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70 lat później, w niedzielę 3 maja w kościele pw. św. An-
toniego w Ożannie odbyła się msza koncelebrowana przez ks. 
proboszcza Piotra Babijczuka, podczas której modlono się „Za 
niewinne ofiary ludności cywilnej z Kuryłówki i żołnierzy podzie-
mia”. Kazanie nawiązujące do rocznicy uchwalenia Konstytucji  
3 Maja wygłosił ks. Andrzej Olejarz . 

W ramach drugiego dnia obchodów 70 rocznicy bitwy pod 
Kuryłówką w dniu 6 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Ku-
ryłówce odbyła się konferencja poświecona wydarzeniom, które 
miały miejsce w równo siedemdziesiąt lat temu. Bitwa pod Kury-

3 maja 1945 roku w Ożannie zgrupowały się oddziały Naro-
dowej Organizacji Wojskowej. W skład połączonych sił wchodziły 
oddziały: Bronisława Gliniaka –„ Radwana”, Stanisława Pelczara- 
„Majki” i Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”. W Ożannie znaleźli 
schronienie zbiegli dezerterzy LWP. Na obchody przybyli także 
przedstawiciele komendy Okręgu Rzeszowskiego Stronnictwa 
Narodowego. Uroczystości Święta Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski rozpoczęto mszą świętą którą odprawił ojciec 
Głowacki z klasztoru w Leżajsku. Po uroczystościach kościelnych 
odbyły się apel wojskowy z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

W numerze:
- Obchody 70-tej Rocznicy Bitwy pod Kuryłówką
- Rocznica bitwy partyzanckiej 
- Wspólna inicjatywa samorządów
- Kalówka
- Kartki z historii
- Narada z sołtysami 
- Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka
- Turniej wiedzy pożarniczej
- Rajd Nordic Walking w Ożannie
- z działalności GOK Kuryłówka:
* Kaczucha
* Misterium „Z ufnością zwróćmy się...”
* Dni Gminy
* Turniej o puchar GOK
- projekty realizowane w Gminie Kuryłówka:
* Projekty z odnowy wsi

* Aktywna młodzież w Gminie Kuryłówka/GOPS
* Remont WDK w Brzyskiej Woli
- Klub Muchomorka
- w SP i Gimnazjum w Dąbrowicy:
* Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu 
Prezydenckim,
* Festyn edukacyjno – rekreacyjny
- w SP w Brzyskiej Woli
* Laureaci konkursów
* Piknik Prozdrowotny
* Wycieczki szkolne
* Konkurs jęz. angielskiego
* Spotkanie integracyjne 
- w ZS w Kuryłówce:
* Powiatowa Gimnazjada
* Zwycięstwo w dramie profilaktycznej
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OBCHODY 70. ROCZNICY „BITWY POD KURYŁÓWKĄ”

Drodzy Czytelnicy 
Przed Państwem letnie wydanie naszego kwartalnika, tym razem z dużą zawartością 

informacji dotyczących rocznicowych obchodów, niezwykle ważnych dla naszej tożsamości 
wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce na terenie naszej gminy w czasach walk o wol-
ną Ojczyznę. Znajdziecie tutaj Państwo także opisy innych przedsięwzięć jakie podejmowa-
ły różne instytucje w ostatnim czasie, aby jak najlepiej wypełniać role, do których zostały 
powołane.

Życzymy przyjemnej lektury w letni, nieco leniwy czas – Redakcja KW      
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łówką była pierwszą, ale nie ostatnią bitwą polskiego podziemia 
antykomunistycznego z oddziałami sowieckimi. Jest zaliczana 
przez historyków do jednej z trzech największych zwycięskich bi-
tew z oddziałami NKWD obok bitwy pod Lasem Stockim w dniu 
24 maja 1945 roku i Modusach Pokrzywnych w dniu 18 sierpnia 
1945 roku.

Na uroczystości rocznicowe do Kuryłówki przybyli: Dariusz 
Dziadzio – Poseł Na Sejm RP, Wojciech Buczak – Wicemarszałek 

Województwa Podkarpackiego, Zdzisław Leśko – Wicestarosta 
Leżajski, Edward Hacia – Wójt Gminy Potok Górny, Stanisław 
Kotulski – Przewodniczący Rady Gminy Kuryłówka wraz z grupą 
radnych.

Na konferencji byli obecni przedstawiciele kół kombatanc-
kich, licznie przybyła młodzież szkół gimnazjalnych i średnich 
oraz zainteresowani mieszkańcy z terenu gminy i powiatu.

Otwarcia konferencji i powitania gości dokonał Tadeusz Ha-
lesiak Wójt Gminy. Następnie zaprosił do obejrzenia filmu „Kwa-
tera Ł” reżyserii Arkadiusza Gołębiowskiego. Film jest wstrząsa-

jącym obrazem z ekshumacji zwłok żołnierzy wyklętych na tzw.
„Łączce”. Szacuje się, że pochowano tam około 300 więźniów 
mokotowskiego więzienia – bohaterów polskiego podziemia an-
tykomunistycznego.

Po zakończeniu projekcji przystąpiono do realizacji główne-
go punktu konferencji którą prowadził Pan Artur Brożyniak – pra-
cownik IPN w Rzeszowie. Referaty w kolejności wygłosili: Tadeusz 
Bazan. „Pogranicze Rzeszowszczyzny i Lubelszczyzny w okresie II 
wojny światowej”, dr hab. Krzysztof Kaczmarski „Przebieg bitwy 
pod Kuryłówką„ i dr Tomasz Bereza „Represje NKWD po bitwie 
pod Kuryłówką”.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja.
Na zakończenie spotkania głos zabrał Tadeusz Halesiak, któ-

ry podziękował wszystkim za liczne uczestnictwo. Podsumowu-
jąc konferencję wyraził przekonanie, że jest to pierwsze, ale nie 
ostatnie wydarzenie związane z rocznicowymi obchodami Bitwy 
pod Kuryłówką.

W dniu 9 maja z inicjatywy Społecznego Komitetu Obcho-
dów 70 -tej rocznicy bitwy pod Kuryłówką, Stowarzyszenie Party-
zanci „Ojca Jana” odbyły się kolejne uroczystości upamiętniające 
w/w bitwę. Obchody rozpoczęto mszą w kościele św. Mikołaja 
w Kuryłówce. Koncelebrze przewodniczył ks. prałat ppłk Andrzej 
Surowiec – kapelan Wojska Polskiego. Po mszy licznie przybyłe 
poczty sztandarowe, grupy rekonstrukcyjne, zaproszeni gości 
przeszli na teren obiektów przy Ochotniczej Straży Pożarnej im. 
Józefa Szczęsnego w Kuryłówce, gdzie odbyła się dalsza część 
obchodów. Gościem specjalnym uroczystości była legendarna 
działaczka podziemia narodowego w latach 1939-1945, Komen-
dantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet - 
Maria Mirecka Loryś. Uroczystości rocznicowe zakończono Ape-
lem Pamięci. 

R. Sz
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„W czerwcu 1944 roku w Lasach Janowskich bazowało kil-
kanaście oddziałów partyzanckich Armii Ludowej, sowieckich  
i dwa oddziały Armii Krajowej: „Ojca Jana” i „Kmicica”. W mie-
siącu tym Niemcy zorganizowali wielką akcję przeciw partyzanc-
ką pod kryptonimem „Sturmwind I”, czyli „Wicher I”, która miała 
zlikwidować oddziały w tych lasach. Akcje Niemcy rozpoczęli 10 
czerwca 1944 roku. Oddziały Wermahtu weszły w Lasy Janow-
skie idąc od stacji kolejowej w Lipie w kierunku śródleśnej wioski 
Janiki. W godzinach południowych tyraliera wojsk niemieckich 
dotarła do tej wioski, gdzie natknęła się na oddział NOW-AK 
„Ojca Jana” pod dowództwem Bolesława Usowa pseudonim 
„Konar”, który był zastępcą Franciszka Przysiężniaka. Wywią-
zała się zażarta walka w której zabito paru Niemców, a jeden 
został wzięty do niewoli. Z powodu nadciągających nowych sił 
niemieckich „Konar” dał rozkaz wycofania się w kierunku Świ-
der. Po przejściu partyzantów około 300 m sanitariuszka oddzia-
łu 20-letnia Barbara Mączyńska ps. „Baśka” nastąpiła na minę, 
która eksplodując urwała jej obydwie stopy. Bardzo cierpiała. 
Jak opowiadał mój Ojciec (Jan Markut ps. „Wichura” – uwaga. 
R.Sz ) widok nóg „Baśki” był wstrząsający. Z poszarpanych stóp 
zwisały strzępy ciała, widoczne były kości. Basię przewieziono 
do Szklarni, gdzie pod opieką medyczną, została umieszczona 
w jednym z domów. 13 czerwca, w czasie walki oddziału Armii 
Ludowej z Niemcami, zajął się ten dom, w którym „Baśka” żyw-
cem się spaliła. Dalsza droga oddziału „Konara” spod Janik pro-
wadziła na Porytowe Wzgórze, na które partyzanci przybyli 13 
czerwca. 14 czerwca 1944 roku, rano Niemcy zaatakowali okrą-
żone oddziały partyzanckie na Porytowym Wzgórzu. Rozpoczę-
ło się wielkie starcie, które przeszło do historii, jako największa 
bitwa partyzancka na ziemiach polskich. Po całodziennej i mor-
derczej walce partyzanci byli wyczerpani fizycznie i psychicznie. 
Brakowało amunicji, nie było żywności. Pozostanie w okrążeniu 
do dnia następnego było śmiertelnym zagrożeniem dla całego 
zgrupowania partyzanckiego. Bolesław Usow „Konar” i jego 
partyzant Antoni Nowosad pseudonim „Murzyn” znali dobrze te 
lasy, wyszukali lukę w pierścieniu okrążenia i pod osłoną nocy 
z 14 na 15 czerwca wyprowadzili z tego kotła 3 tysiące party-
zantów polskich i sowieckich. Po wyjściu z Porytowego Wzgórza 
oddziały Armii Ludowej i sowieckie przeszły do Puszczy Solskiej, 
natomiast oddział „Konara” skrył się w bagnistym, leśnym tere-

nie na wyspie Kruć koło Huty Krzeszowskiej (inż. B. Usow pełnił 
funkcję Nadleśniczego w lasach ordynata Zamojskiego w Hucie 
stąd lasy te znał jak przysłowiową „własną kieszeń” - uwaga 
R.Sz). Tak się skończyła akcja przeciw partyzancka pod krypto-
nimem „Wicher I” w Lasach Janowskich, (w której Niemcy nie 
osiągnęli zamierzonego celu, ponosząc duże straty)...” - z wy-
stąpienia Zbigniew Markuta podczas uroczystości 71. rocznicy 
Bitwy na Porytowym Wzgórzu.

W dniu 14 czerwca 2015 roku odbyły się uroczystości 71. 
rocznicy Bitwy na Porytowym Wzgórzu. Na zaproszenie Staro-
sty Janowskiego Jerzego Bieleckiego w obchodach uczestniczyła 
delegacja z Gminy Kuryłówka w składzie Tadeusz Halesiak –Wójt 
Gminy i Roman Szałajko – Sekretarz Gminy. Zanim rozpoczęły 
się oficjalne uroczystości przybyli kombatanci i zaproszeni go-
ście mogli obejrzeć wzruszający montaż słowno-muzyczny  
w wykonaniu uczniów LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza 
w Janowie Lubelskim. Uroczystości poprzedzone zostały Mszą 
Św. którą odprawił ks. kanonik dr Jacek Staszak (rodak z Kulna) 
proboszcz i dziekan janowski. Wszystkich przybyłych powitał Pan 
Starosta Jerzy Bielecki. Uroczystości odbyły się zgodnie z cere-
moniałem wojskowym: wystawienie posterunku honorowego, 
podniesienie flagi państwowej, apel pamięci, salwa honorowa  
i złożenie wieńców i wiązanek przez delegacje. 
PS. Zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Doroty Kozdyra z UM w Janowie Lu-
belskim – dziękujemy. 

Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej 
Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie 
Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mego życia.

Tymi słowami żołnierze Armii Krajowej przysięgali na krzyż 
wierność aż po grób swojej ojczyźnie. I tymi słowami rozpoczął 
się 28 czerwca w kościele parafialnym w Tarnawcu program pa-
triotyczny przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Kury-
łówce. Kalówka to miejsce, o którym wie każdy, kto zna historię 
wojenną swojej małej ojczyzny. To tutaj 29 czerwca 1944 roku 
ranni żołnierze majora Ernesta Wodeckiego pseudonim „Szpak” 
zostali otoczeni przez Mongołów i w nierównej walce ponieśli 
śmierć.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji m. in. po-
ległych i tych nielicznych żyjących żołnierzy „tamtych dni”. Na-
stępnie krótki program artystyczny, który niósł ze sobą treści 
głębokie, pełne wzruszeń i refleksji. Na ołtarzu naszego kościoła 
padały słowa ważne, przejmujące, a poczty sztandarowe doda-
wały powagi chwili. I na zakończenie ten wiersz żołnierza AK żyją-
cego na obczyźnie pełen bólu, goryczy ale i pragnienia by chwałę 

71. ROCZNICA NAJWIĘKSZEJ  BITWY PARTYZANCKIEJ

Testament zachowany w pamięci naszej
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bohaterom wyśpiewać. Chciałoby się dziś zameldować poległym 
żołnierzom, że ich akowski testament jest na kuryłowskiej ziemi 
ciągle wypełniany.

Są ludzie, którzy przekazują swój wolny czas sprawom waż-
nym, takim jak pamięć o naszej historii. To członkowie chóru 
męskiego i teatru dramatycznego kuryłowskiego ośrodka kultu-

ry, młodzież i starsi, którzy od lat przygotowują program, byśmy 
w tym zabieganym świecie nie zapomnieli o sprawach istotnych 
i jak powiedział jeden z uczestników uroczystości „byśmy mieli 
mocne korzenie, byśmy się nie wywrócili, gdy niesprzyjające wia-
try historii mocniej zawieją”. 

MP

Z inicjatywy Pana Andrzeja Fusa – Prezesa Stowarzyszenia 
„Na rzecz Bukowiny” oraz Pana Jana Bartosiewicza – właści-
ciela gospodarstwa agroturystycznego „Kary Mustang” w Bu-
kowinie, samorządy sąsiadujących Gmin: Biszcza, Kuryłówka 
i Potok Górny podjęły inicjatywę upamiętnienia tragicznych  
i bolesnych wydarzeń związanych z okresem zaborów.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu zaangażowanie 
głównie uczniów szkół z terenów gmin do głębszego zapoznania 
się z historią regionu. Znaczna część społeczeństwa zamieszka-
ła na pograniczu województwa podkarpackiego i lubelskiego 
nie umie wytłumaczyć różnic np. religijnych. Dlaczego na ob-
szarze w/w gmin znajdujemy cerkwie prawosławne, cerkwie 
greckokatolickie i kościoły rzymskokatolickie?, dlaczego istnieje 
„sztuczny” podział na tych z „Galicji” i tych z „Kongresówki”?

Warto zaznaczyć, że zlikwidowane w 1918 roku granice 
zaborów zostały w większości powielone w czasach współcze-
snych. Granica administracyjna między gminami Biszcza i Potok 
Górny w województwie lubelskim, a gminą Kuryłówka w woje-
wództwie podkarpackim przebiega wg dawnej granicy ustalo-
nej przez zaborców (1815r.). 

W wyniku decyzji Kongresu Wiedeńskiego ustalono ściśle 
dozorowaną (po 1863 r.) granicę pomiędzy zaborcami: Austrią 
i Rosją. Ustalona wówczas linia podziału przetrwała 100 lat tj. 
do 1915 roku. Wówczas to w wyniku ofensywy wojsk austriac-

kich ziemie polskie będące w zaborze rosyjskim między innymi 
teren obecnych gmin Biszcza i Potok Górny zostały opanowane 
przez wojska austriackie. Taki stan trwał do końca I Wojny Świa-
towej. Po jej zakończeniu, granice zaborów przestały istnieć,  
a Polska stała się niepodległa.

Organizatorzy: Zbigniew Pyczko – Wójt Gminy Biszcza, Ta-
deusz Halesiak – Wójt Gminy Kuryłówka, Edward Hacia – Wójt 
Gminy Potok Górny, Stowarzyszenie „Na rzecz Bukowiny” oraz 
Pan Jan Bartosiewicz – gospodarstwo agroturystyczne „Kary 
Mustang” w Bukowinie postanowili zorganizować cykl przedsię-
wzięć przybliżających historię tego skrawka „Małych Ojczyzn”. 

W ramach „Spotkania Granicznego” którego finał nastąpi 
w dniu 2 sierpnia br. o godz. 15.00 w Bukowinie na terenie 
gospodarstwa agroturystycznego „Kary Mustang” zostaną 
podsumowane, realizowane przez szkoły konkursy: wiedzy hi-
storycznej, plastyczny oraz fotograficzny. Nagrodzone prace 
będą wystawione w Bukowinie, pokażą swój dorobek ośrod-
ki kultury. Nie zabraknie konkursów rekreacyjno-sportowych 
skierowanych dla całych rodzin. Wieczorem zaplanowano fe-
styn. Jednym z rezultatów „Spotkań” jest odtworzenie na tere-
nie gospodarstwa agroturystycznego „Kary Mustang” w Buko-
winie historycznego przejścia granicznego. Już dziś serdecznie 
zapraszamy do BUKOWINY (2 sierpnia br. g. 15.00) na posu-
mowanie „Spotkania Granicznego”.

Piękna inicjatywa zaprzyjaźnionych samorządów
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Wczesnym rankiem 13 września 1939r. wydano rozkaz roz-
poznania drogi w kierunku Leżajska oraz mostu na Sanie. Ten 
rozkaz był priorytetowym zadaniem oddziałów niemieckich 
.W tym samym czasie informacja o zbliżających się oddziałach 
wroga dociera do chroniących most żołnierzy Wojska Polskiego 
. Przygotowani na taka ewentualność Polacy detonują założone 
ładunki zwalając do rzeki dwa z trzech stalowych przęseł , a na-
stępnie wycofują się z okolic mostu. To spowalnia przybywają-
cych w coraz to większych ilościach hitlerowców, jednak nie na 
długo.

Lato tego roku było gorące, a niski stan wody pozwalał na 
bardzo szybkie wybudowanie przeprawy na drugi brzeg. Już 14 
września pierwsze oddziały przeprawiły się przez rzekę i ruszyły 
do Kuryłówki, wieczorem docierając do Jastrzębca. Dzień póź-
niej przeprawa była gotowa i wojsko przeszło przez rzekę .Po 
zakończeniu działań wojennych okupant wybudował drewnianą 
kładkę. Kładka składała się ze zbitych ze sobą desek przerzuco-
nych od brzegu ze strony Starego Miasta do środkowego zwalo-
nego przęsła, wyglądającego jak pochylnia. Deski położone na 
przymocowanych do kratownic płaskodennych szerokich bar-
kach. Taka to była początkowa przeprawa z której mogli korzy-
stać mieszkańcy. Co do przęseł, to zrezygnowano z demontażu 
zwalonych kratownic, przekładając tę operacje na następny rok.  
Przyszła zima i skuła lodem całą rzekę. Oddziały niemieckie po-
zostałe w Leżajsku i okolicy, spędziły święta hucznie i okazale, ale 
miejscowa ludność była zdruzgotana.

W 1940 roku zdemontowano wysadzone kratownice i zaczę-
to przygotowywać teren do następnych prac. Przybywali nowi 
żołnierze (2 kompania pionierów 297 dywizji piechoty) zostali 
zakwaterowani w obecnym budynku muzeum. Przyszła następ-
na zima i była wcale nie lżejsza od poprzedniej. Rzekę ponownie 
skuł lód, można było ścieżka po lodzie przejść na druga stronę, 
pamiętając oczywiście o posterunku niemieckim pilnującym 
przejścia. Nastał 1941 rok. Okupant oczekuje wiosny i zbliżają-
cego się ataku na ZSRR. W tym celu postanowiono wybudować 
porządną przeprawę. Od pierwszych dni kwietnia zaczęto mon-
tować na łodziach most tymczasowy. Nie wiadomo co spowodo-
wało zmianę decyzji odnośnie odbudowy mostu, może wiosenne 
wody Sanu nie pozwoliły na bezpieczne użytkowanie przeprawy. 
Jeszcze przed świętami wielkanocnymi ściągnięty zostaje 171 ba-
talion pionierów i zostaje rozlokowany w barakach mieszkalnych 
nieopodal mostu. Drogą do Starego Miasta ciągną wozy pełne 
sprzętu i materiałów budowlanych. Sprowadzono olbrzymie bel-
ki drewniane i pale, które składowano na brzegu rzeki po lewej 
stronie mostu. Na rampie przeładunkowej Leżajskiego dworca 
kolejowego wyładowywano przybyłe na wagonach stalowe ło-
dzie, a warsztaty stolarskie przygotowywały już pierwsze ele-
menty do odbudowy mostu. Kończył się już kwiecień i należało 

jak najszybciej ruszyć z robotami. Niemcy zaczęli stawiać pierw-
sze podpory na lądzie oraz wbijali pale w rzece. Prace szły wyjąt-
kowo sprawnie, jednak San nie poddawał się okupantowi. W cią-
gu kilku następnych dni woda na rzece podnosiła się to opadała 
spowalniając tym prace budowlane. Mimo dużego zaangażowa-
nia kadry oficerskiej w nadzór nad pracami prace szły powoli. 
Presja była ogromna, strach przed niedotrzymaniem terminu  
i konsekwencjami z tym związanymi były motorem napędowym. 

16 maja 1941 roku zjawił się na inspekcji prac generał Arno 
Jahr zmuszając swoją wizytą do tzw. mocniejszego zwarcia szere-
gów. Przebieg inspekcji jak i postęp prac został udokumentowany 
fotograficznie. Dni mijały, budowa co raz bardziej przypominała 
most. Niemcy w celach dokumentacyjnych jak i propagando-

wych starali się uwiecznić każdy dzień prac, zwłaszcza że termin 
był bardzo krotki. Od 26 maja 1941 roku tempo robót stało się 
zawrotne. 31 maja 1941 roku był ostatnim dniem pracy, porząd-
kowano całą okolice mostu, a następnie szykowano się do poran-
nego apelu i uroczystego otwarcia przeprawy.

1 czerwca 1941 roku przybył na uroczystości generał Alexan-
der von Hartman, witany przez oficerów udał się na apel poże-
gnalny. Po apelu Hartman przecinając wstęgę, dokonał otwarcia 
mostu i jako jeden z pierwszych przeprawił się na drugi brzeg .Kil-
ka dni później pierwsze transporty ruszyły ku wschodniej granicy 
demarkacyjnej. Most obsadzono załogą stacjonująca w strażnicy 
mostowej, a reszta wojska pracująca przy budowie ruszyła na te-
reny przygraniczne . Jednak San nie dał za wygraną, podobnie 
jak w 1934 roku tak i tym razem postanowił się zemścić. Niemcy 
nie przepuszczali, iż los „ich mostu” został już przesądzony. Jesie-
nią tegoż samego roku w wyniku wysokiej wody runęła cala wy-
budowana przez Niemców drewniana konstrukcja mostu. Prom  
i łódka ponownie stały się luksusem.

Opracował: Śliwiński Jacek
Zdjęcia: Prace przy przeprawie San 1941 r.

