
lejnego  wydarzenia,  bowiem  w  roku  2015  obchodzimy  160. 
rocznicę wyjątkowej podróży Kolberga po rejonach Podkarpacia 
-  Sanockiego  i Przemyskiego. To ostatnia podróż Oskara,  a ob-
fitowała  w  powstawanie  nowych materiałów  do  największego 

jego dzieła pt. „Lud: Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, poda-
nia, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce”. 
Do  siedziby  dąbrowickich  instytucji:  Szkoły  Podstawowej  i  Pu-
blicznego Gimnazjum oraz miejscowego stowarzyszenia przybyli 
podopieczni świetlic środowiskowych – dzieci i młodzież z tere-
nu całej gminy z twórczymi opiekunkami, paniami:  Celiną Staroń 
z Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzyskiej Woli, Marią Socha  
- Kulno, Jolantą Mach – Ożanna, Aliną Kyć – Słoboda, Małgorzatą 
Pędziwiatr – Tarnawiec, Katarzyną Kiełboń - Kolonia Polska, Mar-
cjanną Misiąg – Dąbrowica i koordynator działań świetlic środo-
wiskowych  Małgorzatą  Połeć.  Zmaganiom  przeglądu  towarzy-
szyły wspierające i obejmujące go patronatem panie Alicja Kycia 

przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Kuryłówce i Halina Szeliga  kierownik Pedagogicz-
nej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Leżajsku, która 
wspólnie z paniami Wiesławą Zagają i Lucyną Dziedzic z Gminnej 
Biblioteki  Publicznej oceniały  twórcze działania młodzieży.  Pan 
Marek  Latawiec  kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii 
Polskiej czuwał nad techniczną oprawą uroczystości, a pani Lu-
cyna Pietrycha, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy 
udzieliła  wsparcia  organizacyjnego  i  merytorycznego.  Gośćmi 

spotkania byli przedstawiciele Rad Rodziców dąbrowickich szkół 
panie Maria Bucior i Beata Brzyska oraz pan Marcin Malinowski. 
Okazało się, że wszystkim udało się skutecznie zaciekawić mło-
dych ludzi kulturą ludową ze szczególnym uwzględnieniem lokal-
nej tradycji, a uczestniczący w spotkaniu pełnym emocji i wrażeń 
byli popularyzatorami dokonań Kolberga dla kultury narodowej 
w naszej Małej Ojczyźnie. 

Przeglądowi  towarzyszyły  pokazy  i  wystawy:  „Legendar-
ny folklorysta wraca pod strzechy” – medialna prezentacja Julii 
Darnia  „Dokonania Oskara Kolberga” – księgi z dzieła pt. „Lud” 
z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Leżajsku „Jesz-
cze  wytnę  kogutka”  prace  plastyczno  –  fotograficzne  świetlic 

Udany Dzień OK w Dąbrowicy – ważne wydarzenie kulturalne
 w Gminie Kuryłówka
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i    umiejętności  dzieci  i młodzieży. Wspólnie  spędzony  czas był 
ukierunkowany, a organizatorzy mają pewność, że w Dąbrowicy 
dzięki młodym ludziom i ich wspaniałym opiekunom było bardzo 
aktywnie i twórczo. 

Po obradach panie z  jury przedstawiły protokół, nagradza-
jąc laureatów i wyróżnionych, a Panowie Leszek Połeć dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i Tadeusz Kyć prezes zarządu Stowa-
rzyszania  składali  wszystkim  uczestnikom  przeglądu  gratulacje 
i wręczali nagrody. Spotkanie    z postacią Oskara Kolberga oka-
zało się barwne w swoich zaplanowanych odsłonach, a literacko 
– plastyczny przegląd na podsumowanie Roku Oskara Kolberga, 
był dniem integracji dzieci i młodzieży świetlic środowiskowych 
oraz instytucji działających na rzecz kultury w Gminie Kuryłówka. 
Na podsumowanie przy wspólnym stole wszyscy smakowali dą-
browicki żur. „To  ważne i piękne, że sięgamy do korzeni, a mło-
dzież w tej barwnej podróży uczestniczy. Dobrze, że pamiętamy, 
odtwarzamy  i  pielęgnujemy  nasze  polskie  tradycje  i  zwyczaje 
w Małych Ojczyznach, Oskar Kolberg  jest  tu wspaniałą  inspira-
cją” - to słowa, które usłyszeliśmy od pani Haliny Szeliga, dzięki 
której mogliśmy oglądać tomy działa pt. „Lud” wypożyczone na 
wystawę ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia 
w Leżajsku. Podziękowania należą się wszystkim dzieciom i mło-
dzieży z opiekunkami i koordynator świetlic, przybyłym gościom, 
wszystkim nas wspierającym  i  naszym współorganizatorom.  To 
dzięki wspólnym wysiłkom miało miejsce ważne gminne wyda-
rzenie.  Jak  zawsze  sprawdzili  się  też  we  wspólnym  aktywnym 

