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„Samorządy sąsiadujących Gmin: Biszczy, 
Kuryłówki i Potoka Górnego podjęły inicjatywę 
upamiętnienia tragicznych wydarzeń związa-
nych z okresem zaborów. 

Przedsięwzięcie miało na celu zaangażo-
wanie głównie ucz- niów szkół z terenów gmin 
do głębszego zapoznania się z historią regio-
nu. Znaczna część społeczeństwa zamieszkała 
na pograniczu województwa podkarpackie-
go i lubelskiego nie umie wytłumaczyć np.: 
dlaczego na obszarze w/w gmin znajdujemy 
cerkwie prawosławne, greckokatolickie i ko-
ścioły rzymskokatolickie?, dlaczego istnieje 
„sztuczny” podział na tych z „Galicji” i tych  
z „Kongresówki”? W wyniku decyzji Kongresu 
Wiedeńskiego ustalono ściśle dozorowaną (po 1863 r.) granicę 
pomiędzy zaborcami: Austrią i Rosją. Ustalona wówczas linia po-
działu przetrwała 100 lat tj. do 1915 roku. Wówczas w wyniku 

ofensywy wojsk austriackich ziemie polskie będące w zaborze 
rosyjskim między innymi teren obecnych gmin Biszcza i Potok 
Górny zostały opanowane przez wojska austriackie. Taki stan 
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„SPOTKANIE GRANICZNE”- BUKOWINA 2015

Drodzy Czytelnicy
To już dwunasta jesień z kolei, w którą namawiamy Państwa do sięgania po dobrą książkę, chociażby z  naszej Biblioteki Publicz-
nej, jak również po informacje zamieszczone na łamach kwartalnika KW. Jak zawsze znajdują się tutaj relacje z ostatnich wyda-
rzeń jakie miały miejsce na terenie Gminy Kuryłówka, a także tych, z naszym udziałem poza jej granicami. Życzymy przyjemnej 
lektury w długie jesienne wieczory - 

redakcja Kuryłowskich Wieści 

Gmina Kuryłówka informuje, że do dnia 30.09.2015 r. zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuryłówka w 2015 roku”. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą 
zadania zostało PHUP „EURO-GAZ”. Kwota dofinansowania obejmowała 100 % kosztów kwa-
lifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających 
azbest, w tym 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, 35 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie oraz 15 % ze środków Gminy Kuryłówka. Łączny koszt zadania wyniósł 65 376,13 zł.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 32 461,20 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 22 722,84 zł
Gmina Kuryłówka 10 192,09 zł
Łącznie w ramach projektu ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła:
- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 74,672 Mg
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 82,684 Mg

Informacja z realizacji zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kuryłówka w 2015 roku”
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trwał do końca I Wojny Światowej. Po jej zakończeniu, granice 
zaborów przestały istnieć, a Polska stała się niepodległa. 

Finał „Spotkania Granicznego” odbył się w dniu 2 sierpnia 
br. w Bukowinie na terenie gospodarstwa agroturystycznego 
„Kary Mustang”. Uczestniczące w „Spotkaniu” samorządy przed-
stawiły swój dorobek kulturalny. W prezentacji gminy Kuryłówka 
wystąpił chór męski Cornellius, zespół wokalny Artis oraz zespół 
folklorystyczny Leszczyna. Podsumowano zrealizowane konkursy 

oraz bawiono się wspólnie podczas zabaw rekreacyjno -sporto-
wych. Dopisała pogoda, dopisali mieszkańcy sąsiadujących gmin 
oraz  goście. W tym wyjątkowym dniu w Bukowinie historia mie-
szała się z teraźniejszością. Na „Spotkanie” przybyły też grupy 
historyczno- rekonstrukcyjne z Biłgoraja i Przemyśla. Żołnierze 
„zaborczych armii” pełnili służbę na posterunkach granicznych 
(zrekonstruowane przejście graniczne z okresu zaborów można 
obejrzeć na terenie zajazdu „Kary Mustang”). 
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W dniu 5 lipca bieżącego roku strażacy z terenu Gminy Ku-
ryłówka obchodzili swoje święto. Dzień Strażaka rozpoczęto 
Mszą św. którą koncelebrował ks. proboszcz Piotr Babijczuk. Po 
uroczystości kościelnej delegacje strażaków udały się na stadion 
sportowy w Kuryłówce, gdzie odbył się uroczysty apel. Słowa po-
dziękowania za strażacką służbę do ochotników skierował Wice-
prezes Zarządu Powiatowego Z OSP w Leżajsku Tadeusz Halesiak 
– Wójt Gminy, a także Zastępca Komendanta Powiatowego PSP 
w Leżajsku bryg Jerzy Matusz. 

Podczas apelu zasłużo-
nym działaczom społecznej 
służby wręczono medale 
i odznaki organizacyjne. 
Złotym medalem „Za za-
sługi dla pożarnictwa” od-
znaczeni zostali druhowie: 
śp. Andrzej Stroń, Tomasz 
Kargol i Juliusz Koperda, 
srebrnymi medalami od-
znaczono: Mariana Pier-
czyka i Mariana Masełek, 
zaś brązowy medalem „Za 
zasługi dla pożarnictwa” Grzegorza Masełek. Odznaki „Strażak 
Wzorowy” otrzymali: Paweł Janda, Andrzej Femiak, Andrzej 
Staroń, Arkadiusz Socha, Marcin Woźny i Dawid Dziechciarz. 
Wręczono również odznaki za wysługę lat w OSP które otrzymali: 
Tadeusz Wilkos - 30 lat, Zbigniew Socha - 30 lat, Józef Brzu-
ska - 30 lat, Zbigniew Stroń - 30 lat, Tadeusz Kucharz - 25 lat 
zaś druhowie: Marian Masełek, Zdzisław Socha, Janusz Socha, 
Tadeusz Borek i Grzegorz Masełek - odznakę 20 lat. Aktu od-

znaczeń dokonali: Tadeusz Halesiak - Wójt, bryg. Jerzy Matusz, 
sekretarz zarządu O/Powiatowego ZOSP w Leżajsku Roman Sza-
łajko (dowódca uroczystości) i wiceprezes zarządu O/Gminnego 
ZOSP w Kuryłówce Zdzisław Socha.  

Po apelu przystąpiono do przeprowadzenia gminnych zawo-
dów sportowo-pożarniczych jednostek Ochotniczej Straży Pożar-
nej: Brzyska Wola, Dąbrowica (dwie drużyny), Jastrzębiec, Kulno, 
Kuryłówka (trzy drużyny w tym kobieca) i Wólka Łamana.  

Jako pierwsze we wszystkich konkurencjach zaprezentowały 
się panie z OSP Kuryłówka. 
Ich występ nagradzany był 
rzęsistymi brawami. Dru-
żyny męskie startowały wg 
wylosowanej kolejności. 
Najpierw przeprowadzono 
musztrę. Potem odbyła się 
sztafeta 7x50 m i na końcu 
najbardziej pokazowa kon-
kurencja tzw. rozwinięcie 
bojowe. 

Na zakończenie zawo-
dów Wójt Tadeusz Halesiak 

podziękował wszystkim uczestnikom za sportową rywalizację. 
Słowa podziękowania skierował pod adresem komisji sędziow-
skiej powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Leżajsku 
bryg. dr Bogdana Kołcza, która wzorowo oceniała zmagania dru-
żyn. Podkreślił, że udział w zawodach jest istotnym elementem 
strażackiej służby, świadczy o mobilności i wartości bojowej jed-
nostki. Podziękował wszystkim prezesom i naczelnikom straży za 
ich zaangażowanie w przygotowaniu drużyn do zawodów. 

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA I GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
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Z inicjatywy Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józe-
fa Szczęsnego w Kuryłówce przystąpiono do realizacji projektu 
pod tytułem „Polska pod zaborami - ustalenia Kongresu Wie-
deńskiego” w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Fundacją 
Fundusz Lokalny w Leżajsku.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu zaangażowanie 
uczniów szkół z terenów Gminy Kuryłówka do głębszego za-
poznania się z historią regionu, w tym z przebiegiem granic 
między zaborami w naszej okolicy. Cele inicjatywy zamierza się 
osiągnąć poprzez organizację konkursu fotograficznego oraz 
wiedzy historycznej.