Zarys historii budowy mostu w Kuryłówce 1939-1941 
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Jak co roku na terenie Gminy Kuryłówka zorganizowano eli-
minacje szkolne i gminne OTWP ph „Młodzież zapobiega poża-
rom”. W turnieju na szczeblu gminny wzięło udział 29 uczniów 
z szkół podstawowych w Brzyskiej Woli, Dąbrowicy i Kuryłówce 
oraz młodzież z Gimnazjum im. Franciszka Kyci w Kuryłówce.
Zmagania uczestników oceniała komisja w składzie: Roman Sza-
łajko – przewodniczący, Piotr Dziechciarz, Agnieszka Burda i Be-
ata Kamińska – członkowie jury. 

Do eliminacji szczebla powiatowego zakwalifikowali się: Gru-
pa szkół podstawowych: Kinga Zachariasz – Szkoła Podstawowa 
w Dąbrowicy, Katarzyna Piotrowska – Szkoła Podstawowa w Brzy-
skiej Woli, Patrycja Trójniak – Szkoła Podstawowa w Kuryłówce; 
Grupa gimnazjum: Karolina Kargol, Agnieszka Szpyt, Agata Pawe-
lec. Wszystkie uczennice reprezentują Publiczne Gimnazjum im. 
Franciszka Kyci w Kuryłówce. Nagrody dla uczestników turnieju 
pożarniczego ufundował i wręczył Tadeusz Halesiak – Wójt. 

W eliminacjach powiatowych OTWP uczniowie: Patrycja 
Trójniak, Katarzyna Piotrowska i Karolina Kargol zakwalifikowały 
się do ścisłego finału i zajęły odpowiednio: IV, III i II  miejsce.  
W grupie szkół średnich w finale znaleźli się Krystian Banach  
i Norbert Budzyński obecnie uczniowie Zespołu Szkół w Leżaj-
sku, pochodzący z Kulna. Eliminacje w tej grupie wygrał Krystian 
Banach i reprezentował powiat leżajski na szczeblu wojewódz-
kim. Warto nadmienić, że w konkursie plastycznym dot. tematyki 
pożarowej nasi uczniowie także otrzymali wyróżnienia na szcze-
blu powiatu, a są nimi: Maciej Dynowiec i Małgorzata Gajewska  
z Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy oraz Oliwer Daczyński i Iza-
bela Gondek z Zespołu Szkół w Kuryłówce. 

Serdecznie gratulujemy całej naszej reprezentacji za wysoki 
poziom wiedzy pożarniczej i fantastyczne reprezentowanie Gmi-
ny Kuryłówka w powiecie leżajskim .

R.Sz

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

Narada z sołtysami

Obchody wojewódzkie
„Dnia Strażaka” 

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Panu Stanisławowi Kotulskiemu
Przewodniczącemu Rady Gminy Kuryłówka,

z powodu śmierci

OJCA
śp. Józefa Kotulskiego

składają
Wójt, Pracownicy Urzędu i Jednostek 
Organizacyjnych Gminy Kuryłówka

W dniu 9 kwietnia br. z inicjatywy Tadeusza Halesiaka Wójta 
Gminy Kuryłówka odbyła się w narada sołtysów z terenu gminy. 
Zaproszenie na spotkanie przyjęli wszyscy sołtysi wyłonieni w wy-
borach powszechnych w dniu 22 marca br. W spotkaniu uczest-
niczyli ponadto: Stanisław Kotulski Przewodniczący Rady Gminy 
Kuryłówka, Sekretarz Gminy Roman Szałajko, Skarbnik Gminy 
Andrzej Szpetnar, Prezes ZGK Sp.z o.o w Kuryłówce Wiesław My-
nart, kierownik referatu Maria Szozda Mazurek oraz pracownicy 
działu inwestycyjnego urzędu. Tadeusz Halesiak otwierając na-
radę pogratulował sołtysom wygranych wyborów. Zachęcał do 
współpracy wszystkich organów działających na rzecz mieszkań-
ców tj. uchwałodawczego – rada gminy, wykonawczego – wójta 
i jednostek pomocniczych – sołtysów jako ich przedstawicieli. 
Podczas narady omówiono zasady współpracy, realizacji za-
mierzeń w ramach funduszu sołeckiego, planowanych działań 
kontrolnych dot. między innymi realizacji „ustawy śmieciowej”, 
poboru wody i odprowadzania ścieków. Zaproszono sołtysów do 
udziału w komisjach kontrolnych. Ustalono, że do końca miesiąca 
kwietnia przeprowadzone zostaną zebrania wiejskie na których 
dokona się wyboru rad sołeckich oraz umówione zostaną naj-
ważniejsze tematy nurtujące mieszkańców Gminy.

Wszyscy uczestnicy spotkania uznali za konieczne kontynu-
acje tego typu spotkań roboczych.

R.Sz

Sanktuarium Maryjne 
w Kalwarii Pacławskiej to 
miejsce do którego co roku 
na początku maja pielgrzy-
mują ochotnicy strażackiej 
służby z całego Podkarpa-
cia. To strażacy ochotnicy 
są bohaterami, niosącymi 
pomoc ludziom podczas 
pożarów, powodzi, huraga-
nów czy wypadków drogo-
wych. To oni z narażeniem 
własnego życia ratują ludzi  
w ekstremalnych warun-
kach. Czynią to z potrzeby 
serca, bez wynagrodzenia, 
kosztem swego wolnego 
czasu. Za opiekę podczas 
służby ochotnicy dziękowa-
li podczas mszy koncele-
browanej przez bp. Adama 
Szala. Podczas uroczystego 
apelu wielu ochotnikom 
podziękowano za społeczną 

służbę. Wśród odznaczonych zalazł się dh Robert Stroń z Ochot-
niczej Straży Pożarnej im Józefa Szczęsnego w Kuryłówce, który 
otrzymał nadany mu przez Prezydenta Bronisława Komorowskie-
go Brązowy Krzyż Zasługi. Wśród pocztów sztandarowych były 
delegacje z terenu Gminy Kuryłówka. Druhowie z OSP w Brzyskiej 
Woli i Kulna byli tu po raz wtóry. Woda która jest nieodłącznym 
elementem strażackiego rzemiosła, także w Kalwarii towarzyszy-
ła ochotnikom – padało przez cały czas trwania uroczystości.    

RSZ
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Już po raz drugi spotkaliśmy się na Gminnym Festiwalu 
Piosenki Przedszkolnej „KACZUCHA 2015” w Wiejskim Domu 
Kultury w Koloni Polskiej. 3 czerwca o godzinie 10-tej sceną za-
władnęli najmłodsi artyści w wieku od 3 do 6 lat. W tym roku 
na festiwalu zaprezentowało się 30 uczestników, wśród nich byli 
soliści, oraz duety i zespoły. Małych „odkrywców” oceniało Jury 
w składzie: Agnieszka Śliwa i Mateusz Winiarski. Głównym kry-
terium, jakim kierowało się jury to muzykalność, interpretacja 
utworu oraz ogólna sceniczna prezentacja wykonawców. Jednak 
jak podkreślało Jury najważniejsza była przede wszystkim dobra 
zabawa, radość i uśmiech dzieci. Wykonawcy zaprezentowali 
się w przeróżnym repertuarze i w przeróżnych przebraniach, co 
dodawało jeszcze atrakcyjności ich występom. Usłyszeliśmy ta-
kie piosenki jak: Budujemy Łódź, Smok Wawelski, Pszczoły na 

wrotkach, Deszczowa piosenka, Gruszka, Duszki, duszki, Ogórek 
Wąsaty, Kaczka dziwaczka, Pieski małe dwa. Myślę, że Ci, którzy 
mieli okazję uczestniczyć w Festiwalu zgodzą się ze mną, że był 

Rajd Nordic Walking w Ożannie

Kaczucho, kaczucho… pora cię zacząć

23 maja ,,Kraina Sanu’’- Lokalna Grupa Działania zorgani-
zowała w Ożannie Rajd Nordic Walking. Pomimo pochmurnej 
pogody i wiszącym w powietrzu deszczu w inicjatywie wzięło 
udział około 50 osób.  Rajd rozpoczął się od krótkiego instrukta-
rzu prawidłowego chodzenia oraz rozgrzewki przeprowadzonej 
przez Instruktorów Polskiej Federacji Nordic Walking. Następ-
nie uczestniczy udali się na łatwą i przyjemną zieloną trasę NW  
w kształcie pętli, prowadzącą przez leśne dróżki. Cały szlak miał 
długości 6,5 km. Po przybyciu na metę dla uczestników rajdu był 
przygotowany pyszny posiłek wykonany przez Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Brzyskiej Woli.
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Jan Paweł II Święty w swojej encyklice o miłosierdziu Bo-
żym „Dives in Misericordia” zauważa, że w dzisiejszych czasach,  
w których w zastraszający sposób szerzy się egoizm, obojętność 
i znieczulica serc, istnieje wielka potrzeba odnowienia wrażli-
wości człowieka na biedę i cierpienia tego świata. Dzisiaj świat 
woła o miłosierdzie, bo tak bardzo go potrzebuje, choć do końca 
o tym nie wie. Człowiek współczesny, bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej, zdaje się sprzeciwiać Bożemu miłosierdziu. Dąży do 

tego, aby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia  
i odciąć od swojego serca. Samo słowo i pojęcie „miłosierdzie” 
jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany dotąd 
postęp nauki i techniki „stał się panem: uczynił sobie ziemię pod-
daną”. Niestety owo poddanie sobie ziemi rozumiane jest przez 
człowieka jednostronnie i powierzchownie, nie pozostawiając 
miejsca dla miłosierdzia. A przecież miłosierdzie samo w sobie, 
jako doskonałość nieskończonego Boga jest zarazem nieskończo-

to udany debiut sceniczny naszych milusińskich. 
W II Festiwalu Piosenki Przedszkolnej nagrody otrzymali:  

w kategorii duet: I miejsce Patryk Socha, Tomasz Wnuk; II miej-
sce Kamila Leniart, Wiktoria Leniart; w kategorii zespół: I miej-
sce Zespół wokalny z Dąbrowicy; II miejsce Zespół Artis z Brzy-
skiej Woli; III Zespół Pięcionuta z Kuryłówki; w kategorii solista: 
I miejsce Zuzanna Socha; II miejsce Julia Masełek; III miejsce 
Zofia Szpetnar; Wyróżnienia: Natalia Buniowska, Izabela Kycia, 
Emilia Pasek, Paulina Wylaź. Natomiast Grand Prix na tegorocz-
nym Festiwalu wyśpiewał Tomasz Wnuk. 

Wspomnę jeszcze, że wszyscy uczestnicy otrzymali od Orga-
nizatora nagrody „pluszaki”, a wspaniała publiczność składająca 
się z przedszkolaków z naszej gminy otrzymała słodkości, czyli 
małe co nieco - jakby powiedział Kubuś Puchatek. 

Przedszkolaki pamiętajcie - następna „Kaczucha” już za rok. 
Zapraszamy.

gbpwz

„Z ufnością zwróćmy się do miłosierdzia Jego”
Miłosierdzie – tak jak widzimy w przypowieści o synu marnotrawnym – „ma wewnętrzny kształt takiej miłości, która zdolna jest 

do pochylenia się nad każdym synem marnotrawnym, nad każdą ludzką nędzą, nade wszystko zaś nad ułomnością moralną, nad 
grzechem. Kiedy zaś to czyni, to ten, który doznaje miłosierdzia, nie czuje się poniżony, ale odnaleziony i dowartościowany, bo Bóg 
Ojciec ukazuje mu radość z tego, że się odnalazł”. W języku Nowego Testamentu tę miłość nazwano agape.

Jan Paweł II  
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Imieniny naszej Gminy – Kuryłówka 2015

ną i niewyczerpaną gotowością Ojca do przyjmowania synów 
marnotrawnych powracających do Jego domu. Więc starajmy się 
wnikać w tajemnicę miłości Boga, bo wtedy tylko staniemy się 
zdolni patrzeć na drugiego człowieka spojrzeniem bezinteresow-
nym, solidarnym, hojnym i przebaczającym. O takim miłosierdziu 
mówił Jan Paweł II i wciąż mówi Papież Franciszek.