działaniu dąbrowiccy nauczyciele i pracownicy obsługi, zaanga-
żowani  i  kreatywni.  Spotkanie prowadziły  panie  Ilona Rodecka  
z Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Dąbrowicy  i Małgorzata 
Leja  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Dąbrowicy.  Wsparcia  fi-
nansowego  udzielili  i  sponsorami  nagród  oraz  wyróżnień  byli: 
Leszek Połeć dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Lucyna Pietry-
cha dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy, Alicja Kycia 
przewodnicząca  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych w Kuryłówce, Tadeusz Kyć Prezes  zarządu SWIK-
-OiG w Dąbrowicy, Bogdan Pokrywka Firma Handlowa Alfa-San 
w Leżajsku, Małgorzata Leja dyrektor  Szkoły Podstawowej w Dą-
browicy.

gminnych „Gdzie są ludzie z tamtych lat, gdzie te miejsca?” – fo-
tograficzna ekspozycja historycznych zdjęć z Dąbrowicy i okolic. 
Każda uczestnicząca w przeglądzie świetlica wykazała się niezwy-
kłą aktywnością, a to z pewnością zasługa pań opiekunek, które 
potraktowały zaproszenie do działania jako wyzwanie. 

Przed finałowym spotkaniem   w gminnych  świetlicach po-
wstawał  kogutek  układany  z  plastikowych  nakrętek.  Mały  ko-
gutek - jako symboliczne logo roku Kolberga, według pomysłów 
świetlic wykonach na szablonach płaskiej ramki o rozmiarach 2 
na 2 metry stał się motywacją do realizacji pomysłów i kreatyw-
nego działania. Podczas prac w każdej świetlicy wykonano zdję-
cia,  a    efekty  zespołowych  fantastycznych  zmagań  podziwiano 
podczas  medialnej  prezentacji.  W  zadaniu  pt.  „Pejzaż  wiejski 
z chatą w roli głównej” 3 osobowe zespoły świetlicowe wykonały 
pracę plastyczną podczas trwania przeglądu w czasie 90 minut. 
Był to kolaż na brystolu o wymiarach 50 na 70 cm wg przygoto-
wanego wcześniej projektu. To zadanie pobudziło młodzież arty-
stycznie, a niepowtarzalne prace finalne zaskoczyły wszystkich, 
nawet samych twórców. 

Nie mogło zabraknąć czytania, bo Oskar do słowa pisanego 
miał ogromny sentyment. Było więc „Głośne bajanie”– czyli pięk-
ne czytanie fragmentów z pozycji „Aż tu nagle… Bajki ze zbiorów 
Oskara  Kolberga”. W  świetlicach panie  opiekunki wyłoniły  naj-
piękniej czytających w kategoriach klasy IV – VI szkoła podstawo-
wa i  I –  III gimnazjum. Uczestnicy finałowego etapu gminnego, 
po  krótkim  przygotowaniu,  czytali wylosowany wcześniej  frag-