W ramach projektu zaplanowano postawienie trzech tablic 
w miejscach dawnych - historycznych przejść granicznych po-
między Austrią i Rosją. Realizację tego zadania podjęli się stra-
żacy z Kuryłówki, którzy w dniu 30 sierpnia br. wstawili trzy ta-
blice informacyjne. Pierwszą postawiono na granicy obecnych 
sołectw Kuryłówka i Kulno; dawniej na tzw. rowie przebiegała 
granica państwowa pomiędzy Austrią i Rosją (w Kuryłówce była 
komora - urząd celny), drugą tablicę wkopano w Brzyskiej Woli 
przy drodze do Zagródek, kolejną w Jastrzębcu przy drodze do 
Bukowiny.

PS. 
Jest nam bardzo przykro, że inicjatywa przypominająca 

bolesny podział Polski i Polaków dokonany przez zaborców, 
spotkała się z niezrozumieniem przez pewne grupy osób, któ-
re dokonały zniszczenia tablic informacyjnych, o których pisze-
my wyżej. Okres zniewolenia Polski jest faktem historycznym. 
Upamiętnienie tamtych mrocznych czasów (np. w formie ta-
blic) winno uświadomić obecnemu pokoleniu Polaków, że nasi 
przodkowie o tę wolność walczyli i oddawali życie, abyśmy 
mogli cieszyć się wolnością bez granic. Akt zniszczenia tablic 
świadczy o lekceważeniu wielkich dokonań naszych przodków.

Realizatorzy projektu o fakcie wandalizmu powiadomili or-
gany ścigania. KP Policji w Leżajsku prowadzi dochodzenie w 
sprawie wykrycia sprawców przestępstwa.

R.Sz.

„SPOTKANIE PO LATACH” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZYSKIEJ WOLI

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuryłówce
beneficjentem programu „Działaj Lokalnie IX „
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      R.Sz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tego jeszcze nie było! Dnia 26 września br. w Szkole Pod-
stawowej w Brzyskiej Woli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie 
Rady Pedagogicznej z udziałem nauczycieli, którzy w różnych 
okresach pracowali w tej szkole. Przybyli nauczyciele, którzy 
rozpoczynali pracę w latach: 1949, 1952, 1955, 1956, 1958  
i w następnych. Inicjatorem spotkania był komitet organizacyj-
ny w osobach: Genowefa Szajnar, która przepracowała w szkole  
w Brzyskiej Woli 30 lat, Rozalia Świeżawska oraz Irena i Mieczy-
sław Jagustynowie. Dyrektor szkoły Beata Kamińska entuzja-

stycznie podchwyciła propozycję byłych nauczycieli i udzieliła 
wszelkiej pomocy, aby spotkanie było udane. Do byłych nauczy-
cieli dołączyli nauczyciele czynni zawodowo oraz pracownicy ob-
sługi. W spotkaniu uczestniczyli również: pan Tadeusz Halesiak 
Wójt Gminy Kuryłówka, pan Stanisław Kotulski Przewodniczący 
Rady Gminy, pani Alicja Kycia Dyrektor GOPS w Kuryłówce, ks. 
Henryk Skałuba Proboszcz parafii Brzyska Wola i pani Maria Kępa 
- przedstawiciel ZNP - oddział Leżajsk. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił ks. 
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W dniu 1 września 2015 r. w Zespole Szkół  
w Kuryłówce odbyła się Inauguracja roku szkol-
nego 2015/2016 w Gminie Kuryłówka. Oprócz 
ciepłych słów powitania, były życzenia i plany 
dotyczące rozwoju oświaty w gminie Kuryłówka. 
Gościem honorowym był Wójt Gminy Kuryłów-
ka Tadeusz Halesiak. Minutą ciszy oddano hołd 
wszystkim poległym i pomordowanym w czasie II 
wojny światowej, w tym również z miejscowości 
Kuryłówka i naszej gminy. Wszyscy obejrzeli rów-
nież występy uczniów, którzy przygotowali krótką 
część artystyczną na tę okoliczność.

MC

Proboszcz Henryk Skałuba. W homilii dużo miejsca poświęcił roli 
nauczycieli w wychowaniu młodzieży tak w latach pięćdziesią-
tych ubiegłego wieku jak i obecnie.

Po mszy wszyscy udali się do szkoły, gdzie zostali z radością  
powitani przez dyrektora szkoły Beatę Kamińską. Pan Mieczy-
sław Jagustyn odczytał nadzwyczajny protokół Rady Pedago-
gicznej, który podpisało 36 osób, uczestników zjazdu. Najstarsi 
nauczyciele wspominali swoją pracę sprzed 60 lat, kiedy przybyli 
do Brzyskiej Woli i byli z dala od cywilizacji (bez dróg, autobu-
sów, prądu). Podkreślili wielki entuzjazm młodych nauczycieli  
w krzewieniu oświaty na wsi, mimo bardzo ciężkich warunków. 
Ich praca była związana nie tylko z dziećmi, ale także z młodzieżą 
wiejską, z którą spotykali się w czasie wieczorków teatralnych czy 
śpiewaczych. Wiele ciepłych słów padło pod adresem rodziców, 
którzy bardzo chętnie współpracowali z nauczycielami, odnosili 
się do nich z szacunkiem i tego wymagali od swoich dzieci. 

W dyskusji zabrał głos Wójt Gminy Kuryłówka, który podzię-
kował organizatorom za tak wyjątkowe spotkanie i złożył wszyst-
kim serdeczne życzenia. Uczestnicy spotkania zostali przyjęci 
wspaniałym obiadem przygotowanym przez restaurację „U Braci 
Zygmuntów” w Leżajsku. Po obiedzie odbyła się część artystycz-
na. Julia Masełek z oddziału przedszkolnego, Tomek Wnuk z kla-
sy I, Dominika Socha z klasy II i absolwent szkoły Kamil Kotulski 
tak wspaniale zaśpiewali, że wszystkich wprawili w ogromny za-
chwyt. Także uczennica klasy VI Zuzanna Winiarska miała w tym 
dniu udany debiut solowy. Na klarnecie pięknie zagrała wiązankę 

piosenek żołnierskich.
Po części artystycznej wszyscy udali się do sal lekcyjnych, by 

zwiedzić piękne pomieszczenia na miarę XXI wieku. Zachwytom 
nie było końca. Najwięcej wesołości wzbudziły pomieszczenia 
na strychu (teraz piękne), które kiedyś nazywano „gołębnikiem”  
i służyły za mieszkania. Przypominano wesołe historie, 2 śluby  
i wesela oraz wielką serdeczność pani Wandy Jędrzejowskiej, 
kierowniczki szkoły, która była dla młodych jak matka. Długo  
w sali gimnastycznej rozbrzmiewała muzyka, śpiewy i tańce. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni i wyrazili chęć powrotu do szko-
ły za rok w większym gronie.

Przygotowała: Rozalia Świeżawska

Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół w Kuryłówce
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Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Kuryłówce
W poczuciu wartości i satysfakcji  

z niełatwej pracy w szkole z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej w Zespole Szkół 
w Kuryłówce spotkali się emeryci, na-
uczyciele, pracownicy administracji  
i obsługi oraz zaproszeni goście. 

Po części artystycznej przygoto-
wanej przez nauczycieli i uczniów ze-
społu szkół Dyrektor Miron Czarniecki 
podziękował wszystkim za codzienną 
pracę wkładaną w wychowanie mło-
dzieży. Wyraził słowa uznania dla do-
robku i osiągnięć w pracy zawodowej 
oraz życzył, aby trud nauczycielski 
spotkał się z uznaniem uczniów i śro-
dowiska. Honorowym gościem spo-
tkania był m.in. wójt Gminy Kuryłówka 
Tadeusz Halesiak, któremu złożono 
serdeczne podziękowania za współ-
pracę i wspieranie działań i zadań 
oświatowych. 

Dzień Edukacji Narodowej, to 
także okazja do wręczenia nagród. 
W br. nagrody Dyrektora otrzyma-
li nauczyciele: Bazan Janusz, Burda 
Agnieszka, Kania-Zawierucka Liliana, 
Karpińska Lucyna, Kordas Małgorzata, 
Łuszczak Barbara, Marczak Grażyna, 
Podobińska Magdalena, Pych Bogu-
sława, Sztyrak Małgorzata, Wolanin 
Maria; pracownicy obsługi: Leja Boże-
na, Podgórczyk Zofia, Serafin Marian. 
Obecny na spotkaniu włodarz gminy 
Kuryłówka przyznał nagrody Wójta 
dyrektorom: Mironowi Czarnieckiemu  
i Urszuli Zięzio.