Obietnice i zapewnienia o miłości Boga do człowieka mogli-
śmy usłyszeć w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Kościele para-
fialnym pw. Św. Józefa w Tarnawcu i kilka dni później w klaszto-
rze oo Bernardynów w Leżajsku. Słowa Papieża Polaka, który tak 
często w swoich homiliach odwoływał się do Bożego miłosier-
dzia i przesłania płynące z dzienniczka siostry Faustyny stanowiły  
o pięknym w swej treści misterium, przygotowanym przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Kuryłówce.

Subtelnie i z wielką wrażliwością poprowadzona narracja, 
oraz wcielenie się w postać powierniczki Bożego miłosierdzia to 
wszystko w wykonaniu aktorów kuryłowskiego teatru dramatycz-

nego. Do pełnej kompozycji dołączył chór męski i młodzieżowy 
zespół wokalny ze swoją panią instruktor. Pieśni w jej wykonaniu  
docierały do najgłębszych zakamarków naszych dusz. Przejmu-
jące treści nadawały całości wymiar wręcz mistyczny wyciskając  
u niektórych łzy i chęć naprawy swojej duszy.  

Misterium skłaniało do refleksji, do zatrzymania się i wsłu-
chania we własne sumienie. To trudne ale niezmiernie potrzeb-
ne. Po raz kolejny na myśl przychodziły stwierdzenia św. Teresy 
z Kalkuty, że „nie liczy się wcale wspaniałość  twego (naszego) 
działania, ale miłość, jaką w nie włożyłeś; nie to, jak wiele uczy-
niliśmy, ale przede wszystkim to, jak wiele miłości włożyliśmy  
w swe czyny”. 

Żal mi tylko, że kościół nie pękał w szwach, że wielu para-
fian nie znalazło czasu w niedzielne popołudnie by wziąć udział  
w tych swoistych rekolekcjach, by wsłuchując się w przekaz usły-
szeć jeszcze raz, co jest istotą miłosierdzia Bożego i przekonać się 
jak bardzo jest potrzebne w życiu każdego z nas. 

Dobrze się dzieje w kuryłowskiej gminie, jeżeli tutejszy ośro-
dek kultury uczestniczy w życiu społecznym i religijnym społecz-
ności lokalnej, podejmując się takich inicjatyw. Świadczy to o głę-
bokiej świadomości, że wywodzimy się z kultury chrześcijańskiej 
i o tej prawdzie pamiętamy.

Reżyserem i scenarzystą całego przedsięwzięcia była Alek-
sandra Janicka. Chór męski przygotowała Mariola Jagiełło 
Chrzan, a wspaniała młodzież z Brzyskiej Woli prowadzona jest 
przez Marzenę Kycia. Ona też uraczyła nas swoim przejmującym 
śpiewem. O zabezpieczenie techniczne zadbał Marek Latawiec  
i Tomasz Pierczyk. Szczere gratulacje i podziękowania wszystkim. 

(MP)
Uczestnictwo w misterium skłoniło mnie do sięgnięcia po li-

teraturę na ten temat. Najbardziej wnikliwie i głęboko o miłości 
miłosiernej pisze we wspomnianej wyżej encyklice JP II. Polecam 
ją wraz z komentarzami do tekstu. 

Już od rana z nieba lał się niesamowity żar. Stało się już tradycją, że na Dni Kuryłówki zawsze jest niesamowicie gorąco. Ruszy-
liśmy o godzinie 15.00 występem przedszkolaków i pierwszaków z Brzyskiej Woli, Dąbrowicy i Kuryłówki. Chyba każdy się ze mną 
zgodzi, że najbardziej wdzięczne są przedstawienia maluchów. To oni właśnie dostarczają najwięcej radości i uśmiechu, sami przy 
tym świetnie się bawiąc. 

Po usłyszeniu pełnych wdzięku, radosnych piosenek m. in. o Puszku okruszku, ogórku wąsatym, dwóch pieskach małych, które 
szły przez rzeczkę, o pszczołach na wrotkach, przyszedł czas na tańce – Szota i Lasowiaczka. Obok estrady swoje zmagania z najmłod-
szymi rozpoczął zespół Zuzia i Bimbek Show, z programem Przygody Klary i Żabusia, który swoimi zabawami i humorem wciągnął 
do wspólnej zabawy nie tylko dzieci ale również rodziców.

Po występach i zabawach najmłodszych nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy, którego dokonał Gospodarz Gminy Tadeusz Hale-



11

siak, witając zaproszonych gości i wszystkich przybyłych mieszkań-
ców Gminy. 

Jak na taką uroczystość przystało, w części artystycznej za-
prezentowały swoje umiejętności grupy działające przy Gminnym 
Ośrodku Kultury; zespoły śpiewacze: Jagoda, Kalina Leszczyna 
i Jarzębina, chór męski Cornlliuss, zespoły wokalne Artis i So-
netki oraz soliści. W takim dniu nie mogło zabraknąć kuryłowskiej 
orkiestry dętej, która jak zawsze na każdych uroczystościach czy 
świętach dodaje prestiżu wydarzeniom. Miło jest popatrzeć ilu 
młodych ludzi co rusz zasila jej szeregi. A grają pięknie, włączając 
do swojego repertuaru kolejne znane dla ucha przeboje. Trudno 
nam wyobrazić sobie naszą orkiestrę bez kroczących przed nią 
mażoretek. Jakże wzruszający był widok malutkich dziewczynek, 
które w tym dniu miały swój debiut. Ta 34-osobowa grupa ślicz-
nych dziewcząt maszerująca w rytmie marsza stanowi z orkiestrą 
wspaniałą całość i niekwestionowaną wizytówkę Gminy Kuryłów-
ka. Na imieniny naszej Gminy przybyli także ułani z Wierzawic, któ-
rzy rozpoczynając pokazem musztry paradnej, pokazali namiastkę 
możliwości nie tylko kasdaderskich tej grupy rekonstrukcyjnej. Nie 
zawiedli, szczególnie najmłodszych, motocykliści z Klubu Wehikuł, 
prezentując się świetnie na swych „rumakach”, na których chęt-
ni mieli możliwość przejażdżki. Był taki moment, gdy nad stadio-
nem pojawili się skoczkowie i na spadochronach zlecieli na ziemię 
z flagami sponsorów. Gwiazdą tegorocznych Dni Gminy był zespół 
Disco Polo & Dance Me Gustar z okolic Biłgoraja, który swoimi 
piosenkami (Baja- Bongo, Po Prostu Kochaj, Jadą świry – Baw się 
mała, Malowane Serca...) bawili uczestników koncertu, dopro-
wadzając młode fanki do niesamowitej euforii. Podsumowaniem 
wieczoru była zabawa taneczna z zespołem SHOT.

Organizatorzy składają podziękowania mieszkańcom Gminy 
za to, że nie zawiedli i licznie odpowiedzieli na zaproszenie na im-
prezę.

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce dziękuje sponsorom 
za wsparcie finansowe, rzeczowe i logistyczne: Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo w Warszawie oddz. w Sanoku, Grupa 
Żywiec S.A. Browar Leżajsk, Firma Elinsbud - Wiesław Bagniak, 
Inventor Catering Imprezy, Krusz-Piask Leżajsk, Kasa Stefczyka 
oddział Leżajsk, Pizzeria Słoneczna California.

gbpwz
Dziękuję serdeczne szkołom, firmom, stowarzyszeniom, in-

stytucjom i osobom, które włączyły się w organizację Dni Gminy 
Kuryłówka.

Dyrektorom Szkół za całoroczną współpracę i wspieranie 
działalności kulturalnej ośrodka oraz nauczycielom za przygoto-
wanie dzieci do „Przeszkolady” i innych wspólnych przedsięwzięć 
kulturalnych. Strażakom z OSP im. J. Szczęsnego w Kuryłówce za 
pełnienie służby medycznej i porządkowej. Animatorowi Orlika za 
zorganizowanie dnia sportu. Spółdzielni Socjalnej „Rozwój” oraz 
pracownikom interwencyjnym za pomoc organizacyjną przed i po 
imprezie.

Specjalne podziękowania kieruję do zespołów GOK, które 
włączyły się w część artystyczną naszego święta. Są to Zespoły 
Śpiewacze z Dąbrowicy, Kolonii Polskiej, Kulna i Kuryłówki, Chór 
Męski Cornelliuss, Orkiestra Dęta i Mażoretki, Zespoły Wokalne 
Artis i Sonetki oraz soliści kół wokalnych i zespoły taneczne. Dzię-
kuję również pracownikom ośrodka kultury i biblioteki, opieku-
nom muzycznym zespołów za profesjonalne przygotowanie do 
najważniejszej imprezy plenerowej sezonu letniego. Dni Gminy to 
okazja do integracji środowiska lokalnego, ale przede wszystkim 
do zaprezentowania naszej całorocznej pracy i jak się wydaje z 
reakcji publiczności odnieśliśmy wspólny sukces. Jeszcze raz ser-
decznie wszystkim dziękuję. 

Leszek Połeć

Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl
oraz www.facebook.com/gokkury 
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Dnia 14 maja br. odbyło się podsumowanie projektu kon-
kursowego pn. „Aktywna młodzież w Gminie Kuryłówka” reali-
zowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kury-
łówce w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, 
Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy spotkania zapoznali się ze zrealizowanymi dla 
beneficjentów ostatecznych ścieżkami wsparcia w ramach pro-
jektu. Sami uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o jego 
ukończeniu. 

W projekcie wzięło udział 21 osób, w tym 10 kobiet i 11 
mężczyzn. Były to osoby w wieku 18-30 lat, zarejestrowane w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku jako osoby bezrobotne 
bez prawa do zasiłku, nie posiadające doświadczenia zawodo-
wego dłuższego nic 12 miesięcy, zamieszkałe na terenie gminy 
Kuryłówka. W ramach projektu przeprowadzono następujące 
działania:

1. Warsztaty motywacyjne z elementami komunikacji 
interpersonalnej – zrealizowane dla 21 osób (10 kobiet, 11 
mężczyzn ), 2 grupy po 10 osób, oraz 1 osoba indywidualnie, 
w terminie 12.05-14.05.2014 r. – grupa I, 20.05-22.05.2014 r. – 
grupa II oraz 02.07-04.07.2014 r. – 1 b.o., w wymiarze 20 godz. 
dla każdej grupy;

2. Indywidualne wsparcie psychologiczne – zrealizowa-
ne dla 20 osób (10 kobiet, 10 mężczyzn), w terminie: 02.06-
28.08.2014 r. Liczba godz. indywidualnego wsparcia psycholo-
gicznego – 4 godz./miesiąc/3 miesiące dla jednej osoby, łącznie 
240 godz.;

3. Indywidualne doradztwo zawodowe – zrealizowane 
dla 20 osób (10 kobiet, 10 mężczyzn) - spotkania indywidualne, 
w terminie 25.06-18.07.2014 r. Liczba godz. indywidualnego 
wsparcia doradcy zawodowego – 4 godz. przez 3 miesiące dla 
jednej osoby, łącznie 80 godz.;

4. Warsztaty wspierające aktywizację zawodową – zre-
alizowane dla 20 osób (10 kobiet, 10 mężczyzn), 2 grupy po 
10 osób, w terminie 16.06-23.06.2014 r. – grupa I oraz 24.06-
30.06.2014 r. – grupa II, w wymiarze – 20 godz. dla każdej grupy; 

5. Szkolenie z zakresu ekonomii społecznej z elementa-

28 maja w czwartkowe popołudnie na 
kompleksie boisk sportowych ORLIK w Kury-
łówce odbył się kolejny, trzeci już turniej piłki 
nożnej młodzików o puchar GOK. Do turnieju 
przystąpiły trzy zespoły z powiatu leżajskiego, 
w wyniku ambitnej, sportowej rywalizacji zwy-
ciężyli młodzi piłkarze MZKS Unia Nowa Sarzyna 
przed Grodziszczanką Grodzisko Dolne i bardzo 
gościnnymi gospodarzami ze Szkoły Podsta-
wowej w Kuryłówce. Królem strzelców został 
Bartłomiej Gnatek z MZKS Unia Nowa Sarzyna, 

ponadto trenerzy poszczególnych drużyn wspólnie z dyrektorem GOK wyłonili 
najlepszego bramkarza, którym został Bartosz Sarzyński ze SP w Kuryłówce oraz 
najlepszego piłkarza turnieju, którym został Kacper Kojder z Grodziszczanki. 