ment tekstu jury wyłoniło gminnych laureatów i wyróżnionych. 
Zadanie w kategorii działania literackiego pt. „Bądź jak Oskar, po-
każ jak wygląda współczesna, podkarpacka wieś” – polegało na 
napisaniu indywidualnie pracy w jednej z form wypowiedzi: opo-
wiadanie, opis, wywiad na temat: Obrzędy, zwyczaje i wierzenia 
wsi, w której mieszkam. Do przeglądu zgłoszono prace z każdej 
świetlicy i okazało się, że urodzony przeszło 200 lat temu Oskar 
Kolberg i jego dzieło potrafi wzbudzić zainteresowanie współcze-
snej młodzieży. Potrafi na  tyle  zainteresować,  że można się na 
jego twórczości wzorować, uczyć  i bawić się przy tym. Podczas 
spotkania propagowano  czytelnictwo, popularyzując  specyficz-
ną  literaturę,  pogłębiano  i  inicjowano  zainteresowania,  pasje 
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Kalina z Kolonii Polskiej, Leszczyna z Kulna  i  Jarzębina z Kuryłówki, 
którym akompaniował Pan Bogdan Pęcak. Nie zabrakło również Ze-
społu Śpiewaczego z Brzyskiej Woli i akompaniatora Pana Jana Sta-
ronia. Orkiestra Dęta, wśród której znaleźli się debiutujący ucznio-
wie szkoły: Magdalena Hacia, Ewa Kogut, Zuzanna Winiarska i Radek 
Rodecki, zagrała aż 7 utworów. Pięknie zaprezentowali się szkolni so-
liści, którzy uczęszczają na zajęcia koła wokalnego prowadzone przez 
Panią Marzenę Kycia- instruktorkę GOK. Zarówno najmłodsi: Tomek 
Wnuk, Zuzia Wnuk, Ania Jachimowicz i Dominika Socha, jak i starsi: 
Madzia Hacia, Patrycja Socha i Kamil Kotulski pięknie wykonali kolę-
dy i pastorałki.  Wielką niespodziankę sprawił wszystkim Pan Bogdan 
Pęcak grając na Fletni Pana kolędę „Gdy śliczna panna”.  Na zakoń-
czenie, panowie z chóru męskiego   „Cornelius” wraz z dyrygentką 
Panią Mariolą Jagiełło – Chrzan zaśpiewali kolędy. Był to niezwykły 
koncert,  który  zaczarował  zgromadzoną  publiczność  nagradzającą  
gromkimi brawami każdy występ. 

Po występach  Pani dyrektor Beata Kamińska złożyła serdeczne 
podziękowania Panu Dyrektorowi GOK Leszkowi Połciowi i Jego pra-
cownikom: Marioli Jagiełło – Chrzan, Marzenie Kyci, Markowi Bur-
dzie, Markowi Latawcowi i Jarkowi Szuperowi  za wspaniałą współ-
pracę i rozwijanie talentów uczniów szkoły.  Miłe słowa Pani dyrektor 
skierowała  na  ręce  nauczycieli,  pracowników  obsługi,  rodziców  i 
uczniów za pomoc w przygotowaniach do koncertu. Kończąc zapro-
siła wszystkich występujących na posiłek przygotowany przez Panie: 
Halinę Hacia, Bożenę Jachimowicz, Marzenę Jachimowicz, Krystynę 
Masełek, Dorotę Sochę oraz Pana  Roberta Sochę – Radnego Gminy 
Kuryłówka, na których pomoc szkoła zawsze może liczyć.  

W niedzielę, 11 stycznia, w Szko-
le Podstawowej w Brzyskiej Woli 
odbył się Koncert Kolęd, który został 
zorganizowany we współpracy z GOK 
w Kuryłówce i włączył społeczność 
lokalną w akcję Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Koncert rozpoczęła orkiestra GOK 
pod  batutą  Pana Marka  Burdy,  która 
zagrała Hymn WOŚP.  Dyrektor szkoły 
Beata Kamińska i Dyrektor GOK Leszek 
Połeć przywitali wszystkich zebranych 

bardzo serdecznie i przypomnieli o możliwości wsparcia akcji WOŚP, 
której wolontariuszkami były uczennice szkoły. Na Koncercie  obecni 
byli   goście: Pan Stanisław Kotulski – Przewodniczący Rady Gminy 
wraz z Radnymi, Pani Beata Socha – Prezes Zarządu ZNP – oddział 
Kuryłówka,  Pani  Janina  Janda  –  sołtys  Sołectwa  Wólka  Łamana  
i Radna Gminy Kuryłówka, Pan Tadeusz Łapka – sołtys Sołectwa Dą-
browica, Pani Olga Wilkos – Przewodnicząca KGW z Brzyskiej Woli  
i Pani Stanisława Choma – przedstawicielka KGW z Wólki Łamanej. 
Uczniowie  szkoły, przygotowani przez Panie Beatę Sochę  i Helenę 
Stepaniak   przedstawili  jasełka. Wielki aplauz publiczności zdobyły 
przedszkolaki, które  pod kierunkiem Pań Elżbiety Majcher i Doroty 
Lewkowicz, wykonały kolędę „Zostań Boziu mym braciszkiem”. Ko-
lejną kolędę „Skrzypi wóz” wykonali uczniowie klas  I-III,  z  którymi 
ćwiczyła Pani Helena Stepaniak. W dalszej części koncertu z kolęda-
mi i pastorałkami wystąpiły  Zespoły Śpiewacze: Jagoda z Dąbrowicy, 