8

Tarnawiec, mała miejscowość pod Kuryłówką jeszcze w la-
tach dwudziestych XX wieku zwana była Dornbachem. Niemiec-
ka nazwa wsi wywodziła się z okresu kolonizacji Galicji przez ce-
sarza Józefa II. 

W 1786 roku do Tarnawca sprowadzono kolonistów nie-
mieckich. Dla osadników w obrębie istniejącej wsi wytyczono 
nową szeroką ulicę, wzdłuż której, po obu jej stronach zaczęto 
stawiać budynki. Dotychczasowy Tarnawiec obejmujący parę za-
budowań skupionych wokół dawnego pałacu Józefa Potockiego 
oraz tzw. „Grądek” włączono do Kuryłówki. Nowa kolonia otrzy-
mała nazwę Dornbach. Koloniści osadzeni w Dornbachu byli ka-
tolikami. To głównie za ich staraniem w 1812 r. erygowano para-
fię pw. św. Józefa w Tarnawcu. Dornbach Stary i Nowy (powstały 
około 1807 roku) szybko się rozwijał. W 1853 roku liczył 44 nu-
mery (osadzone na 913 morgach i 459 sążniach). Wielkość upo-
sażenia w ziemię kolonistów była różna od 2-5 mórg do ponad 
37 mórg w (1866 r.) dot. Johanna Hausera. Imponujący nadział 
ziemi miała szkoła. Był to grunt gromadzki przydzielony szkole.  
W zasadzie kolonie niemieckie były samowystarczalne tzn. go-
spodarze prócz uprawy ziemi wykonywali inne niezbędne zawo-
dy. Byli wśród nich: kowale, stolarze, murarze, szewcy, krawcy 
itp. Obejścia kolonistów były obszerne, wyróżniały się odpo-
wiednim usytuowaniem budynków zapewniającym odpowiedni 
stan pożarowy i higieniczny gospodarstwa. Koloniści jako pierw-
si wprowadzili studnie kopane. Prawie przy każdym gospodar-
stwie był sad. Lepsza uprawa i kultura gospodarowania ziemią 
zapewniała im wyższe plony, a co za tym idzie wyższe dochody. 
Koloniści z Dornbachu izolowali się od chłopów z okolicznych 
wsi, którzy byli od nich biedniejsi i bardziej zacofani. Związki mał-
żeńskie były zawierane między kolonistami z sąsiednich kolonii, 
których w widłach Wisły i Sanu było dosyć dużo. Ożenek między 
różniącymi się kulturowo i etnicznie nacjami, polską i niemiec-
ką, nie występował. Sporadycznie zaczął pojawiać się pod koniec 
XIX wieku zwłaszcza w Dornbachu. Przyczynkiem do tego było 
wspólne wyznanie i świątynia, w której spotykały się sąsiadujące 
narody.

Od początku istnienia koloni istniała w tym miejscu szko-
ła. Świadomi korzyści płynących z edukacji dzieci koloniści bez 
oporów posyłali dzieci do szkoły. To wyraźnie odróżniało ich od 
chłopów okolicznych wsi, którzy nie dbali o naukę swoich po-
ciech. Gospodarze z Dornbachu starali się aby nauka dzieci nie 
kończyła się na poziome szkoły ludowej. Ci których było na to 
stać posyłali młodzież do szkół wyższego stopnia. Wiązało się to 
z ponoszeniem opłat czesnego oraz bursy szkolnej lub kwatery 
prywatnej. W Galicji do połowy XIX wieku istniała ograniczona 
sieć szkół umożliwiających kontynuację nauki na poziomie śred-
nim. Najbliższe szkoły gimnazjalne znajdowały się w Rzeszowie 
i Przemyślu. Ponadto gimnazja działały w Krakowie, Tarnowie, 
Lwowie, Tarnopolu, Samborze, Stanisławowie, Bochni, Nowym 
Sączu, Brodach, Brzeżanach, Buchaczu i Drohobyczu.  

Nauka w ośmioletnim gimnazjum kończyła się egzaminem 
dojrzałości uprawniającym do kontynuacji kształcenia na pozio-
mie wyższym. W dziewiętnastowiecznej Galicji działały następu-
jące wyższe uczelnie świeckie: Uniwersytet Jagielloński w Krako-
wie, Uniwersytet Cesarza Franciszka I (od 1817 r.) we Lwowie, 
Akademia Techniczna tamże (od 1844 r.), Akademia Medycyny 
Weterynaryjnej we Lwowie (1881 r.), Akademia Rolnicza w Du-
blanach oraz Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Oprócz nich 
działały seminaria duchowne w Krakowie, Tarnowie, Przemyślu 
i Lwowie. Uczniowie chcący poświecić się pracy pedagogicznej 
mogli kształcić się na kursach pedagogicznych przy szkołach 

głównych we Lwowie, Przemyślu i Tarnowie. Do programu kur-
sów dla nauczycieli wprowadzono naukę gry na organach, przy-
gotowując kandydata do pełnienia funkcji organisty. Galicja doby 
autonomicznej (1860-1872), to okres rozwoju szkolnictwa, na 
skalę niespotykaną w innych zaborach. Pierwsze zmiany dotyczą-
ce systemu kształcenia wprowadzała ustawa szkolna z 14 maja 
1869 roku. Kolejne zmiany określały naukę jako obowiązkową  
i bezpłatną dla dzieci obojga płci w wieku 6-12 lat. Ustanowio-
no jednakowy program nauczania dla szkół miejskich i wiejskich. 
Program ten obejmował naukę czytania i pisania w języku oj-
czystym, wiadomości z nauk przyrodniczych, historii i geografii. 
Reorganizacja szkolnictwa ludowego w Galicji nastąpiła w 1895 
roku. Wprowadzono wówczas rozwiązania które z niewielki-
mi zmianami obowiązywały do końca rządów zaborcy. Ustawa 
określała szkołę wiejską jako szkołę ludową niższego typu orga-
nizacyjnego, która nie zapewniała dziecku chłopskiemu dostępu 
do pełnego programu nauki elementarnej, co z kolei utrudniało 
zdobycie wykształcenia na poziomie średnim. Troska o szerzenie 
oświaty spadła w znacznym stopniu na społeczeństwo. W Ga-
licji dużą rolę na tym polu odegrało m.in. Towarzystwo Szkoły 
Ludowej. Kadrę nauczycielską dla szkół ludowych miały zapewnić 
seminaria nauczycielskie. Były to szkoły państwowe z trzyletnim 
programem nauczania, męskie i żeńskie dostępne dla wszystkich 
bez względu na narodowość i wyznanie. Egzamin do seminarium 
nauczycielskiego, opierał się na programie niższej szkoły realnej 
lub gimnazjum, ale mogli do niego podchodzić także zdolniej-
si absolwenci szkół ludowych, po kursach przygotowawczych. 
Nauka w tych szkołach była bezpłatna - a nawet, najzdolniejsi,  
ale ubodzy studenci, mogli liczyć na pomoc stypendialną z fun-
duszy państwowych. Po zakończeniu procesu nauczania, ucznio-
wie zdawali egzamin dojrzałości, z wszystkich przedmiotów. 
Jego zdanie upoważniało do podjęcia pracy w szkole ludowej  
w charakterze zastępcy nauczyciela. Zdanie egzaminu dojrzało-
ści nie uprawniało absolwentów do podjęcia studiów wyższych. 
W 1871 roku utworzono seminaria męskie w: Krakowie, Lwowie, 
Starym Sączu, Rzeszowie, Tarnopolu i Stanisławowie oraz żeńskie 
w Przemyślu, Lwowie, Krakowie i powołane później Seminarium 
w Brzeżanach. Cztery lata później dla dziewcząt wprowadzono 
dodatkowo czwarty rok nauki, w celu zniechęcenia zbyt dużej 
ilości zainteresowanych kształceniem kandydatek. Natomiast do 
seminariów męskich wprowadzono jeden rok kursu przygoto-
wawczego, co pozwoliło podwyższyć i wyrównać poziom nauki 
między kandydatami. Do wybuchu I Wojny Światowej w Galicji 
działało 13 Seminariów. Podzielone były na dwie kategorie. Dla 
jednej ustalono plan naukowy o kierunku językowo-rysunkowym 
w seminariach w Krakowie (1871), Tarnowie, Rzeszowie (1871), 
Lwowie (1871), Stanisławowie i Tarnopolu. Przygotowywały 
one nauczycieli dla szkół miejskich. Drugą kategorię stanowiły 
seminaria o kierunku przyrodniczo-gospodarskim - w Kętach, 
Starym Sączu, Krośnie, Sokalu, Samborze, Rudniku (1906) i 
Zaleszczykach. Te przygotowywały nauczycieli dla szkół wiej-
skich. Brak funduszy państwowych, przyczynił się do tworzenia 
znacznej liczby prywatnych, niepaństwowych, seminariów na-
uczycielskich, których w 1914 roku było już 25. Między innymi 
najbliżej nas działające, sióstr Boromeuszek w Łańcucie (1917).  
W okresie autonomii galicyjskiej i latach późniejszych ilość szkół 
gimnazjalnych sukcesywnie się zwiększała np. gimnazja w Wado-
wicach (1866), Złoczewie (1873), czy Zakład Naukowo-Wycho-
wawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie (1883) posiadający status 
szkoły gimnazjalnej o bardzo bogatym wyposażeniu w pomoce 
naukowe. Warto tu wymienić gimnazjum w Jarosławiu (od 1892 