Dziękuję wszystkim piłkarzom oraz ich trenerom za sportową postawę oraz 
Panu Maksymilianowi Ciszkowi za pomoc w organizacji turnieju.

goklp

„Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski…”

PODSUMOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO
AKTYWNA MŁODZIEŻ W GMINIE KURYŁÓWKA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Gmina Kuryłówka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kuryłówce

Projekt konkursowy „Aktywna młodzież w Gminie Kuryłówka” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podsumowanie projektu konkursowego Aktywna młodzież w Gminie Kuryłówka

Szkolenie z zakresu ekonomii społecznej z elementami przedsiębiorczości
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Gmina Kuryłówka już po raz drugi uzyskała dofinansowanie z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016. W 2013 roku została opracowana Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Dąbrowica, w ramach 
której w 2013 roku wybudowano plac zabaw w Dąbrowicy na działce 273/8 przy osiedlu mieszkaniowym. Prace przy przygotowaniu 
podłoża tj. koszenie trawy, nawożenie ziemi, wyrównanie, wykonali mieszkańcy wsi. W ramach zadania został zakupiony zestaw 
Twierdza, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa, bujak (sprężynowiec), urządzenie gimnastyczne Belka, na wartość 
19 950,60 zł, z czego Gmina Kuryłówka otrzymała refundację w kwocie 9 975,30 zł. Realizacja projektu przyczyniła się do zapewnienia 

dzieciom zamieszkałym we wsi Dą-
browica atrakcyjnego i bezpiecz-

nego miejsca zabaw, gdzie mogą spędzać swój wolny czas na zabawie z rówieśnikami.  
W 2014 roku Gmina Kuryłówka ponownie otrzymała dofinansowanie, tym razem na remont 
pomieszczeń remizy OSP w Dąbrowicy z doposażeniem. Przygotowanie pomieszczeń do 
remontu odbyło się pracą własną mieszkańców wsi Dąbrowica. W ramach projektu wyko-
nano roboty remontowe wewnętrzne w zakresie wymiany posadzek, drzwi wewnętrznych 
oraz podwieszanie sufitu w części socjalnej. Koszty realizacji projektu wyniosły 19 800,00 zł,  
z czego Gmina Kuryłówka otrzymała refundację w kwocie 9 900,00 zł. Realizacja zadania 
przyczyniła się do podniesienia jakości życia i integracji lokalnej społeczności. 

Projekty ze wsparciem Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi

mi przedsiębiorczości - zrealizowane 20 osób (10 kobiet, 10 
mężczyzn), 2 grupy po 10 osób, w terminie 18.07-24.07.2014 
r. – grupa I, oraz 25.07-31.07.2014 r. – grupa II, w wymiarze 32 
godz. dla każdej grupy; 

6. Kurs: Pracownik ochrony fizycznej - zrealizowany dla 
5 mężczyzn, w terminie 22.09-30.10.2014 r., w wymiarze 245 
godz., 80 godz. zajęć praktycznych, 165 godz. zajęć teoretycz-
nych;

7. Kurs: Opiekunka dziecięca z podstawami języka an-
gielskiego - zrealizowany dla 5 kobiet, w terminie 20.10-
04.12.2014 r., w wymiarze 140 godz., (60 godz. kurs opiekunki 
dziecięcej, 80 godz. nauki języka angielskiego); 

8. Kurs: Barman/kelner - zrealizowany dla 5 osób (3 męż-
czyzn, 2 kobiety), w terminie 15.10-04.11.2014 r., w wymiarze 
100 godz.;

9. Kurs: Cukiernik - zrealizowany dla 5 osób (2 mężczyzn, 3 
kobiety) w terminie 23.09-10.11.2014 r., w wymiarze 280 godz.;

10. Staże zawodowe - zorganizowane u 12 pracodaw-
ców dla 19 osób (10 mężczyzn, 9 kobiet), w terminie 01.02-
30.04.2015 r. 

Zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia projekt konkurso-
wy „Aktywna młodzież w Gminie Kuryłówka” ukończyło 19 osób 
(9 kobiet i 10 mężczyzn), z tego 6 osób (2 kobiety i 4 mężczyzn) 
podjęło zatrudnienie w trakcie trwania projektu bądź po zakoń-
czonej realizacji stażu zawodowego w ramach umowy o pracę 
na okres minimum 3 miesięcy. Ponadto 2 uczestniczki projektu 
podjęły zatrudnienie w ramach umowy zlecenia.

Kurs Pracownik ochrony fizycznej

Kurs Barman kelner

Kurs Cukiernik
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31 maja br. boisko przy szkole podstawowej w Brzyskiej 
Woli rozbrzmiewało śpiewem, muzyką, a nade wszystko salwami 
śmiechu i radości uczestników Pikniku Prozdrowotnego, którego 
organizatorami byli Wójt Gminy Kuryłówka, Szkoła Podstawowa 
w Brzyskiej Woli i Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce. Licznie 
zgromadzeni mieszkańcy, nie tylko Brzyskiej Woli, ale i pozosta-
łych sołectw gminy obejrzeli prezentacje zespołów artystycznych 
SP Brzyska Wola i GOK w Kuryłówce, kibicowali rozgrywkom 
drużyn piłki nożnej o puchar wójta, uczestniczyli w licznych kon-
kursach i loteriach fantowych. Niezwykle ważnym wydarzeniem 
dla lokalnej społeczności, było w tym dniu otwarcie wyremonto-
wanego Wiejskiego Domu Kultury – inwestycji długo oczekiwa-

nej, stąd tak duże zainteresowanie mieszkańców tym obiektem. 
Uroczystego otwarcia w asyście licznej widowni dokonali Tade-
usz Halesiak – wójt gminy Kuryłówka, Stanisław Kotulski – prze-
wodniczący Rady Gminy, Leszek Połeć – dyrektor GOK Kuryłówka 
oraz Piotr Socha – sołtys sołectwa Brzyska Wola. Całkowity koszt 
remontu począwszy od projektu budowlanego, przez precyzyjne 
wręcz drobiazgowe dopracowanie każdego elementu budynku 
i audyt energetyczny, wyniósł 647 755 zł., z czego 395 511 zł, 
to środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Wszyscy oglądający ten obiekt byli pod ogromnym wrażeniem 
zmian estetycznych jakie nastąpiły w wyniku wykonanych prac. 
Cieszyły się szczególnie dzieci, które będą miały tutaj nową sie-
dzibę świetlicy środowiskowej, a także panie z KGW, dla których 
także przygotowano nowe lokum w tym budynku. Liczymy, że 
inwestycja ta będzie cieszyła mieszkańców Brzyskiej Woli przez 
wiele lat, będzie tętniła życiem kulturalnym ku zadowoleniu wie-
lu kolejnych pokoleń.       

Wiejski Dom Kultury w Brzyskiej Woli w nowej odsłonie 
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Kapituła Nagrody Obywatelskiej Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii 
Obywatelska Inicjatywa Lokalna przyznała 
Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Kultu-
ralno-Oświatowych i Gospodarczych w Dą-
browicy zaszczytne wyróżnienie „w uznaniu 
za działalność edukacyjną i wychowawczą 
oraz aktywność obywatelską w najmniejszych 
społecznościach”.

Miło jest nam poinformować, że na zapro-
szenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Pana Bronisława Komorowskiego przedsta-
wiciele naszego Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych i Gospo-
darczych w Dąbrowicy dnia 27 maja 2015r. 
uczestniczyli w uroczystości Dnia Samorządu 
Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim. 

Nasze Stowarzyszenie i aktywnie współ-
pracujące z nim placówki oświatowe w Gmi-
nie Kuryłówka tj. Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Dąbrowicy dzięki podjętemu wyzwaniu i udziałowi w Programie 
Działaj Lokalnie 2014 zostały dostrzeżone oraz docenione. 

Prezydent RP podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, wręczył odznaczenia państwowe. Odbyło się też 
podsumowanie akcji „Majówka z Polską” oraz finał III edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w któ-
rej uczestniczyliśmy. Nagroda została ustanowiona przez Prezydenta RP w 2012 roku i jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich  
i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania. 

Na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP opis działań naszego projektu „Wolność kocham i rozumiem… 89xBis” ukazał się jako 
Przykład dobrej praktyki. W kategorii Obywatelska Inicjatywa Lokalna Kapituła Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej przyznała Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy zaszczytne wyróżnienie 
„w uznaniu za działalność edukacyjną i wychowawczą oraz aktywność obywatelską w najmniejszych społecznościach”. Nasze dzia-
łanie znalazło się wśród najlepszych inicjatyw w dziedzinie dobra wspólnego w całej Polsce i jest budującym przykładem partnerstwa, do 
którego zaprosiliśmy Rady Rodziców naszych szkół, Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce i Publiczną Bibliotekę Filia w Dąbrowicy, Wiejski 
Dom Kultury w Kolonii Polskiej, Ochotniczą Straż Pożarną w Kolonii Polskiej, Parafię Rzymsko-Katolicką w Kolonii Polskiej oraz lokalnych 

Fantazyjny „ Klub Muchomorka”

Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim

Piątek 15 maja 2015r. był wyjątkowym dniem dla przedszko-
laków z „Klubu Muchomorka”. Przedszkolaki po raz pierwszy po-
jechały na autokarową wycieczkę do Centrum Zabaw „Fantazja” 
w Rzeszowie. W wycieczce uczestniczyli również rodzice, wycho-
wawcy i koordynator przedszkola. 

Cała podróż przebiegała bardzo spokojnie, dzieci były wy-
jątkowo grzeczne i z niecierpliwością dopatrywały Rzeszowa. 
Wreszcie stanęliśmy przed bajkowymi drzwiami, gdzie przywi-
tała nas pani w kolorowej sukni i każde dziecko otrzymało na 
rączkę kolorowy znaczek. Pani poinformowała wszystkich o zasa-
dach bezpieczeństwa i zaprosiła do wspólnej zabawy. Dzieci nie 
mogąc się na wierzyć zwiedziły całą salę zabaw, po czym szczęśli-
we rozpoczęły zabawę, zjeżdżając ze zjeżdżalni, bawiąc się w kul-
kach, na dmuchawcu, trampolinie i jeżdżąc autkami. Następnie 

wszyscy udali się na obiad, aby mieć siłę do dalszej zabawy. 
Kolejną atrakcją była podróż kolejką po bulwarach. Nato-

miast po powrocie do Sali zabaw czekał już na dzieci pan, któ-
ry opowiadał jak się robi lizaki i każde z dzieci miało możliwość 
zrobienia sobie lizaka o wybranym kształcie. Jednak to jeszcze 
nie był koniec niespodzianek, gdyż na dzieci czekała jeszcze pani, 
która z balonów robiła przeróżne zwierzątka, rzeczy i kwiaty wg 
pomysłów i zachcianek dzieci. Po tych atrakcjach dzieci bawiły 
się jeszcze wspólnie na Sali zabaw.

Dzień przedszkolny szybko dobiegł końca i czas było się 
pożegnać. Przedszkolaki zafascynowane jeszcze długo mówiły  
o atrakcjach i niespodziankach, jakie ich spotkały. W przedszkolu 
jeszcze można usłyszeć: „To był najfajniejszy dzień”. 
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Festyn edukacyjny w Dąbrowicy

przedsiębiorców. Koordynatorem środowiskowych działań w lokalnej społeczności była Elżbieta Darnia nauczyciel historii, we współpracy  
z Małgorzatą Leja dyrektor Szkoły Podstawowej, członkiem zarządu Stowarzyszenia oraz prezesem zarządu Tadeuszem Kyć.