wiedliwy Wśród Narodów Świata”. Gromadzi nieopisane relacje 
dotyczące ratowania Żydów podczas okupacji hitlerowskiej. Na 
terenie Brzyskiej Woli również odnalazł miejsce, gdzie doszło do 
tragicznych wydarzeń w czasie wojny. Fundacja chce upamiętnić 
je  pomnikiem  i  przywrócić  szacunek pomordowanym. Ucznio-
wie z uwagą i zainteresowaniem słuchali opowiadania oraz oglą-
dali zdjęcia z miejsc pamięci.

W dniu 06.03.2014r. odwiedził szkołę Pan Zbigniew Niziń-
ski z Fundacji „Pamięć, która trwa”. Fundacja zajmuje się po-
szukiwaniem informacji o ludziach ratujących Żydów w czasie 
pogromu podczas II wojny światowej.

Za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kultury żydow-
skiej w Polsce Pan Niziński  został wyróżniony dyplomem przez 
Ambasadę  Państwa  Izrael  i  Żydowski    Instytut  Historyczny.  Na 
wniosek Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” wyróżniony meda-
lem przez  Stowarzyszenie  Żydów Kombatantów  i  Poszkodowa-
nych w II Wojnie Światowej. Ponadto w 2008 r. odznaczony przez 
Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
zaś w 2010 r.  został honorowym członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. W 2013 r. otrzymał 
Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadany przez 
Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Pan Niziński odwie-
dza miejsca, gdzie pomordowano ludzi narodowości żydowskiej 
i staraniem fundacji stawia, upamiętniające te wydarzenia, tabli-
ce, aby pamięć o nich przetrwała, gdy jego świadkowie odejdą. 
Spotyka  się  też  z  ludźmi,  którzy  otrzymali  odznaczenia  „Spra-

„Pamięć, która trwa” spotkanie z niezwykłym człowiekiem
w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli

Koncert Kolęd i akcja WOŚP w SP w Brzyskiej Woli
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W niedzielę 15 marca w Szkole Podstawowej w Brzyskiej 
Woli odbył się Koncert ph.„Mężczyźni kobietom”, którego or-
ganizatorami byli Wójt Gminy Kuryłówka, GOK w Kuryłówce  
i Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli. 

Uroczystość  zainaugurował  zespół  kameralny    GOK  pod 
batutą  Pana Marka  Burdy.  Dyrektor GOK -  Leszek  Połeć -  przy-
witał  publiczność  składając  płci  pięknej  najserdeczniejsze  ży-
czenia  i  zapraszając  do  obejrzenia  części  artystycznej.  Prze-
wodniczący Rady Gminy Stanisław Kotulski w  imieniu własnym  
i wójta również życzył wszystkim Paniom wszelkiej pomyślności. 
Szkolny teatrzyk „Smyk” z przymrużeniem oka zaprezentował hi-
storię życia kobiet od epoki kamiennej  do czasów średniowiecza. 
Przedstawione scenki wzbudziły salwy śmiechu, a aktorzy od licz-
nie zgromadzonej publiczności  zebrali gromkie brawa. W dalszej 
części swoje niezwykłe umiejętności wokalne i muzyczne prezen-
towali pozostali wykonawcy, wśród których byli:  Tomasz Wnuk  
z oddziału przedszkolnego, Kamil Kotulski uczeń klasy VI, Bartosz 
Zagaja, zespół Boys Band, Bogdan Pęcak  grający na Fletni Pana 

Koncert „Mężczyźni kobietom” w SP w Brzyskiej Woli

oraz Panowie z Chóru Męskiego z dyrygentką  Mariolą Jagiełło- 
Chrzan. Podczas koncertu zachwycona publiczność wielokrotnie 
nagradzała gromkimi brawami wykonawców doceniając  ich za-
angażowanie i dziękując im  za wspaniałe występy. Na zakończe-
nie wszystkie Panie zostały obdarowane wspaniałymi tulipanami. 
Panie z Rady Rodziców: Marzena Jachimowicz, Bożena Jachimo-
wicz, Halina Hacia, Krystyna Masełek i Dorota Socha oraz Pani Ka-
tarzyna Gruca przygotowały dla artystów pyszny posiłek i słodkie 
babeczki. Dyrektor szkoły Beata Kamińska w imieniu wszystkich 
kobiet serdecznie podziękowała za życzenia i wspaniałe występy.  
Jednocześnie życzyła  spełnienia marzeń wszystkim Panom, którzy 
swoje święto obchodzili 10 marca. Miłe słowa skierowała na ręce 
nauczycieli, pracowników obsługi, dyrektora i instruktorów GOK  
w Kuryłówce zaangażowanym w przygotowanie koncertu. Zado-
wolona  publiczność  z  niechęcią  opuszczała mury  szkoły mając 
nadzieję,  że  wkrótce  znowu  będzie  mogła  uczestniczyć  w  ko-
lejnym ciekawym wydarzeniu zorganizowanym przez szkołę we 
współpracy z GOK w Kuryłówce.  