Szkic szkolnictwa w Galicji 
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roku), które było najbliżej położoną szkołą średnią dla wiosek 
zasania, umożliwiającą zdanie egzaminu dojrzałości z możliwo-
ścią  podjęcia studiów wyższych. Zwiększenie stanu szkół gim-
nazjalnych zarówno państwowych jak i prywatnych  nastąpiło 
w XX wieku. Gimnazja powstawały niemal w każdym mieście,  

a już na pewno w mieście powiatowym. Utworzeniu  Gimnazjum 
w Leżajsku 1912 r. obok powstałego w 1907 roku Gimnazjum 
w Łańcucie znacznie poprawiło dostępność młodzieży do szkół 
średnich w powiecie łańcuckim. 

R.Sz.

W dniu 29 września br. roku odbyło się uroczyste pod-
sumowanie projektu systemowego pt.: „Czas na aktywność 
w Gminie Kuryłówka” realizowanego przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kuryłówce w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji spo-
łecznej, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W spotkaniu wzięli udział Uczestnicy Projektu z lat 2013-
2015, zaproszeni goście, w tym: Wójt Gminy Kuryłówka Tade-
usz Halesiak, Sekretarz Gminy Kuryłówka Roman Szałajko, Dy-
rektor GOK Leszek Połeć, Dyrektor MGOPS w Nowej Sarzynie 
Mirosław Przewoźnik oraz pracownicy GOPS w Kuryłówce na 
czele z Dyrektor GOPS Alicją Kycia.  

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze uświetlo-
nej m.in. poprzez prezentację wieloletnich działań projekto-
wych, wręczenie pamiątkowych zaświadczeń o uczestnictwie w 
projekcie a także uroczysty poczęstunek stanowiący kulminację 
wymiany wspomnień i zdobytych doświadczeń.  

Projekt systemowy realizowany był w czterech nastę-
pujących kolejno po sobie etapach: Etap I: od 1 stycznia do  
31 grudnia 2013 roku;

Etap II: od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku;
Etap III: od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku oraz 
Etap IV: od 1 lipca do 30 września 2015 roku. 
Wartość projektu, która została podzielona stosunkowo  

z zaplanowanymi działaniami na lata kalendarzowe ogółem wy-
niosła 469 422,31 zł, w tym kwota dofinansowania stanowiła 
wartość 415 708,02  zł, wkład własny to: 49 289,34 zł. 

W projekcie wzięło udział łącznie 30 osób (28 kobiet,  
2 mężczyzn). Były to osoby bezrobotne lub nieaktywne za-
wodowo, poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu, 
bądź pozostające w zatrudnieniu – rolnicy. Będące w wieku 
aktywności zawodowej (15-64 lata), w tym w wieku 15-30 lat -  
11 osób (8 K, 2 M). Zamieszkałe na terenie gminy Kuryłówka. 
Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Z Uczestnikami Projektu zawarto kontrakty socjalne odpo-
wiadające potrzebom poszczególnych beneficjentów.

Zadania określone w projekcie realizowane były poprzez 
zastosowanie instrumentów aktywnej integracji obejmujących 
działania w sferze aktywizacji społecznej, zawodowej oraz edu-
kacyjnej.

Człowiek najlepsza inwestycja 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Kuryłówce 
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Projekt systemowy realizowany był  
w czterech następujących kolejno po sobie etapach:  
Etap I: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku; 
Etap II: od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku; 
Etap III: od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku 
oraz  
Etap IV: od 1 lipca do 30 września 2015 roku.  

Wartość projektu, która została podzielona 
stosunkowo z zaplanowanymi działaniami na lata 
kalendarzowe ogółem wyniosła 469 422,31 zł,  
w tym kwota dofinansowania stanowiła wartość 415 
708,02  zł, wkład własny to: 49 289,34 zł.  

W projekcie wzięło udział łącznie 30 osób (28 
kobiet, 2 mężczyzn). Były to osoby bezrobotne lub 
nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, nie 
pozostające w zatrudnieniu, bądź pozostające 
w zatrudnieniu – rolnicy. Będące w wieku 
aktywności zawodowej (15-64 lata), w tym w wieku 
15-30 lat - 11 osób (8 K, 2 M). Zamieszkałe na 
terenie gminy Kuryłówka. Korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej. 

Z Uczestnikami Projektu zawarto kontrakty 
socjalne odpowiadające potrzebom poszczególnych 
beneficjentów. 

Zadania określone w projekcie realizowane 
były poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej 
integracji obejmujących działania w sferze 
aktywizacji społecznej, zawodowej oraz 
edukacyjnej. W ramach wskazanych działań 
przeprowadzono: 

1. Warsztaty psychologiczne z zakresu 
kompetencji społecznych, w wymiarze 24 godz. 
zorganizowane dla: 10 osób (9 kobiet, 1 
mężczyzna) w 2013r., 10 osób (10K) w 2014r., 4 
osób (4K) w I-II kwartale 2015r. oraz 6 osób 
(5K, 1M) w III kwartale 2015r. 

 
2. Trening pracy, w wymiarze 24 godz. 

przeprowadzony dla: 10 osób (9K, 1M) w 2013r., 
10  osób (10K) w 2014r., 4 osób (4 K) w I-II 
kwartale 2015r. oraz 6 osób (5K, 1M) w III 
kwartale 2015r. 

3. Szkolenie z zakresu ekonomii społecznej  
z elementami przedsiębiorczości, w wymiarze 
32 godz. przeprowadzone w III kwartale 2015r. 
dla 6 osób (5K, 1M). 

4. Kurs: Przedstawiciel handlowy, w wymiarze 
40 godz. zorganizowany dla 1 osoby (1K)  
w 2013r., 1 osoby (1K) w 2014r. oraz 3 osób 
(2K, 1M) w III kwartale 2015r.  

5. Kurs: Prawo jazdy kat. B., w wymiarze 60 
godz. zorganizowany dla 1 osoby (1 K)  
w 2013r., 1 osoby (1K) w 2014r. oraz 3 osób 
(2K, 1M) w III kwartale 2015r. 

6. Kurs: Opiekunka dziecięca, w wymiarze 60 
godz. przeprowadzony dla 2 osób (2K)  
w 2013r. oraz 4 osób (4 K) w I-II kwartale 2015r. 

 
7. Kurs: Opiekunka dziecięca z elementami 

animacji zabaw dziecięcych,  w wymiarze 70 
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stosunkowo z zaplanowanymi działaniami na lata 
kalendarzowe ogółem wyniosła 469 422,31 zł,  
w tym kwota dofinansowania stanowiła wartość 415 
708,02  zł, wkład własny to: 49 289,34 zł.  

