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  Serdeczne Życzenia Mieszkańcom Gminy składają

                                                                                                                          Wójt i Rada Gminy Kuryłówka
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INFORMACJA w sprawie ustawy o pomo-
cy państwa w wychowywaniu dzieci, wpro-
wadzającej od 1 kwietnia 2016 r. świadczenie 
wychowawcze – Program Rodzina 500+

 Ustawa określa warunki nabywania prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania 
i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wycho-
wawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i za-
spokojeniem jego potrzeb życiowych. 
 Świadczenie wychowawcze, przysługiwać będzie 
obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym oso-
bom, którym na podstawie przepisów wspólnotowych oraz 
umów międzynarodowych przyznane zostały analogiczne 
do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie świad-
czeń społecznych. Jednocześnie ustawa warunkuje prawo 
do świadczenia wychowawczego od zamieszkiwania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w któ-
rym świadczenie to ma przysługiwać, chyba że przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 
dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej.
 Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 
zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do 
dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać 
będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość 
dochodu.
 Świadczenie wychowawcze przysługiwać bę-
dzie także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 
zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełno-
sprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać bę-
dzie na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w prze-
liczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. 
 Wysokość świadczenia wychowawczego nie bę-
dzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do 
otrzymywania innych świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej.
Zgodnie z ustawą, rodzinie zastępczej oraz prowadzące-
mu rodzinny dom dziecka będzie przysługiwał tzw. „doda-
tek wychowawczy” w wysokości świadczenia wychowaw-
czego, na każde umieszczone w takiej placówce dziecko 
w wieku do ukończenia 18. roku życia.
 Ustawa umożliwia uzyskanie świadczenia wy-
chowawczego także samotnym rodzicom bez względu 
na to czy zostało ustalone na rzecz dziecka świadcze-
nie alimentacyjne, przy zachowaniu ogólnych kryte-
riów dochodowych.
 W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów 
prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do 
świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się 
temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opieku-
nów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę 
nad dzieckiem.
 W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem 
sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców 
rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłą-
czeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą 
za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świad-
czenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym 
miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni 
kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. 

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwało, je-
żeli: dziecko pozostaje w związku małżeńskim; dziecko zo-
stało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie albo w pieczy zastępczej, pełnoletnie dziecko 
ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na 
własne dziecko, członkowi rodziny przysługuje za grani-
cą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do 
świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 
dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej. 
 Ustawa wprowadza mechanizm, zgodnie z któ-
rym w przypadku, gdy osoba otrzymująca świadczenie na 
dziecko, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wycho-
wawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ wła-
ściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowaw-
cze, w całości lub w części, w formie rzeczowej 
lub w formie opłacania usług. 
 Postępowanie w sprawie świadczenia wycho-
wawczego na terenie gminy Kuryłówka prowadził będzie 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce. Druki 
wniosków dostępne są w siedzibie ośrodka oraz na stronie 
internetowej GOPS. 
 Ustalenie prawa do świadczenia wychowawcze-
go oraz jego wypłata będzie następować odpowiednio na 
wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo 
opiekuna prawnego dziecka, złożonego w gminie (GOPS) 
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. 
 Wniosek będzie można złożyć z dniem wejścia 
w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. osobiście w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuryłówce lub przez 
internet za pomocą platformy empatia.mpips.gov.pl (wy-
magany elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis 
potwierdzony profilem zaufanym ePUAP), poprzez odpo-
wiednią usługę ZUS i niektórych banków.  Jeśli wniosek 
zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu wdroże-
nia programu, pieniądze zostaną wypłacone wnioskodaw-
cy z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku.
 W 2016  okres, na który ustalane będzie pra-
wo do świadczenia wychowawczego, rozpoczynał 
się będzie z dniem wejścia w życie ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci tj. 1 kwietnia 2016 r. 
i kończył 30 września 2017 r. Rokiem kalendarzowym, 
z którego dochody stanowią podstawę ustalenia pra-
wa do świadczenia wychowawczego, jest rok 2014.
 W kolejnych latach prawo do świadczenia wycho-
wawczego ustalane będzie na okres od dnia 1 października 
do dnia 30 września roku następnego. Prawo do świadcze-
nia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, 
w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi do-
kumentami, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodze-
nia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobie-
nia dziecka, do dnia 30 września roku następnego.
 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadcze-
nia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane 
od dnia 1 sierpnia danego roku. 
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wnio-
sku, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze we-
zwie pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do po-
prawienia lub uzupełnienia wniosku. 
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BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