21 i 22 stycznia to jedne z najważniejszych świąt w naszym 
kalendarzu. To właśnie z okazji Dnia Babci i Dziadzia w szkole  
w sobotę 23 stycznia  odbyła się uroczystość poświęcona Senio-
rom. 

Jako pierwszy do obchodów tego niezwykłego święta włączył 
się  Ksiądz  Proboszcz  Henryk  Skałuba  odprawiając  Mszę  Świętą  
w  intencji  Babć  i  Dziadziów.  Uroczystość  szkolną,  na  tle  sceno-
grafii będącej dziełem Pań Eli Fus  i Doroty Lewkowicz, rozpoczę-
li  dyrektor  szkoły  Beata  Kamińska  i  przewodniczący  Samorządu 
Uczniowskiego Jakub Piotrowski, witając zebranych i składając im 
życzenia. Następnie  wnuczęta prezentowały swoje różnorodne ta-
lenty.  Jako pierwszy pojawił się na scenie zespół gitarowy z opie-
kunem Bogumiłem Łyko w  towarzystwie  szkolnego chóru. W  ich 
wykonaniu  usłyszeliśmy  koncert  kolęd.  Konferansjerzy  Małgosia 
Lewkowicz i Paweł Wawrzak, którzy ćwiczyli dykcję pod fachowym 
okiem Pani Doroty Lewkowicz, świetnie radzili sobie na scenie za-
powiadając w ciekawy sposób artystów. Najmłodsze przedszkolaki, 
przygotowane przez Panie Elę Majcher i Dorotę Lewkowicz, śpie-
wały,  tańczyły  i wykrzykiwały pełne miłości wierszyki, wzruszając 
do  łez   Babcie  i Dziadziów. Urocze pierwszaki,  które do występu 
przygotowała Pani Ela Fus, w  inscenizacji  i wierszykach wychwa-
lały  wspaniałych gości. Uczniowie klasy II, pod opieką Pani Beaty 
Sochy,    zaprezentowali  humorystyczną  inscenizację  o  babci,  wy-
wołując  salwy  śmiechu.  Trzecioklasiści,  przygotowani  przez  Pa-
nią Dorotę  Lewkowicz, w  słowach wiersza,  także  ciepło  zwracali 
się  do  ukochanych  babć.  Nie  zabrakło  piosenek,  które  wykonali 

uczniowie klas I,II i III (przygotowanie Pani Beata Socha), a po nich 
uczniowie klasy IV, pod opieką Pani Heleny Stepaniak. Szkolni wir-
tuozi: Madzia Hacia na flecie poprzecznym oraz  Ewa Kogut i Radek 
Rodecki na saksofonie, walcząc z tremą, pięknie wykonali  kolędy. 
Uczniów  do występu  przygotowali:  Pani Mariola  Jagiełło-Chrzan 
i Pan Jarosław Szuper –  instruktorzy GOK w Kuryłówce. W insce-
nizacji „Nawrócenie wnuczki”  zaprezentował się szkolny teatrzyk 
„Smyk”, którego opiekunkami są Panie Ela Fus i Dorota Lewkowicz. 
Wspaniałe stroje, ciekawa scenografia  i fantastyczna gra aktorów 
niezwykle podobały się zgromadzonej publiczności.  Niespodzian-
kę sprawiły cheerleaderki, które pod fachowym okiem Pana Marka 
Latawca- instruktora GOK w Kuryłówce, zatańczyły pełen ekspresji 
taniec wzbudzając na sali zachwyt. Uczennice klasy VI oraz zespół 
chłopięcy BOYS BAND, przygotowani przez Panią Mariolę Jagiełło 
–Chrzan, zaśpiewali  i zatańczyli otrzymując od zgromadzonej pu-
bliczności doping w postaci gromkich braw. Zwieńczeniem części 
artystycznej było bardzo głośne odśpiewanie 100 LAT Szanownym 
Seniorom. Później były indywidualne życzenia, prezenty, pocałun-
ki  i uściski od najukochańszych wnuków.   Zadowoleni, wzruszeni  
i  bardzo  i  szczęśliwi  goście  z przyjemnością  spróbowali  smakoły-
ków przygotowanych przez rodziców. Przy dźwiękach muzyki naj-
wytrwalsi Seniorzy bawili się przednio. Cieszymy się, że tak wielu 
Seniorów zaszczyciło nas swoją obecnością. Usłyszeliśmy wiele mi-
łych słów, za które bardzo dziękujemy. Obiecujemy, że w przyszłym 
roku znowu Państwa pozytywnie zaskoczymy. 