W projekcie wzięło udział łącznie 30 osób (28 
kobiet, 2 mężczyzn). Były to osoby bezrobotne lub 
nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, nie 
pozostające w zatrudnieniu, bądź pozostające 
w zatrudnieniu – rolnicy. Będące w wieku 
aktywności zawodowej (15-64 lata), w tym w wieku 
15-30 lat - 11 osób (8 K, 2 M). Zamieszkałe na 
terenie gminy Kuryłówka. Korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej. 

Z Uczestnikami Projektu zawarto kontrakty 
socjalne odpowiadające potrzebom poszczególnych 
beneficjentów. 

Zadania określone w projekcie realizowane 
były poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej 
integracji obejmujących działania w sferze 
aktywizacji społecznej, zawodowej oraz 
edukacyjnej. W ramach wskazanych działań 
przeprowadzono: 

1. Warsztaty psychologiczne z zakresu 
kompetencji społecznych, w wymiarze 24 godz. 
zorganizowane dla: 10 osób (9 kobiet, 1 
mężczyzna) w 2013r., 10 osób (10K) w 2014r., 4 
osób (4K) w I-II kwartale 2015r. oraz 6 osób 
(5K, 1M) w III kwartale 2015r. 

 
2. Trening pracy, w wymiarze 24 godz. 

przeprowadzony dla: 10 osób (9K, 1M) w 2013r., 
10  osób (10K) w 2014r., 4 osób (4 K) w I-II 
kwartale 2015r. oraz 6 osób (5K, 1M) w III 
kwartale 2015r. 

3. Szkolenie z zakresu ekonomii społecznej  
z elementami przedsiębiorczości, w wymiarze 
32 godz. przeprowadzone w III kwartale 2015r. 
dla 6 osób (5K, 1M). 

4. Kurs: Przedstawiciel handlowy, w wymiarze 
40 godz. zorganizowany dla 1 osoby (1K)  
w 2013r., 1 osoby (1K) w 2014r. oraz 3 osób 
(2K, 1M) w III kwartale 2015r.  

5. Kurs: Prawo jazdy kat. B., w wymiarze 60 
godz. zorganizowany dla 1 osoby (1 K)  
w 2013r., 1 osoby (1K) w 2014r. oraz 3 osób 
(2K, 1M) w III kwartale 2015r. 

6. Kurs: Opiekunka dziecięca, w wymiarze 60 
godz. przeprowadzony dla 2 osób (2K)  
w 2013r. oraz 4 osób (4 K) w I-II kwartale 2015r. 

 
7. Kurs: Opiekunka dziecięca z elementami 

animacji zabaw dziecięcych,  w wymiarze 70 

PODSUMOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO
CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KURYŁÓWKA
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W ramach wskazanych działań przeprowadzono:
1. Warsztaty psychologiczne z zakresu kom-

petencji społecznych, w wymiarze 24 godz. zor-
ganizowane dla: 10 osób (9 kobiet, 1 mężczyzna) 
w 2013r., 10 osób (10K) w 2014r., 4 osób (4K) 
w I-II kwartale 2015r. oraz 6 osób (5K, 1M) w III 
kwartale 2015r.

2. Trening pracy, w wymiarze 24 godz. prze-
prowadzony dla: 10 osób (9K, 1M) w 2013r., 10  
osób (10K) w 2014r., 4 osób (4 K) w I-II kwarta-
le 2015r. oraz 6 osób (5K, 1M) w III kwartale 2015r.

3. Szkolenie z zakresu ekonomii społecznej 
z elementami przedsiębiorczości, w wymiarze 32 
godz. przeprowadzone w III kwartale 2015r. dla 6 
osób (5K, 1M).

4. Kurs: Przedstawiciel handlowy, w wy-
miarze 40 godz. zorganizowany dla 1 osoby (1K) 
w 2013r., 1 osoby (1K) w 2014r. oraz 3 osób (2K, 
1M) w III kwartale 2015r. 

5. Kurs: Prawo jazdy kat. B., w wymiarze 60 
godz. zorganizowany dla 1 osoby (1 K) w 2013r., 
1 osoby (1K) w 2014r. oraz 3 osób (2K, 1M) w III 
kwartale 2015r.

6. Kurs: Opiekunka dziecięca, w wymia-
rze 60 godz. przeprowadzony dla 2 osób (2K) w 
2013r. oraz 4 osób (4 K) w I-II kwartale 2015r.

7. Kurs: Opiekunka dziecięca z elementa-
mi animacji zabaw dziecięcych, w wymiarze 70 
godz. zorganizowany w III kwartale 2015r. dla 3 
osób (3K). 

8. Kurs: Opiekun osób starszych, w wymia-
rze 60 godz. przeprowadzony dla 3 osób (3 K)  
w 2013r.

9. Kurs: Pracownika porządkowego, w wy-
miarze 42 godz. przeprowadzony w 2014r. dla 4 
osób (4K).

10. Kurs: Pielęgnacja zieleni z elementami 
florystyki, w wymiarze 80 godz. zorganizowany 
dla 2 osób (2K) w 2013r. oraz 5 osób (5K) w 2014r.

11. Kurs: Fryzjer II stopnia, w wymiarze 80 
godz. przeprowadzony w 2013r. dla 1osoby (1K).

12. Warsztaty: Akademia odpowiedzialne-
go rodzica, w wymiarze 18 godz. zorganizowane 
dla 14 osób (6K - rodziców, 8 dzieci) w 2013 r. oraz 
17 osób (8K - rodziców, 9 dzieci) w 2014 r.

13. Warsztaty: Akademia odpowiedzialne-
go rodzica, w wymiarze 30 godz. zorganizowane 
w III kwartale 2015r. dla 11 osób (3K- rodziców, 
8 - dzieci).

14. Policealne studium – Technik masa-
żysta, sfinansowane dla 1 osoby (1M) - zajęcia 
realizowane w roku szkolnym 2013/2014 oraz 
2014/2015, czas trwania nauki: 2 lata (4 seme-
stry).

15. Szkolenia BHP w wymiarze 11 godz. prze-
prowadzone dla 3 osób (3K) w 2013r. oraz 3 osób 
(3K) w 2014r.

16. Staże zawodowe, zorganizowane  dla 
3 osób (3K)w 2013r. (w okresie: 01.09.2013r. - 
31.12.2013r.) oraz  3 osób (3K) w 2014r. (w okre-
sie 01.09.2014r.-31.12.2014r.).

Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Kuryłówka” wniósł 
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce nowy impuls – po-
litykę aktywnej integracji, poprzez który od 1 kwietnia 2009r. pracownicy 
socjalni dysponowali całym instrumentalnym spektrum działań przyczynia-
jących się do ograniczania zjawiska marginalizacji i wykluczenia społeczne-
go klientów OPS. 

Reasumując powyższe, wszystkim Uczestnikom Projektu życzymy suk-
cesów oraz wszelkiej pomyślności zarówno w życiu prywatnym jak i zawo-
dowym.

Zespół projektowy
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Dożynki są szczególnym momentem w życiu i pracy rolnika, 
to nie tylko zakończenie żniw, ale przede wszystkim święto będą-
ce ukoronowaniem całorocznego trudu. To czas podziękowań za 
ich ciężką pracę i za chleb, który jest jej wytworem oraz wdzięcz-
ność za otrzymane plony, radość z ich obfitości mimo suszy, która 
nas nawiedziła. To również czas podziękowania Bogu za to, że 
omijały nas gradobicia, burze, wichury i inne kataklizmy, które 
niszczą nie tylko dary ziemi, ale dobytek całego życia.

Nie inaczej było w niedzielę 
6 września w Kuryłówce, dożyn-
ki rozpoczęto mszą świętą w Ko-
ściele p.w. Św. Mikołaja  w Kury-
łówce. Po modlitwie w intencji 
rolników, poświęceniu wieńców, 
liturgia dobiegła końca i barwny 
korowód prowadzony przez Ma-
żoretki i Orkiestrę Dętą  udał się 
na plac dożynkowy przy Straż-
nicy OSP, gdzie Wójt przywitał 
mieszkańców i przybyłych gości 
oraz podziękował rolnikom za 
trud i poświęcenie w pracy na 
roli, a także pielęgnowanie zwy-
czajów i tradycji naszych przod-
ków. 