Głównym celem projektu realizowanego w Dąbrowicy od 1 września 2014 r. było stworzenie oferty innowacyjnych przedsię-
wzięć rozwojowych dotyczących obchodów 25. rocznicy wyborów w 1989 r. i odzyskania wolności. Młodzież gimnazjalna oraz starsze 
klasy szkoły podstawowej angażowane były w tematyczne happeningi i akcje, brały udział w konkursach historycznych i grach tere-
nowych, współuczestniczyły w organizacji wystaw fotografii lokalnej historii. Wszystkie ważne wydarzenia szkolne i środowiskowe, 
na pamiątkę historycznych obrad, odbywały się przy Okrągłym Stole.

Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku składamy wyrazy wdzięczności za zaszczytne wyróżnienie znalezienia się wśród gran-
tobiorców VIII edycji Programu Działaj Lokalnie. 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy
Tadeusz Kyć – prezes Zarządu, Małgorzata Leja – członek Zarządu

16 czerwca należy zaliczyć do wyjątkowych dni w Dąbro-
wicy, a edukacja połączona była z rekreacją i rozrywką. Na 
przyszkolnym placu mało miejsce podsumowanie projektu 
„Przedszkole kluczem do przyszłości” realizowanego w ramach 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – to pożegnanie grupy „Zie-
lone Żabki” oraz podsumowanie działań podjętych przez Szkołę 
Podstawową i Publiczne Gimnazjum w Dąbrowicy w 15. jubile-
uszowej ogólnopolskiej kampanii  „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
pod hasłem „Gramy w jednej drużynie”. Wspaniale spisali 
się nasi najmłodsi, dzieci przedszkolne, uczniowie, nauczyciele  
i wszyscy pracownicy szkoły. A rodzice okazywali radość z nieco-
dziennego święta radości.

Propozycji edukacyjno – rekreacyjnych było co niemiara: 
- występy artystyczne dzieci przedszkolnych i uczniów
- warsztaty i zajęcia „mam zainteresowania”: kreatywne 

druciki „W naszym ogródku” - formowanie kwiatków, krzyżów-
ki, quizy, zgadywanki, malowanie kamieni, drzewko szczęścia 
– popieram kampanię ZTU – Samorząd Uczniowski, taneczno - 
ruchowe

- stoiska zdrowej żywności: zupa z pokrzyw, koktajl owoco-
wy, kanapki, koreczki i szaszłyki owocowe, sałata lodowa i resz-
ta, soki, mleko smakowe

- zajęcia aktywności twórczej, gry i zabawy rekreacyjno-
sportowe: modelowanie balonów, malowanie twarzy, pokaz du-
żych baniek mydlanych. 

Składamy wyrazy wdzięczności za okazaną nam pomoc, 
wsparcie merytoryczne, rzeczowe i finansowe. Na festynie za-
szczycili nas swoją obecnością „Przyjaciele naszych szkół”:

- pan Tadeusz Halesiak Wójt Gminy Kuryłówka – organ pro-
wadzący SP w Dąbrowicy 

- pan Tadeusz Kyć prezes zarządu Stowarzyszenia Wspiera-
nia Inicjatyw Kulturalno – Oświatowych i Gospodarczych w Dą-
browicy – organ prowadzący PG w Dąbrowicy

- pani Alicja Kycia przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 

- pan Józef Błoński dyrektor i pani Anna Bienias główna księ-
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gowa Gminnego Zespół Obsługi Szkół
- pan Leszek Połeć dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
- pani Elżbieta Zawitkowska księgowa projektu „Przedszkole 

kluczem do przyszłości” 
- pan Marek Latawiec dyrektor Wiejskiego Domu Kultury  

w Kolonii Polskiej  
- pani Małgorzata Połeć koordynator  gminny świetlic śro-

dowiskowych 
- pani Ilona Rodecka bibliotekarz Gminnej Biblioteki Filia  

w Dąbrowicy 
- Rady Rodziców, przewodniczące panie Beata Brzyska – 

Szkoła Podstawowa, Maria Bucior – Publiczne Gimnazjum
- pani Alina Kyć opiekun świetlicy środowiskowej w Słobo-

dzie 
- pani Marcjanna Misiąg opiekun świetlicy środowiskowej 

w Dąbrowicy
- pani Katarzyna Kiełboń instruktor Wiejskiego Domu Kultu-

ry w Kolonii Polskiej
- pan Bogdan Pokrywka - Firma Alfa San Obuwie Leżajsk
- pan Mirosław Pietrycha Usługi Transportowe
- pani Stenia Skwara, pan Edward Skwara – Sklep „Groszek” 

w Dąbrowicy
- pan Grzegorz Prucnal – Firma Handlowo-Usługowa Prom-

lek 
- pani Małgorzata Chmura pielęgniarka w miejscu naucza-

nia i wychowania punkt opieki medycznej, pomiar ciśnienia 
krwi, instruktarz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wszystko się powiodło, dopisali: zaproszeni goście, rodzi-
ce, przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, 
pracownicy i przyjaciele szkoły, apetyt na przekąski na stoiskach 
ze zdrową żywnością oraz oczywiście humor i słoneczna pogo-
da. Zagraliśmy przecież w jednej drużynie i to się sprawdziło, 
bo grając w jednej drużynie mamy lepsze rezultaty, dużo więcej 
radości i satysfakcji. 

Bardzo pomocny przy realizacji przedsięwzięcia był sztab 
kreatywnych młodych ludzi - Zespół PARTY CHART z Lublina, 
łowcy eventów. Bawiliśmy się z NAJLEPSZYMI.

Dziękujemy. 

PODZIĘKOWANIA
W imieniu całej społeczności szkolnej
składamy serdeczne podziękowania 
Pani Alicji Kyci Przewodniczącej

oraz wszystkim członkom Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuryłówce

za wszelką pomoc i finansowe wspieranie programów 
profilaktycznych realizowanych przez nasze szkoły.

Państwa wiedza i doświadczenie stanowią dla nas cenne 
wskazówki w propagowaniu zachowań prozdrowotnych
i kształtowaniu właściwych nawyków u wychowanków. 
Państwa otwarte serca na potrzeby dzieci i młodzieży 

pomagają im uczestniczyć w wielu warsztatach
profilaktycznych, wyjazdach edukacyjnych i wycieczkach. 

Państwa pomoc jest bezcenna.
Z wyrazami szacunku

Beata Kamińska – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Brzyskiej Woli

Miron Czarniecki – dyrektor Zespołu Szkół w Kuryłówce

PODZIĘKOWANIA
W imieniu całej społeczności szkolnej

składam serdeczne podziękowania
Panu Leszkowi Połciowi dyrektorowi GOK w Kuryłówce 

oraz instruktorom Paniom Marzenie Kyci
i Marioli Jagiełło-Chrzan oraz Panom:
Markowi Burdzie, Markowi Latawcowi 

i Jarosławowi Szuperowi za całoroczną pracę włożoną
w skuteczne rozwijanie talentów dzieci i uczniów naszej 
szkoły. To dzięki Państwa ogromnemu zaangażowaniu 

i wysiłkowi dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-VI 
osiągają wysokie lokaty w konkursach na szczeblach 

gminnym, powiatowym, międzypowiatowym
i wojewódzkim godnie reprezentując nie tylko szkołę, ale 
także gminę i powiat. Uśmiech dzieci na scenie podczas 
występów i wzruszenie rodziców na widowni są bezcenne. 

Z wyrazami szacunku
Beata Kamińska – dyrektor Szkoły Podstawowej

w Brzyskiej Woli
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Dzieci i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli
LAUREATAMI Konkursów, Przeglądów i Olimpiad

Na Gminnym Festiwalu  Piosenki Przedszkolnej „Kaczucha  
2015” zespół wokalny ARTIS w składzie: Gabrysia Cichoń, Julia 
Masełek, Emilka Pasek, Patryk Socha i Tomek Wnuk zajął II miej-
sce, duet Patryk Socha i Tomasz Wnuk to zdobywcy I miejsca,  
Julia Masełek wywalczyła II nagrodę, a Grand Prix Festiwalu 
powędrowało do  Tomka Wnuka. Dzieci rozwijają swoje talenty 
wokalne  pod czujnym okiem pani Marzeny Kyci – instruktorki GOK 
w Kuryłówce.

Podczas VI Powiatowej  Przedszkolady „SAVOIR VIVRE 
– słowa magiczne i znane, od przedszkola używane” dzie-
ci z oddziału przedszkolnego zdobyły, wzorem roku ubie-
głego, I miejsce w kategorii inscenizacja, a Tomek Wnuk 

otrzymał nagrodę za kreację sceniczną. Reżyserkami przedsta-
wienia były panie: Elżbieta Fus, Beata Kamińska, Dorota Lewkowicz  
i Elżbieta Majcher. 

Podczas XIV Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzie-
żowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna” Le-
żajsk 2015 „Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję” I miejsce zdobył 
„teatrzyk SMYK” (uczniowie klasy VI), a nagrodę za kreację sce-
niczną otrzymał Szymon Bzdoń. Przedstawienie wyreżyserowały 
panie Elżbieta Fus i Dorota Lewkowicz.

Na XX Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych 
„Bajkowisko 2015”, którego finał odbył się w teatrze „Maska”  
w Rzeszowie, III miejsce zdobył Teatrzyk „Promyczek” (uczniowie 
klasy I), a nagrodę za kreację sceniczną otrzymała Zuzanna Wnuk. 
Teatrzyk prowadzą panie Elżbieta Fus i Beata Kamińska. I miejsce 

w kategorii piosenka wywalczyła Dominika Socha – uczennica 
klasy I, którą opiekuje się pani Marzena Kycia – instruktorka GOK 
w Kuryłówce.

W Gminnym Konkursie Ortograficznym I miejsce  i tytuł Mi-
strza Ortografii zdobyła Katarzyna Jachimowicz z klasy VI, którą 
przygotowała Pani Łucja Koza.

Na etapie Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej Kata-
rzyna Piotrowska z klasy V zajęła III miejsce i w nagrodę jedzie na 
dwutygodniowy obóz wypoczynkowo-szkoleniowy.

W Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „English 
is cool” Katarzyna Jachimowicz, Mateusz Wilkos i Małgorzata Lew-
kowicz z klasy VI zdobyli wyróżnienia. Uczniowie pracują z Panią 

Elżbietą Śliz.
I miejsce w gminie i II w powiecie w konkursie BRD wywal-

czyła drużyna uczniów klasy VI w składzie: Katarzyna Leniart, Mał-
gorzata Lewkowicz, Mateusz Femiak i Paweł Wawrzak pod opieką 
pana Pawła Mazurkiewicza. Dodatkowo Paweł Wawrzak zajął in-
dywidualnie II miejsce. 

I miejsce w gminie i II w powiecie w czwórboju zajęli chłopcy 
z klas V i VI. I miejsce w powiecie indywidualnie i udział w zawo-
dach wojewódzkich w czwórboju wywalczył Mateusz Wilkos z 
klasy VI. Uczniów przygotował pan Paweł Mazurkiewicz. 