Organizatorzy

Dzień Seniora w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli
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Olimpiady „Olimpus” z języka angielskiego. Bartek  uczestniczy  
w  zajęciach  prowadzonych  przez  Panią  Elżbietę  Śliz,  która 
specjalnie  dla  niego  napisała  i  realizuje  z  nim  program  pracy 
indywidualnej z języka angielskiego. W eliminacjach wojewódzkich 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph ”Zapobiegajmy 
pożarom” Rafał Masełek z klasy III zdobył wyróżnienie. Praca 
powstała  pod  kierunkiem  Pani  Elżbiety  Fus.  Uczniowie (Szymon 
Leniart z kl.  IV, Michał Masełek z kl. V oraz Szymon Bzdoń, Kamil 

Kotulski,  Jakub  Piotrowski,  Paweł  Wawrzak  i  Adrian  Wrona  – 
uczniowie  klasy  VI -  wspierani  przez  kolegów  z  ZS  w  Kuryłówce 
Marcina Kowala  i Rafała Kyca), zajęli III miejsce w Halowej Lidze 
Powiatowej 2015 w piłce nożnej w kategorii Młodzicy. Uczniów 
przygotowali Panowie: Janusz Kuszpa i Paweł Mazurkiewicz. 

Uczniom  oraz  ich  opiekunom  gratulujemy  tak  wspaniałych 
osiągnieć. Jesteśmy z Was niezwykle dumni. 

Niewątpliwie taką perełką jest uczennica klasy II Publiczne-
go Gimnazjum w Dąbrowicy – Julia Darnia. 

Jako jedyna w powiecie leżajskim gimnazjalistka została laure-
atką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego.  
Na 87 uczestników III etapu konkursu Julia osiągnęła szósty wynik  
(42 pkt / 47pkt ). Jest to duże osiągnięcie, zważywszy na to, że jest 
dopiero w klasie II. Wysiłek włożony w przygotowanie się do tego 
ważnego dla gimnazjalistów konkursu przyniósł wymierne efekty. 
Uczennica już dziś wie, że zostanie  zwolniona w klasie III z egza-
minu gimnazjalnego z języka polskiego w części humanistycznej. 

Gratulujemy  Julce  oraz  jej  nauczycielom –  polonistom:  pani 
Edycie Kusej i zastępującemu ją panu Stanisławowi Kusiakowi.

Przy  tej  okazji  warto  nieco  szerzej  przedstawić  sylwetkę  tej 
niepozornej, niezwykle skromnej i bardzo utalentowanej uczenni-
cy. Od najmłodszych lat ciągnęło ją do książek. Biblioteka to było 
jedno z jej ulubionych miejsc w szkole. Kontakt z książkami zaowo-
cował  już  w  klasach  początkowych  szkoły  podstawowej.  Bogaty 
zasób słownictwa oraz szeroki zakres wiedzy pozapodręcznikowej 
charakteryzowały  jej  funkcjonowanie  na  zajęciach.  Zawsze  była 
wzorową  uczennicą.  Będąc  w  klasie  I  gimnazjum  „wypłynęła  na 
szerokie wody”.  Niejednokrotnie  rozsławiała  imię  dąbrowickiego 