Następnie nastąpiło trady-
cyjne przekazanie chleba przez 
starostów dożynek Wandę Ka-
szycką i Tadeusza Wilkosa na 
ręce wójta Gminy Tadeusza Ha-
lesiaka. Po czym chleb dożyn-
kowy do którego szacunek jest 
częścią naszego dziedzictwa kul-
turowego został rozdany wśród 
zgromadzonych widzów.

Miłym akcentem było 
wręczenie podziękowań przez 
Wójta Gminy Kuryłówka i Prze-
wodniczącego Rady Gminy dla 
wyróżniających się sportowców 
z naszej gminy w osobach: Kata-
rzyna Wilkos i Katarzyna Socha 
uprawiające kolarstwo, które w 

ostatnich latach zdobyły szereg medali i wyróżnień, a ostatnie z 
nich to Mistrzostwo Polski do lat 23 dla K. Wilkos oraz Wicemi-
strzostwo Polski juniorów K. Socha. Ponadto karatecy Leżajskie-
go Klubu Karate Kyokushine: Daniel Błoński - Wicemistrz Polski 
w Karate Kyokushine w kat. +80 kg, oraz dwaj bracia Mateusz 
i Dominik Ner młodzi zdolni, którzy już osiągają bardzo dobre 
wyniki sportowe.  

W tegorocznych uroczystościach dożynkowych uczestniczy-
ły wieńce żniwne z wszystkich 
dziesięciu sołectw naszej Gminy 
tj.: Brzyska Wola, Dąbrowica, Ja-
strzębiec, Kolonia Polska, Kulno, 
Kuryłówka, Ożanna, Słoboda, 
Tarnawiec oraz Wólka Łamana. 
Wieńce wykonane z różnych ga-
tunków zbóż, ziół, kwiatów, owo-
ców i warzyw prezentowały róż-
norodną symbolikę m.in. Serca, 
Monstrancji, Kielicha z Hostią, 
Łodzi, Korony nawiązywały do 
królewskości, majestatu, miłości 
i wiary katolickiej.

Po prezentacji części obrzę-
dowej, nastąpiło odśpiewanie 
staropolskich pieśni dożynko-
wych „Błogosławiony chleb 
ziemi czarnej” oraz „Zawołanie 
żniwne”. Co by tradycji stało się 
zadość, tak jak co roku odbył się 
również wspólny taniec - POLKA.

Następnie w części arty-
stycznej  zaprezentował się 
Party Chart z Lublina z progra-
mem dla dzieci oraz koncer-
towała zaprzyjaźniona Sołty-
sowa Kapela z Szówska, która 
swoim występem rozgrzała 
przybyłych na dożynki miesz-
kańców. Należy również wspo-
mnieć o Jubileuszu 15-lecia jaki 
w tym roku obchodziła grupa 
Mażoretek działająca przy GOK 
i wystawie fotograficznej, któ-

...W szeleście polskich zbóż i ziół
Błogosławiony chleb ziemi czarnej, wieczna miłość wieczny cud...
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ra temu wydarzeniu towarzyszyła. Ponadto miał miejsce kon-
kurs KRUS w Leżajsku na temat BHP w rolnictwie oraz konkurs  
z zakresu leśnictwa i ochrony środowiska w którym nagrody 
ufundowało Nadleśnictwo Leżajsk.

Niewątpliwie dużą atrakcją tegorocznych dożynek był efek-
towny pokaz sztucznych ogni oraz zabawa taneczna z zespołem 
muzycznym No Name, przy którym uczestnicy zabawy bawili się 
do późnych godzin nocnych. 

Organizatorzy pragną bardzo serdecznie podziękować spon-
sorom za wsparcie finansowe uroczystości dożynkowych: Firma 
ELINSBUD, Nadleśnictwo Leżajsk, Grupa Żywiec S. A. - Browar 
Leżajsk, A.P.S. Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne w Kuryłówce, Biu-
ro Projektowe w Staszowie, ZGK Sp z o. o. w Kuryłówce, BUD-
-MAX Kuryłówka, Firma INVENTOR, Przedsiębiorstwo Drogowe 
Sp. z o.o. w Staszowie oddział Kotowa Wola, Usługi Transpor-
towe i Rolnicze – K. Koperda, TUW BROSS Broker, Sklep Spo-
żywczo-Przemysłowy – M. Kiszczak, SUDR w Grodzisku Dolnym, 
COMPENSA – Vienna Insurance Grup, Firma Dominnet, Bank 

Spółdzielczy w Leżajsku, Plus-Market w Kuryłówce, Piekarnia  
w Leżajsku – M. Garbacz, Usługi Kulinarne – A.Więcław.

gbpwz, goklp
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W niedzielę 12 lipca 2015 w Kuryłówce odbył się VI Memo-
riał im. Józefa Hajdasza. Organizatorem turnieju był Ludowy Klub 
Sportowy „ZŁOTSAN” w Kuryłówce. W rozgrywkach uczestniczy-
ło osiem drużyn, które po zakończeniu sportowej rywalizacji zo-
stały nagrodzone przez Wicestarostę Leżajskiego Zdzisława Leś-
ko, Wójta Gminy Kuryłówka Tadeusza Halesiaka oraz Tadeusza 
Rauzę Prezesa Ludowego Klubu Sportowego ZŁOTSAN.

Organizator Memoriału składa serdeczne podziękowania 
sponsorom turnieju: Gminie Kuryłówka, Starostwu Powiatowe-
mu w Leżajsku, Urzędowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Firmom: 
Elinsbud Wiesław Bagniak, Auto – Bajex, Motozbyt Marek Żurek, 
Firma Hokee, Pizzeria Ankara Aniela, Daniel Hajdasz, Pole namio-
towe Krzysztof Bucior, Multi Dach, Elektrociepłownia Nowa Sa-
rzyna, MAAW Sport Andrzej Maruszak, Z.M. Smak Górno.

VI Memoriał im. Józefa
Hajdasza w Kuryłówce

Wyniki rozgrywek VI Memoriału
oraz najlepsi zawodnicy poszczególnych drużyn: 
I miejsce – Pizzeria Ankara – Aniela,
najlepszy zawodnik Kusy Kamil
II miejsce – Motozbyt Leżajsk,
najlepszy zawodnik Fus Sławomir
III miejsce – Starostwo Powiatowe w Leżajsku,
najlepszy zawodnik Kloc Tomasz
IV miejsce – Oldboy Rudnik,
najlepszy zawodnik Konior Adam
V miejsce – Elektrociepłownia Nowa Sarzyna,
najlepszy zawodnik Czarniecki Piotr
VI miejsce – Szkółka Piłkarska Pogoń Leżajsk,
najlepszy zawodnik d Tłuczek Waldemar
VII miejsce – MAAW-Sport Leżajsk,
najlepszy zawodnik Maruszak Andrzej
VIII miejsce – Oldboy Kuryłówka,
najlepszy zawodnik Bucior Kazimierz
Król Strzelców ŁUCZAK ANDRZEJ
Najlepszy Zawodnik SZPILA STANISŁAW (Motozbyt)
Najlepszy Bramkarz PĘCAK ARTUR (Starostwo Leżajsk)
Najstarszy Zawodnik ORDECHA ANDRZEJ

Uczennica Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli
uczestniczką Obozu strażackiego
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli: (Ania Ja-
chimowicz i Dominika Socha z klasy I, Zuzia Piotrowska z klasy 
III oraz Bartek Jachimowicz z klasy IV) wzięli udział w zajęciach 
Politechniki Dziecięcej w Rzeszowie. Zajęcia te odbywały się raz 
w miesiącu od marca do czerwca włącznie. Każdy z uczestników 
otrzymał „narzędzia” potrzebne do pracy każdemu szanujące-
mu się studentowi: indeks, długopis i notes. Uczniowie biorąc 
udział w tego typu zajęciach mieli okazję pogłębić swoją wie-
dzę. Pierwsze zajęcia prowadziła pani architekt Anna Martyka, 
a wykład nosił nazwę „Akademia Małego Architekta”. Te zajęcia 
były bardzo ciekawe, a „studenci” wzięły udział w konkursie na 
zaprojektowanie lotniska. Następne zajęcia prowadzone przez 
pana dr hab. Sebastiana Kubisa odbywały się pod nazwą „Wę-

drówki po nocnym niebie”. Wykład nauczył słuchaczy wiele o 
przestrzeni kosmicznej i astronomii. Trzecie z kolei zajęcia odby-
wały się pod czujnym okiem mgr Artura Polakiewicza, a nosiły 
tytuł „Kryminalne zagadki P.D.”. Uczniowie mieli do czynienia z 
narzędziami detektywistycznymi oraz poznawali „od podszewki” 
pracę detektywa. Ostatnie zajęcia prowadziła Rzeszowska Grupa 
IT, a przyświecało im hasło „Zaprogramuj przyszłość z robotami 
LEGO”. Wszyscy wspaniale bawili się podczas tych zajęć, mogli 
zaprojektować swoje własne roboty. Po każdych zajęciach odby-
wał się test wiedzy. Nasi „młodzi studenci” uznali, że wszystkie 
zajęcia były równie ciekawe. 