W Powiatowym Konkursie Plastycznym – „Bohaterowie na-
szych lektur” II miejsce zajęła Zuzia Wnuk, III miejsce  Dominika  
Socha (uczennice klasy I), a wyróżnienie otrzymał Michał Mase-
łek z klasy V. Prace powstały pod kierunkiem pani Elżbiety Fus.
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W pogodny dzień, 31 maja, w Brzyskiej Woli odbył się 
Piknik Prozdrowotny, organizatorami którego byli: Wójt Gmi-
ny Kuryłówka, Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli oraz GOK  
w Kuryłówce. Dyrektor szkoły Beata Kamińska i dyrektor GOK 
Leszek Połeć przywitali zebranych bardzo serdecznie dzięku-
jąc za chęć uczestnictwa w tej plenerowej imprezie. Wójt gmi-
ny Pan Tadeusz Halesiak dokonał oficjalnego otwarcia Pikniku 
i się zaczęło. Na początek teatrzyk „SMYK”, który przygotowa-
ły do występu Panie Elżbieta Fus i Dorota Lewkowicz, przed-
stawił pełną humoru inscenizację o zdobywaniu kobiet, któ-
ra wywołała salwy śmiechu. Następnie urocze przedszkolaki 
zaprezentowały niezwykłe umiejętności wokalne wprawiając  
w zachwyt licznie zgromadzoną  publiczność. Również ucznio-
wie klas I-VI swoimi występami wokalnymi i grą na instru-
mentach wzbudzały ogromny entuzjazm. Uczniów do wy-
stępu przygotowali: Panie Marzena Kycia – instruktorka GOK  

w Kuryłówce, Beata Socha 
i Pan Bogumił Łyko. Wójt 
Gminy Kuryłówka Pan Ta-
deusz Halesiak i Komen-
dant Gminny Ochotni-
czej Straży Pożarnej Pan 
Roman Szałajko wręczyli 
uczniom klas I-VI nagro-
dy rzeczowe za udział 
w wojewódzkim konkur-
sie plastycznym o treści 
pożarniczej. O godzinie 
17.00 orkiestra GOK  
w Kuryłówce i marżonet-
ki zapoczątkowały ważne 
wydarzenie, którym było 
oddanie do użytku wyre-

montowanego Wiejskiego Domu Kultury w Brzyskiej Woli. Wójt 
przywitał zaproszonych gości w osobach: Pan Stanisław Kotul-
ski – Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi, Pan Roman 
Szałajko – Sekretarz Urzędu Gminy, Pani Alicja Kycia – Dyrektor 
GOPS w Kuryłówce, Pan Józef Błoński – Dyrektor GZOS w Ku-
ryłówce, Pan Wiesław Mynart – Prezes ZGK w Kuryłówce, Pan 
Miron Czarniecki – Dyrektor ZS w Kuryłówce, Pan Piotr Socha 
- Sołtys Sołectwa Brzyska Wola, Pan Wojciech Sydoń – Pracownik 
Urzędu Gminy – przedstawiciel wykonawcy remontu. Następnie, 
przy dźwiękach orkiestry dętej pod batutą Pana Marka Burdy, 
nastąpił przemarsz wszystkich zebranych na plac przy WDK, 
gdzie  przecięcia wstęgi dokonali: Pan Tadeusz Halesiak – Wójt 

Podczas XIV Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Pla-
stycznego „Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję” Zuzanna Winiar-
ska z klasy V została Laureatką, Małgorzata Lewkowicz z klasy VI 
- finalistką, a wyróżnienia otrzymali: Klaudia Pieczonka uczenni-
ca klasy VI oraz Dawid Staroń i Katarzyna Piotrowska- uczniowie 
klasy V. Z uczniami pracowała pani Elżbieta Fus.

W eliminacjach Wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego pt.: ”Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każ-
dy wymaga” Rafał Masełek z kl. III zdobył wyróżnienie. Opiekun-
ką Rafała jest pani Elżbieta Fus.

W wojewódzkim Konkursie na Plakat „Rodzino - Trzymaj 
Formę” laureatką została Zuzanna Winiarska z klasy V. Praca po-
wstała pod czujnym okiem pani Bogusławy Pych.

W Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Synap-
sik, zorganizowanym po raz pierwszy przez MEN, uczenni-
ce klasy I: Ania Jachimowicz, Dominika Socha, Ola Bielak  
i Zuzia Leniart znalazły się w dziesiątce najlepszych, a Zuzia 
Wnuk (o rok od koleżanek młodsza) zajęła miejsce 11. Swoje zdol-
ności dziewczynki rozwijają na zajęciach prowadzonych przez pa-
nie Elżbietę Fus i Beatę Kamińską.

Uczennica klasy III Zuzia Piotrowska to LAUREATKA Ogólno-
polskiej Olimpiady „Olimpusek – sprawdzian zintegrowany”. Rów-
nież w Ogólnopolskim Konkursie „Synapsik” Zuzia uzyskała drugi 
wynik w Polsce. Zuzia pracuje na lekcjach z panią Dorotą Lewko-
wicz, a zajęcia indywidualne prowadzi z nią pani Beata Socha.

Uczeń klasy IV Bartłomiej Jachimowicz w Ogólnopolskim  
Konkursie „ Edi Panda” z języka angielskiego zdobył wyróżnienie 

krajowe, natomiast w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpus” 
również z języka angielskieg  zdobył tytuł LAUREATA. Bartek pra-
cuje indywidualnie z Panią Elżbietą Śliz, która napisała i realizuje  
z chłopcem program pracy indywidualnej. 

W Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Matematycz-
nym „BOCIEK” – II miejsce zdobył  Bartłomiej Jachimowicz,  
a VI Szymon Leniart. Uczniów klasy IV do konkursu przygotowała 
pani Danuta Działo na zajęciach koła matematycznego i zajęciach 
indywidualnych, które prowadzi z Bartkiem.

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym – 
„Kangur 2015” Radek Rodecki z klasy IV zajął 4 miejsce w po-
wiecie i zdobył wyróżnienie krajowe, Bartek Jachimowicz  
z klasy IV miał 5 wynik w powiecie i również wyróżnienie krajo-
we, a Kasia Jachimowicz, uczennica klasy VI, została w powiecie 
nagrodzona. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod czuj-
nym okiem pani Danuty Działo.

Uczniowie ze sprawdzianu szóstoklasisty uzyskali wynik wy-
żej średni zarówno z części I (matematyka i język polski), jak  
i z języka angielskiego. Jest to stanin VI.  Szczególnie należy zwró-
cić uwagę na uzyskanie wysokiego wyniku z części matema-
tycznej, najwyższego w gminie, wyższego od średniej powiatu  
i województwa. 

Bardzo cieszą nas osiągnięcia dzieci i uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Brzyskiej Woli. Dziękujemy im oraz ich opiekunom za 
chęci, zaangażowanie i godne reprezentowanie szkoły, gminy, 
powiatu i województwa w kraju. Życzymy im radości ze wspól-
nej pracy i osiągania kolejnych sukcesów. 

Piknik Prozdrowotny w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli
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Gminy Kuryłówka, Pan Stanisław Kotulski – Przewodniczący Rady 
Gminy, Pan Leszek Połeć – dyrektor GOK w Kuryłówce, Pan Piotr 
Socha – Sołtys Sołectwa Brzyska Wola i ,w imieniu wykonawcy 
remontu, Pan Wojciech Sydoń. Po części oficjalnej wszyscy z za-
interesowaniem oglądali wyremontowany dom kultury.

W tym samym czasie na stadionie odbywał się Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kuryłówka, w którym uczestniczy-

ły 4 drużyny ze szkół z powiatu leżajskiego: Chałupki Dębniań-
skie, Kuryłówka, Stare Miasto i gospodarze czyli Brzyska Wola. 
Turniej przygotowali i prowadzili Panowie Janusz Kuszpa i Paweł 
Mazurkiewicz. 

Podczas Pikniku można było obejrzeć występy zespołów 
śpiewaczych z Dąbrowicy, Kolonii Polskiej, Kulna i Kuryłówki, któ-
re działają przy GOK w Kuryłówce. Zespołom towarzyszył akom-
paniator Pan Bogdan Pęcak. Strażacy z OSP Brzyska Wola zapre-
zentowali krótki, ale zapadający w pamięć pokaz umiejętności 
strażackich. Najmłodsi uczestnicy Pikniku nieustannie korzystali 
z atrakcji w postaci zjeżdżalni, trampoliny, Małpiego Gaju i zamku 
z kulkami. Ogromne wzięcie miała loteria fantowa – każdy los 
wygrywa i koło fortuny, które prowadziły Panie Helena Stepaniak 
i Elżbieta Śliz, a w przygotowaniach pomagali również: Panie Ka-
tarzyna Gruca, Teresa Wnuk i Pan Adam Wnuk. Jak przystało na 
Piknik Prozdrowotny można było spróbować potraw zdrowej, 
domowej kuchni, a zwłaszcza domowych wypieków, które cie-

szyły się ogromną popularnością. A to wszystko za sprawą bardzo 
zaangażowanych rodziców naszych uczniów. Była też możliwość 
zmierzenia ciśnienia krwi i zbadania poziomu cukru dzięki ofiar-
ności Pani Grażyny Staroń w ramach owocnej współpracy szkoły  
z Ośrodkiem Zdrowia w Brzyskiej Woli.

Najmłodsi i nieco starsi chętnie uczestniczyli w konkursach 
sprawnościowych, za co otrzymywali nagrody ufundowane przez 
sponsorów. Duże zainteresowanie wywołało przeciąganie liny 
przez mężczyzn. Publiczności było do śmiechu, a przeciągającym 
linę niekoniecznie. Ale jak się bawić to na całego.

Pod koniec Pikniku Pan Tadeusz Halesiak Wójt Gminy Kury-
łówka wręczył nagrody uczestnikom Turnieju. Czwarte miejsce  
przypadło drużynie z Chałupek Dębniańskich, III miejsce wywal-
czyła drużyna z Brzyskiej Woli, II miejsce zdobyła drużyna z Kury-
łówki, a zwycięzcami okazała się drużyna ze Starego Miasta. Dru-
żyny otrzymały dyplomy, puchary i piłki. Wójt złożył wszystkim 
gratulacje i podziękował  za udział w Turnieju.

Piknik Prozdrowotny był ogromnym przedsięwzięciem. Wy-
magał dużego wkładu finansowego i rzeczowego oraz zaanga-
żowania nauczycieli, pracowników obsługi, pracowników GOK 
i rodziców. Bez pomocy sponsorów nie udałoby się zorganizo-
wać tak dużej imprezy plenerowej. Organizatorzy Pikniku skła-
dają serdeczne podziękowania sponsorom, którymi byli: Urząd 
Gminy w Kuryłówce, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, GKRPA 
w Kuryłówce, Elinsbud- Wiesław Bagniak, PGE-oddział Rzeszów, 
Smak – Górno, NFly – Norbert Mucha, Bank Spółdzielczy w Leżaj-
sku, Bank Zachodni WBK w Leżajsku, Auto – Bajex Stare Miasto, 
MOSiR Leżajsk, BMF Polska Leżajsk, Komenda Powiatowa Policji 
w Leżajsku, Firma Dominnet – Dominik Rup, sklep SPAR Janusz 
i Jerzy Zygmuntowie, ESELEKTUM – Pośrednictwo Finansowe 
Elżbieta Proń, Centrum Taniej Książki w Rzeszowie, Księgarnia 
Eurydyka w Leżajsku, Firma Koral Rzeszów, Ośrodek Zdrowia  
w Brzyskiej Woli, KGW w Brzyskiej Woli, Rada Rodziców i Pracow-
nicy Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli. Organizatorzy bardzo 
serdecznie  dziękują wszystkim zaangażowanym w organizację 
Pikniku, a uczestnikom za przybycie, dobrą zabawę i wiele miłych 
słów. Do zobaczenia za rok.