gimnazjum  zdobywając  czoło-
we miejsca i prestiżowe nagrody 
w  wielu  konkursach  o  zasięgu 
wojewódzkim,  a  nawet  ogólno-
polskim.  Obecnie  jest  uczennicą 
klasy  drugiej  gimnazjum.  Tytuł 
laureata  w  wojewódzkim  kon-
kursie  polonistycznym  jest  nie 
lada  osiągnięciem.  Ale  Julka  nie 
spoczęła  na  laurach.  Obecnie 
przygotowuje  się  do  kolejnych 
konkursów.  Tym  razem  próbu-
je  swoich  sił  w  przedmiotach  ścisłych  a  zwłaszcza  matematyce. 
Razem  ze  swoim  klasowym  kolegą  Hubertem  Kycia  biorą  udział  
w powiatowym konkursie matematycznym „Odważnik 2015” oraz 
Ogólnopolskim  Maratonie  Matematycznym  ph.  „Banachiada”. 
Przygotowująca uczniów Pani Anna Skrzyńska  jest pełna nadziei. 
Wszyscy trzymamy za nich kciuki. 

Podsumowując należy dodać, że nasza „Perełka” jest wszech-
stronnie utalentowana. Nie tylko humanistycznie, czy matematycz-
nie, ale też nie obcy jest jej świat przyrody, fotografii, czy języków 
obcych.  Julia  rozwija  również  swoje  talenty w dziedzinie plastyki 
- pięknie rysuje i maluje. Na pewno jeszcze nie raz o niej usłyszymy.

Perełki są wśród nas

Kolejne sukcesy uczniów  Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli dzięki 

uczestnictwu w zajęciach rozwijających zdolności, ogromnemu 
zaangażowaniu i ciężkiej pracy osiągają bardzo wysokie lokaty  
w konkursach i olimpiadach.

 W XII Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek Patrycja 
Socha z klasy VI zajęła miejsce III, jej kolega z klasy Kamil Kotulski 
wywalczył miejsce I, a Dominika Socha z klasy I odebrała od 
zachwyconego jej występem Jury Nagrodę Główną Grand Prix. 

Dominika,  Patrycja  i  Kamil  rozwijają  swoje  talenty  wokalne  na 
zajęciach prowadzonych przez Panią Marzenę Kycię – instruktorkę 
GOK w Kuryłówce. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpusek” – 
sprawdzian zintegrowany Zuzanna Piotrowska z klasy III została 
LAUREATKĄ. Uczennica  do  Olimpiady  przygotowywała  się  pod 
czujnym okiem Pań: Doroty Lewkowicz  i Beaty Sochy. Bartłomiej 
Jachimowicz – uczeń klasy IV – został LAUREATEM Ogólnopolskiej 
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„Wolność kocham i rozumiem… ’89 x BIS”, 
ciąg dalszy innowacyjnych działań lokalnych w Dąbrowicy.

„Gdzie są ludzie z tamtych lat, gdzie te miejsca?” zgromadzone od mieszkańców z Dąbrowicy i okolic zdjęcia stały się kanwą, na 
której powstała wyjątkowa wystawa fotografii dawnej, wydany zestaw pocztówek „Dąbrowica i okolica we wspomnieniach” 
oraz  prezentacja „Dąbrowica i okolica kreatywnie”. Okazało się też, że „Melodie PRL-u” są nadal popularne, miłe dla ucha, mają 
dobre teksty i co ważne łączą pokolenia. Muzyczne spotkania z tematyką dotyczącą melodii z lat PRL-u i wspaniałymi piosenkami 

Czesława Niemena, zespołu Kult, Perfektu, Chłopców z Placu Broni i Jacka Kaczmarskiego okazały się strzałem w dziesiątkę. Szkolny bard pan Paweł 
Deryło śpiewał „Mury”, młodzież z nauczycielami piosenki Perfektu i wszyscy „chcieli być sobą”. Podczas koncertu w trakcie środowiskowego Dnia 
Babci i Dziadzia, starsi mieszkańcy przypominali sobie wydarzenia i emocje związane z okresem sprzed 25 laty i wcześniej. 
Na scenie pojawiały się prezentacje muzyczne w wykonaniu uczniów, absolwentów, zespołów ludowych, przyjaciół szkoły, fantastycznego zespołu 
„Endless”, a hitem okazał się występ Chóru męskiego „Cornelliuss” działającego przy GOK w Kuryłówce pod batutą dyrygentki pani Marioli Jagiełło-
-Chrzan w piosence „Dziewczyno z PRL-u”. Obudziły się refleksje, pojawiały się obrazy, a wspomnieniom i porównaniom nie było końca. Młodsze 
pokolenie przeżywało nietypową lekcję historii, a wszyscy razem mieli możliwość obcowania z kulturą, historią, sztuką i muzyką sprzed lat oraz 
czynienia odniesień do naszej współczesności. 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy we współpracy ze Szkołą Podstawową i Publicz-