Kasia Piotrowska, Patrycja Socha i Kasia Jachimowicz

Dnia 14 lipca uczennica Szkoły Pod-
stawowej w Brzyskiej Woli, Katarzyna Pio-
trowska, wyjechała na obóz strażacki do 
miejscowości Firlej w województwie lu-
belskim, który był nagrodą za wywalczenie 
III miejsca w powiecie w Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. Jego organizatorem w naszej 
gminie od wielu lat jest Komendant OSP w 
Kuryłówce pan Roman Szałajko. Obóz był 
dofinansowany przez Wójta Gminy Kury-
łówka.

W trakcie trwania obozu jego uczestni-
cy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętno-
ści, rywalizując w różnych konkurencjach: 
Bojówka, Sztafeta i Marszobieg. Za każdą 
z nich były rozdawane punkty i przydzie-
lane nagrody. Na obozie stworzony został 

regulamin, którego każdy był zobowiązany 
przestrzegać. Jeśli nie stosowano się do re-
gulaminu otrzymywano kary adekwatne do 
przekroczenia. W ramach wypoczynku i za-
bawy odbywały się: ogniska, zabawy tanecz-
ne, karaoke oraz plażowanie nad jeziorem. 
Na obozie odbywały się również zajęcia z 
pierwszej pomocy oraz zasad zachowania 
się podczas pożaru i wypadku. Na ostatnim 
apelu rozdano dyplomy, upominki oraz od-
znaki. W dniu wyjazdu każdemu zakręciła się 
łza w oku , ale wszyscy pełni entuzjazmu my-
śleli o spotkaniu za rok. Mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku na taki obóz wyjedzie więcej 
uczniów z naszej gminy.

Kasia Piotrowska, Zuzia Winiarska,
Kasia Leniart, Klaudia Pieczonka 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli 
czestnikami Politechniki Dziecięcej
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Światowy Dzień Poezji
Wraz z wiosną zagościł we wnętrzach naszej radosnej 

świetlicy „Światowy Dzień Poezji”.
Powitaliśmy go tortem czekoladowym i mnóstwem oryginal-

nych wierszy, zarówno naszych polskich klasyków, jak i lokalnych 
poetek. Dzieci w odświętnych strojach recytowały swoje ulubio-
ne wiersze zaproszonym gościom. Nie zabrakło poetyckich krzy-
żówek, niespodzianek i atrakcji przygotowanych również dla na-
szych gości. Potem zamieniliśmy się rolami i sympatycy świetlicy, 
po wcześniejszym losowaniu, uraczyli nas swoimi prezentacjami 
poezji. Zatrzymaliśmy obrazy, które nas urzekły w szkicach i ob-
razkach pod hasłem „poezja w rysunku”.

Wystawa dekupażu
W chłodne zimowe popołudnia poznawaliśmy zasady 

wykonywania prac techniką dekupażu. Materiał do artystycznej 
pracy, czyli ponad 200 sztuk różnorodnych serwetek, dzieci wy-
grały w międzynarodowym konkursie. Po Nowym Roku zabrali-
śmy się do wykonania zaplanowanych prac. Ozdabialiśmy przede 
wszystkim butelki szklane, butelki plastykowe, doniczki, szkatuł-
ki, kamienie, łyżki, deski drewniane i przedmioty codziennego 
użytku. Praca ta bardzo pochłonęła dzieci i młodzież. Kształto-
wała przede wszystkim cierpliwość, dokładność i kreatywność. 
W połowie kwietnia zakończyliśmy ręcznie wykonane dzieła 
wystawą, na którą zebrało się 110 prac.

Odwiedziny OSP z Kuryłówki
Czekaliśmy z wielką niecierpliwością na upalny majowy 

dzień, w którym mieliśmy wspaniałe, pełne nadzwyczajnych 
atrakcji, odwiedziny strażaków z OSP z Kuryłówki. Zajechali do 
nas pięknym, dużym wozem bojowym na sygnale. Ach, co też 
tam się działo! Panowie pełni energii i radości z przyjemnością 
pokazywali wyposażenie wozu. Dzieci mogły dotknąć, rozwijać, 

zwijać węże, lać wodę, przymierzać hełmy, poczuć się na chwilę 
strażakami. Chłodziliśmy ten bardzo gorący dzień wodą, która 
tęczowymi refleksami malowała świat dookoła. Wrażeń było 
moc. Wszystko prawdziwe, z możliwością dotknięcia, zobacze-
nia, przeżycia. Bardzo dziękujemy Gminnemu Komendantowi 
Ochrony Przeciwpożarowej panu Romanowi Szałajko oraz Stra-
żakom z OSP w Kuryłówce za popołudnie pełne wrażeń, przeka-
zaną wiedzę i poświęcony czas. 

Z działalności Świetlicy Środowiskowej w Ożannie
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Dzień Matki 
„…Mama, Mama to pierwsze słowo, które powiedziałam 

sama…”. Słowa refrenu tej uroczej piosenki mówią jak ważna jest 
w naszym życiu Mama. Bez względu na to ile ma się lat. Dzień 
Matki, czczony każdego dnia, dziś miał wyjątkowe brzmienie. 
Wiele można podarować, jednak dar z serca, poświęcony czas 
i oddanie mówią same za siebie. W tym dniu dla najdroższych 
Mam przygotowaliśmy „Witaminowy Pokaz Mody” , utwory mu-
zyczne oraz wystawę prac dekupażu. Przy poczęstunku przygo-
towanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ożanny, mogliśmy 
długo cieszyć się obecnością zaproszonych gości, mam, dzieci  
i przyjaciół świetlicy. 

Dzień Dziecka 
Piękna pogoda, moc zabaw na dworze, a na finał ognisko 

z pachnącymi smakołykami oraz uwielbianymi słodyczami. 
Tak rozpoczęliśmy Dzień Dziecka i mamy plan trwać w tak 
doskonałych humorach cały rok. 

Wakacyjne wspomnienia
Każdy dzień wakacji starliśmy się spędzać bardzo aktywnie 

zwłaszcza, że upalna aura dopisywała przez cały wolny czas. Była 
to znakomita okazja do gier zespołowych na zielonej trawce.  
Najczęstszym i najbardziej lubianym zajęciem był wypoczynek 
nad zalewem w Ożannie. Wyposażeni w koce, smakołyki, zabaw-
ki, bajki i ulubione pluszaki maszerowaliśmy na łono natury. Tam 
na kocykach, w cieniu, czytaliśmy na głos przyniesione z domu 
bajki, rozwiązywaliśmy krzyżówki, graliśmy w ulubione zabawy  
i bawiliśmy się na wielkiej piaskowej górze. Gdy czas mijał szyb-
ko, pomnażaliśmy wewnętrzną radość, by móc cieszyć się dobry-
mi chwilami również w domu. Było również kilka dni, które odbi-
ły swoje pozytywne piętno i zostało w naszej pamięci na dłużej.

14.VII.2015 Turniej Gier Planszowych
Tego dnia, przed upałem na dworze, schowaliśmy się  

w świetlicy, gdzie na wielu stolikach odbywał się bardzo poważny 
Turniej Gier Planszowych. Trzy osoby w każdej drużynie walczyły 
o najlepsze miejsce. W pełnym skupieniu analizowany był każdy 
ruch. Największą satysfakcję przyniósł udział w grze „Scrabble”. 
Czekaliśmy aż jedna drużyna skończy grę, by kolejna mogła 
rozpocząć rozgrywkę. Przyjemność również sprawiał stary do-
bry „Chińczyk”, „Zgadnij kto to?” i lubiane przez najmłodszych 
„Grzybki”. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i na-
grody, a wszyscy pozostali uczestniczy słodycze. Choć nie każdy 
mógł być zdobywcą najlepszego miejsca, wszyscy dobrze się ba-
wili, a zdrowa rywalizacja umacniała w sile. 