Tradycyjnie na przełomie maja i czerwca dzieci i uczniowie 
wyruszają w ciekawe podróże. Dzieci z oddziału przedszkolnego 
i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli także posta-
nowili pogłębić swoją wiedzę, bo jak ogólnie wiadomo  „Podróże 
kształcą”. Pierwsi w trasę wyruszyli uczniowie klas II i III, z częścią 
klasy V, którzy 14 maja, pod opieką pani Beaty Sochy, pojechali 
do zagrody edukacyjnej w Cieplicach. Gospodyni pani Elżbieta 
Starzak przywitała z radością przybyłą gromadkę i zaprosiła do…. 
wspólnej pracy, podczas której dzieci zapoznały się z harmono-
gramem pracy w typowym gospodarstwie, zaczerpnęły wiedzy  
z zakresu hodowli zwierząt, upraw i ekologii. Wielką frajdę 

sprawiło dzieciom karmienie małych kózek butelką, a starszych 
owsem z ręki. Oprócz zajęć kulinarnych i plastycznych odbywały 
się też konkursy, zabawy i na koniec pieczenie kiełbasy. Pogoda, 
świeże powietrze, liczne zabawy i mnóstwo atrakcji sprawiło 
wszystkim wiele radości. Podobną wiedzę posiadły przedszkolaki 
oraz uczniowie klasy I, którzy także udali się do podobnej zagro-
dy, tym razem do Przychojca. Nad bezpieczeństwem czuwały pa-
nie: dyrektor Beata Kamińska, Dorota Lewkowicz, Elżbieta Fus, 
Katarzyna Gruca, Krystyna Masełek oraz Jolanta Pędziwiatr. Dzie-
ci pracując w mniejszych grupach wykonywały różne zadania. 
Klasa pierwsza oraz bardziej odważne przedszkolaki udały się 

Podróże dalekie i bliskie
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na zwiedzanie zagrody i poznanie zwierząt. W tym czasie druga 
grupa zajęła się wyrabianiem ciasta i wypiekiem ,,proziaków. Po 
takim posiłku rozpoczęły się szaleństwa w chatce Baby Jagi i na 
mini placu zabaw. Całość uzupełnił pokaz mody oraz przejażdżka 
kucykiem. Gospodyni pani Czesława Zawadzka przeprowadziła 
także lekcję edukacyjną na temat powstawania chleba, zapo-
znała z eksponatami zgromadzonymi w izbie historycznej oraz 
uświadomiła, jak ważne znaczenie w życiu człowieka mają zioła. 
Przy tak wspaniałej zabawie czas szybko minął.

Natomiast uczniowie klas starszych w dniach 11-12 czerwca  
udali się na dwudniową wycieczkę. Pierwszym przystankiem była 
Bochnia, gdzie dzięki przewodnikom, zarówno wirtualnym jak i 
realnym, w ciekawy i zabawny sposób przedstawiona została hi-
storia najstarszej kopalni soli w Polsce. Następnym przystankiem 
były Wadowice, gdzie wszyscy zwiedzili rodzinny dom naszego 
wielkiego rodaka świętego Jana Pawła II oraz Bazylikę Ofiarowa-
nia Najświętszej Maryi Panny znajdującą się w jego pobliżu. Dru-
gi dzień wycieczkowicze rozpoczęli od parku dinozaurów, skąd, 
poprzez ogrody papieskie, dotarli do Parku Miniatur, który ofe-
rował moc wrażeń. Największe emocje, zwłaszcza wśród żeńskiej 
części, wzbudził seans w kinie 5D. Uczniowie zwiedzili najwięk-
sze zabytki Polski i świata w miniaturze oraz skorzystali z uroków 
Lunaparku. Następnie trasa wiodła do Warowni, gdzie obejrzeć 
można stroje, przedmioty codziennego użytku oraz techniki ich 
wykonywania  sprzed 700 lat. Ostatnim punktem było zwiedza-
nie mini zoo, gdzie dotrzeć można „niecodzienną” ciuchcią. Ko-

rzystając z okazji, w drodze powrotnej wycieczka zatrzymała się 
na krótki przystanek na chwilę refleksji w Kalwarii Zebrzydow-
skiej. A potem już długa i wyjątkowo męcząca droga do Brzyskiej 
Woli. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały panie: Łucja Koza, 
Beata Socha, Ilona Rodecka i Elżbieta Śliz. 

Organizatorzy wyjazdów oraz cała społeczność szkolna pra-
gnie złożyć serdeczne podziękowania pani Alicji Kyci – przewod-
niczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, która wsparła finansowo te wszystkie przedsięwzięcia, 
dzięki którym dzieci i uczniowie mieli okazję spędzić owocnie  
i radośnie te dni.

W szkole znowu zaszły zmiany na lepsze. Tym razem dzięki 
finansowemu wsparciu, zaangażowaniu i ciężkiej pracy zmie-
niony został wygląd pomieszczenia, w którym spożywane są 
posiłki. Nowe szafki, zlewozmywak, bateria zostały sfinansowa-
ne przez Panów: Wiesława Bagniaka, Norberta Muchę, Marka 
Dechnika, Państwa Elżbietę i Andrzeja Lisowskich oraz nauczy-
cieli i rodziców. Zmywarkę i warnik zakupiła Rada Rodziców  
z pozyskanych funduszy przy wsparciu Pana Wiesława Bagnia-
ka, a spory zapas tabletek do zmywarki podarowała szkole Pani 
Grażyna Staroń. Nowe płytki i zmieniony kolor ścian to zasłu-
ga Pań: Katarzyny Grucy, Teresy Wnuk oraz Panów Stanisława 
Studenta, Witolda Wawrzaka, Adama i Mariusza Wnuków. Stoły  
i krzesła zakupiono z pieniędzy pozyskanych w ramach napisanego projektu, którego autorkami były Panie: Beata Kamińska - dy-
rektor szkoły i Elżbieta Śliz. Dzięki tym zmianom „stołówka” stała się miejscem, gdzie każdy przebywa z przyjemnością, a spo-
żywanie posiłków przynosi prawdziwą radość. Cieszy fakt, że działania podejmowane przez szkołę są doceniane nie tylko przez 
środowisko lokalne. 

Kolejne zmiany w wystroju pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli
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W dniu 23 kwietnia  szkołę odwiedziła bardzo sympatycz-
na grupa z Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Lasz-
czynach. Dzieci przybyły z przedstawieniem „List polecony do 
Śpiącej Królewny”. Gościliśmy siedmioro wychowanków tego 
ośrodka: Ewę, Karolinkę, Piotrka, Mateusza, Mariusza, Piotrka  
i Przemka. Towarzyszyli im ich opiekunowie: Katarzyna Flis, Ewe-
lina Kłos, Monika Kołcz, Ewa Krajewska-Baran, Joanna Lorenc, 
Dorota Sadło, Grzegorz Martula oraz Bartosz Rynasiewicz. Nasi 
goście nie tylko zaprezentowali bardzo ciekawą inscenizację, ale 
także przygotowali profesjonalną scenografię. Występ wzbudził 
ogromny aplauz całej społeczności szkolnej, która gromkimi 
brawami  wspierała i nagradzała niezwykłych artystów. Pani dy-
rektor złożyła wyrazy wdzięczności wszystkim zaangażowanym 
w przedstawienie w postaci pamiątkowego dyplomu, kwiatów  
oraz  słodkiego podarunku dla najmłodszych gości. Spotkanie 
zakończyło pamiątkowe zdjęcie, po czym nasi goście udali się na 

poczęstunek oraz odwiedzili nasze przedszkolaki. Było to niezwy-
kłe wydarzenie, które na długo zagości w sercach całej społecz-
ności szkolnej.

Spotkanie integracyjne w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „English is cool”

Po raz drugi Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli zorgani-
zowała Konkurs Języka Angielskiego. Tym razem objął on swo-
im zasięgiem również  szkoły z gminy Leżajsk. Na zaproszenie 
odpowiedziały Szkoły Podstawowe z Chałupek Dębniańskich, 
Dębna oraz Kuryłówki. Po raz kolejny Honorowy Patronat nad  
konkursem  objął Wójt Gminy Kuryłówka Pan Tadeusz Halesiak. 
W konkursie wzięło udział 20 uczniów klas IV-VI przygotowanych 
przez Panie: Magdalenę Podobińską (ZS Kuryłówka), Elżbietę 
Popowicz (SP Chałupki Dębniańskie i Dębno) oraz Elżbietę Śliz 
(SP Brzyska Wola). Przygotowany przez koordynatora konkursu 
Panią Elżbietę Śliz test nie należał do najłatwiejszych. Zawierał 
on elementy sprawdzające rozumienie ze słyszenia i czytania, 
umiejętności komunikacji językowej, znajomość zasad gramatyki 
i słownictwo oraz wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych. Po 
60 minutach zmagań uczniów, komisja w składzie: Magdalena 

Podobińska, Elżbieta Popowicz i  Elżbieta Śliz przystąpiła do in-
tensywnej pracy, a uczniowie udali się na poczęstunek przygoto-
wany przez szkołę. 

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Wójta Gmi-
ny Kuryłówka oraz Szkołę Podstawową w Brzyskiej Woli.  Były to 
plecaki sportowe, gry dydaktyczne oraz saszetki. I miejsce zaję-
ła Zuzanna Ćwikła z ZS w Kuryłówce, II miejsce - Antoni Rupar 
uczeń klasy IV z SP Dębno, zaś III miejsce wywalczył Jakub Zaga-
ja z ZS Kuryłówka. Wyróżnienia zdobyli: Katarzyna Jachimowicz, 
Małgorzata Lewkowicz, Mateusz Wilkos z SP Brzyska Wola oraz  
Wiktoria Kotula z ZS Kuryłówka. Wszyscy uczestnicy otrzymali  
drobne upominki, a opiekunowie i sponsor pisemne podzię-
kowania.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i  ich opiekunkom 
oraz życzymy dalszych sukcesów.
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W dniu 12 maja 2015r. na stadionie w Kuryłówce odbyła się Powiatowa „GIMNAZJADA” w lidze lekkoatletycznej dziewcząt  
i chłopców. Zawodników powitał i otworzył zawody Wójt Gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak. W programie drużynowych zawodów 
lekkoatletycznych odbyły się następujące konkurencje: bieg na 100m, 600m dziewcząt, 1000m chłopców, skok w dal, pchnięcie 
kulą, rzut oszczepem, oraz sztafeta 4x 100m. Każ-
da drużyna liczyła 15 zawodniczek i zawodników,  
a na końcowy wynik drużyny składało się 12 naj-
lepszych rezultatów.

Wyniki drużyn dziewcząt:
I m. Gimnazjum Publiczne w Kuryłówce  941 pkt.
II m. Gimnazjum w Nowej Sarzynie       914 pkt.
III m. Gimnazjum w Grodzisku Górnym   905 pkt.
IV m. Gimnazjum w Grodzisku Dolnym   835 pkt.
Wyniki drużyn chłopców :
I m. Gimnazjum Grodzisko Dolne           1135 pkt.
II m. Gimnazjum Publiczne w Kuryłówce  1013 pkt.
III m. Gimnazjum w Łętowni                    940 pkt.
IV m. Gimnazjum w Grodzisku Górnym   852 pkt.
V m. Gimnazjum w Sarzynie                    847 pkt.

Aparaturę nagła-
śniającą zabezpie-
czył Gminny Ośro-
dek Kultury w 
Kuryłówce. Orga-
nizatorem Powia-
towej Gimnazjady 
lekkoatletycznej 
był vice-prezes 
P o w i a t o w e g o 
Szkolnego Związ-
ku Sportowego 
w Leżajsku Euge-
niusz Josse.

Zwycięstwo w Dramie Profilaktycznej 2015
13.05.2015r. uczniowie  naszego gimnazjum uczestniczyli, jak co roku, w Powiatowym Konkursie Dramy Profilaktycznej  ph. 

„Mobbing - nie stosuję, nie ignoruję” i zdobyli I miejsce. Gimnazjaliści, pod kierunkiem pani Małgorzaty Kordas,  przygotowali 
tym razem pantomimę. W przedstawieniu brali udział następujący uczniowie: Marta Bagniak, Adrian Bucior, Faustyna Czerwonka,  
Magdalena Mokrzycka, Monika Staroń, Kamil Student, Katarzyna Waluda, Wiktoria Wilkos. Oprawę  muzyczną do inscenizacji 
przygotował  Marek Ćwikła. Dodatkowym sukcesem zespołu było uzyskanie statuetki za najlepszą grę sceniczną, którą zdobyła 
Magdalena Mokrzycka, uczennica klasy 3b. Serdecznie gratulujemy!

Gimnazjada w Kuryłówce
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Dzień Kuryłówki

„Klub Muchomorka” na wycieczce Festyn edukacyjny w Dąbrowicy