nym Gimnazjum w Dąbrowicy oraz Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Kuryłówce, Gminną Biblioteką Publiczną Filia w 
Dąbrowicy i Wiejskim Domem Kultury w Kolonii Polskiej w 
ramach Programu Działaj Lokalnie 2014  Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokalny 
w Leżajsku zakończyło projekt „Wolność.. kocham i rozu-
miem ’89 x BIS”. Całkowita kwota projektu wyniosła 10 
907,00 PLN.
Wszystkim współtworzącym aktywne działanie w naszej 
Małej Ojczyźnie składamy wyrazy wdzięczności za to, że 
wspólnymi siłami udało się stworzyć i zrealizować ofertę 
innowacyjnych przedsięwzięć rozwojowych dotyczących 
obchodów 25. rocznicy wyborów w 1989r. Wyjątkowa 
„lekcja wolności” i działanie w partnerstwie pobudziło 
nieszablonową aktywność na rzecz wspólnego dobra.
Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalno – 

Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy

modernizacja dla dobra naszych przedszkolaków i ich lepszego startu w przyszłość.
PODNOSIMY STANDARD ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĄBROWICY, WYPOSAŻAMY W BOGATĄ BAZĘ 

DYDAKTYCZNĄ, NOWOCZESNY SPRZĘT ORAZ ATRAKCYJNE POMOCE NAUKOWE I ZABAWKI. 
Projekt systemowy „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kuryłówka” finansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a beneficjentem jest Gmina Kuryłówka. Za realizację bezpośrednio odpowiada 
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Kuryłówce, koordynatorem projektu jest dyrektor GZOS pan Józef Błoński. Celem głównym projektu jest podniesie-
nie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Kuryłówka poprzez doposażenie w celu dostosowania do potrzeb 
dzieci w szczególności 5 i 6 – letnich. Okres realizacji od 01.01.2014r. do 31.03.2015r. Całkowita kwota dofinansowania projektu: 342 824,00 PLN, 
w tym dofinansowanie w Dąbrowicy 85 706,00 PLN.
Projekt obejmuje realizację zadań w zakresie: dostosowania pomieszczeń i wyposaże-
nia oddziału. W ramach projektu oddział w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy wypo-
sażono w następujących obszarach:

•	 dostosowanie pomieszczeń/toalet dla potrzeb (umywalki, sanitariaty)
•	 doposażenie kuchni (szafki kuchenne, termosy, serwisy obiadowe, komple-

ty garnków, sztućce,  itp.)
•	 sprzęt AGD i do utrzymania czystości (lodówka, kuchenka elektryczna, od-

kurzacz)
•	 wyposażenie sal (zestawy mebli, krzesła, stoliki, wykładzina, dywan)
•	 wyposażenie szatni w meble
•	 wyposażenie wypoczynkowe (pufy, poduszki, poduchy)
•	 zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne
•	 rolety, obudowy na grzejniki
•	 wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki
•	 sprzęt ITC (komputery, telewizor, drukarka, kserokopiarka, rzutnik, odtwa-

rzacz DVD, radioodtwarzacz, tablica interaktywna z oprogramowaniem itp.)
Projekt z pewnością podnosi standard oddziału przedszkolnego w  naszej szkole, stworzona jest baza dydaktyczna bogata w nowoczesny sprzęt oraz 
atrakcyjne pomoce naukowe i zabawki. Podjęte działania wpływają na polepszenie jakości usług edukacyjnych świadczonych w zakresie edukacji 
przedszkolnej na terenie naszej gminy.  
W imieniu społeczności szkolnej w Dąbrowicy wszystkim  pracownikom Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Kuryłówce składamy serdeczne 
podziękowania za inspirację i merytoryczne wsparcie oraz prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektu. To również dzięki Państwu w 
naszej szkole przedszkolaki mają lepsze możliwości rozwoju zdolności oraz zainteresowań i pobudzona jest aktywna dziecięca energia.

Ewa Sęk koordynator szkolnych działań „Modernizacji”, Małgorzata Leja dyrektor szkoły

Dąbrowica – wczoraj i dziś 
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Wieczorek poetycki

Dzień Kobiet w Brzyskiej Woli

Dzień Seniora w Kuryłówce

Przedszkole w Dąbrowicy

Ferie

Kolędowanie w Brzyskiej Woli