28.VII.2015 Świetlicowa Rozgłośnia Radiowa
Wyjątkowy dzień i takie też emocje. Dziś dzięki uprzejmości  

pana Marka Latawca i jego sprzętu, nasza świetlica zamieniła się 
w Radio. Każde dziecko mogło wczuć się bardzo realnie w rolę 
dziennikarza radiowego. Przygotowane wcześniej własnoręcznie 
identyfikatory zawisły dziś na szyjach. Rozpoczęliśmy naszą au-
dycję od wiadomości ogólnych, poprzez sportowe, pogodowe, 
muzyczne. Nie obeszło się również bez konkursów. Dzieci i mło-
dzież świetnie radziła sobie ze sprzętem, miksowaniem muzyki, 
nagrywaniem. Wszystko działo się naprawdę. Uruchomiona wy-
obraźnia mogła dać upust pozytywnym wrażeniem, ale podszyta 
była również dreszczykiem niepewności. Ponieważ wcale nie ła-
two stanąć „oko w oko” z ludźmi po drugiej stronie. Tym bardziej 
jestem dumna z dzieci i młodzieży, że odważnie podjęli to wbrew 
pozorom niełatwe zadanie. 

18.VIII.2015 Odwiedziny Policji
Codziennie widzimy przejeżdżający radiowóz, ale to nie 

to samo kiedy przyjeżdża on do nas. Panowie z Policji przyjęli 
zaproszenie i odwiedzili świetlice, żeby w bliższy sposób 
przypomnieć nam, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze 
i w domu. Podczas pogadanki padło bardzo wiele ciekawych 
informacji, jak również pytań, na które otrzymaliśmy wszystkie 
odpowiedzi. Każde z takich spotkań wnosi w nasze życie przede 
wszystkim wewnętrzny spokój i świadomość bezpieczeństwa, 
zarówno w okolicy domu, jak i po za nim. Gdy pożegnaliśmy 
Policjantów rozwiązywaliśmy quizy i zagadki związane z tema-
tem, a po nich bawiliśmy się podzieleni na trzy grupy ratownicze  
w tzw. „Pomoc”. 

27.VIII.2015 Zakończenie wakacji w Kolonii Polskiej
Zwykle koniec wakacji  wiąże się z pewną nostalgią. Ciągle 

mamy wrażenie, że trwają za krótko. Jednak jak co roku, 
przyszedł i ten dzień. Na osłodzenie mogliśmy szaleć i bawić 
się fantastycznie w Kolonii Polskiej, gdzie został zorganizowany 
wspaniały, pełen przygód piknik. Pogoda dopisała, było 
bardzo dużo atrakcji, super zawody i dyscypliny sportowe. To 
wszystko owiane zapachem pysznej kiełbaski. Na koniec zdjęcie 
pamiątkowe, gdzie pełno wymalowanych twarzy, trudnych do 
rozpoznania, a po nim, w tym radosnym nastroju, powrót do 
domu. 

31.VIII.2015 Dyskoteka 
Na zakończenie wakacji zaplanowaliśmy dyskotekę, aby  

w radosnych pląsach móc wejść nowy rok szkolny. Były również 
koncerty i karaoke. Podczas indywidualnego śpiewu podziwiali-
śmy muzyczne show w Ożannie. Było gorąco, głośno i bardzo, 
bardzo radośnie, bo …śpiewać każdy może, trochę lepiej, lub tro-
chę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi …

1.IX.2015 Dzień Czekolady
Na osłodzenie Nowego Roku Szkolnego przygotowaliśmy 

słodki dzień. Pośród kilkunastu rodzajów czekolady zgadywaliśmy 
z zawiązanymi oczami smaki. Zadanie wbrew pozorom wcale 
nie było łatwe, ale bardzo smaczne. Potem poznaliśmy historię 
ziarna kakaowego i wiele ciekawostek zawiązanych z tym 
tematem. Było wesoło, słodko i tak właśnie jak lubimy. 

W imieniu swoim, dzieci i młodzieży ze Świetlicy 
Środowiskowej w Ożannie pragnę złożyć wyrazy podziękowania 
wszystkim, którzy pomagają nam realizować nasze małe i więk-
sze pragnienia. Każdy nawet najmniejszy gest ma ogromne zna-
czenie. Pozdrawiamy. 
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Dwa miesiące wakacyjnych uciech minęły nieubłaganie. Na zakończenie wolnego od nauki i beztroskich zabaw w środę 26 
sierpnia br. w Wiejskim Domu Kultury w Kolonii Polskiej zorganizowano zakończenie wakacji dla dzieci z terenu naszej gminy. 
Gminny Ośrodek Kultury wraz z Świetlicami Środowiskowymi przygotowali wiele atrakcji m.in. dmuchane zjeżdżalnie, trampoli-
ny, basen z piłeczkami z których każdy mógł skorzystać bez ograniczeń. Nie mogło zabraknąć gier i konkursów dla spragnionych 
rywalizacji i rozgrywek sportowych tj. slalom z piłką między drążkami lub bieg drużynowy z balonami wokół krzesełek. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się kącik z malowaniem twarzy, gdzie dzieci mogły zamienić się w ulubione zwierzątko, postać z bajki 
czy zombie. Po emocjach zaserwowanych w tym dniu i wyczerpujących zabawach dla każdego czekały ciepłe kiełbaski z ogniska.  
Zmęczeni, ale i szczęśliwi po całym wydarzeniu około godziny 19 uczestnicy wrócili do domów. 

gokkn

Zakończenie wakacji
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 DOPALACZE  
problem, który ciągle się nasila i staje się coraz bardziej 

niebezpieczny. 
  

W kwestii nowych substancji psychoaktywnych jakimi są dopalacze - 
„mieszanki trucizn”, niepokój budzi nie tylko rosnąca skala ich 
rozpowszechniania, ale przede wszystkim podejrzenie, że dzieci i młodzież 
wierzą sloganom promującym te substancje jako środki bezpieczne. Często także 
osoby dorosłe nie traktują dopalaczy jako substancji o narkotycznym działaniu. 
            Należy jednak pamiętać, że dopalacze podobnie jak narkotyki mają 
działanie psychostymulujące, ich zażywanie może spowodować utratę zdrowia, 
 a nawet życia. Lista niepożądanych objawów jakie mogą wywoływać  
w organizmie człowieka jest bardzo długa. Jednak do najważniejszych skutków 
zażycia tych substancji należą m.in.: depresja, bóle w klatce piersiowej, bóle 
głowy, niewydolność nerek, wątroby, zawał serca czy udar mózgu.    
Natomiast do objawów, które mogą świadczyć o zażyciu jakiegokolwiek 
narkotyku należą: stany lękowe, szczękościsk, nadmierna potliwość, nudności, 
wymioty, omamy słuchowe i wzrokowe, nagły wzrost ciśnienia tętniczego, atak 
paniki bądź agresji.  

W związku z licznymi zatruciami oraz dużym zainteresowaniem 
tematyką „dopalaczy”  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku 
zachęca do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi znajdującymi się na 
stronie internetowej psse.lezajsk.pl oraz na stronach opracowanych przez 
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii: 
www.dopalaczeinfo.pl  lub www.narkomania.gov.pl/portal  

 
Reagujmy jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza zażyć dopalacze bądź 

inne substancje psychoaktywne. 
Stanowczo mówmy - NIE DOPALACZOM ! 
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OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce, w związku ze zbliżającym się trudnym okresem zimowym, szczególnie 

dla osób starszych i samotnych, zwraca się z prośbą do wszystkich Mieszkańców Gminy Kuryłówka o zgłaszanie do tutejszego 
ośrodka sytuacji zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu, czy życiu osób z najbliższego sąsiedztwa. W każdym takim przypad-
ku, jeśli istnieje wątpliwość Państwa, że osoby te nie uzyskały pomocy, sytuacja ich zostanie zdiagnozowana przez pracowni-
ków socjalnych i zostaną one objęte odpowiednią pomocą zgodnie z kompetencjami naszej instytucji. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
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