HOŁD ODDANY JANINIE PRZYSIĘŻNIAK - „JADZE”

Od 1 stycznia 2016 roku w Urzędzie Gminy Kuryłówka (budynek A) pok. Nr 15 (piętro) w każdy wtorek od godziny 
7:30 do 11:30 i piątek od godziny 8:00 do 12:00 – jest świadczona nieodpłatnie pomoc prawna.

Bezpłatną pomoc prawną mogą uzyskać:
- osoby  którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano 
  świadczenie z pomocy społecznej; 
- osoby do 26 roku życia i które ukończyły 65 lat; 
- kombatanci i weterani,
- posiadacze Karty Dużej Rodziny,
-osoby które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagro-
żenia lub poniosły straty.

Pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub 
o spoczywających obowiązkach; wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporzą-
dzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się jeszcze 
postępowanie przygotowawcze, sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępo-
wanie sądowo-administracyjne, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego 
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Bezpłatna pomoc prawna  nie dotyczy:
-spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
-spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Wszystkie osoby uprawnione jw. zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej.

 W dniu Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych  
- 1 marca br. do Kuryłówki przybył Bogdan Ścibut Dyrek-
tor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, który na 
miejscowym cmentarzu oddał hołd Janinie Oleszkiewicz 
- Przysiężniak żonie majora Franciszka Przysiężniaka ps. 
„Ojciec Jan”. Dyrektor reprezentując Ministra Obrony Na-
rodowej Antoniego Macierewicza złożył wieniec na grobie 
zamordowanej. Wieniec złożył także Tadeusz Halesiak 
-  Wójt Gminy Kuryłówka z delegacją urzędu. Uczestnicy 
uroczystości zapalili znicze na grobie Józefa Zadzierskie-
go „Wołyniaka”, a także przy „Dębie katyńskim” majora inż. 
Józefa Czajki oraz poległych partyzantów zgrupowania ka-
pitana Ernesta Wodeckiego „Szpaka” na Kalówce. 

Biogram Janiny Przysiężniak 

 Franciszek Oleszkiewicz wraz żoną Katarzyną po-
wrócił do Niepodległej Polski w 1922 roku po latach pracy 
spędzonych w Ameryce. Tu urodziła się w 1922 roku ich 
córka  Janina. Franciszek Oleszkiewicz postanowił zaro-
bione pieniądze zainwestować w budowę dużego muro-
wanego domu mieszkalnego, w którym wygospodarowano 
miejsce na własny sklep. Zakupiono  także grunty rolne 
pod przyszłe gospodarstwo. Warto nadmienić, że Franci-
szek Oleszkiewicz przekazał dużą sumę pieniędzy na bu-
dowę Domu Narodowego Polskiego w Leżajsku (dzisiejszy 
sklep Orzech), był także jednym z fundatorów sztandaru 
dla Leżajskiego Strzelca (1927r.).Te działania Franciszka 
Oleszkiewicza świadczą o jego głębokim patriotyzmie. Mą-
drze zainwestowane pieniądze pozwoliły rodzinie na god-
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NOWOROCZNY TURNIEJ KARATE

ne życie  w okresie międzywojennym. Gdy wybuchła wojna 
i zrodziła się konspiracja, wychowane w duchu umiłowania 
do Ojczyzny dzieci Oleszkiewiczów związały się z polskim 
podziemiem narodowym. Janina Oleszkiewicz  przyjęła 
konspiracyjny pseudonim „Jaga”. Latem  1943 roku pozna-
ła porucznika Franciszka Przysiężniaka, który przebywał 
w Leżajsku na rekonwalescencji po postrzale otrzymanym 
podczas akcji na majątek rolny w Groblach (maj 1943 r.) 
Wielką miłość pięknej Janiny i dowódcy oddziału party-
zanckiego NOW „Ojca Jana” postanowiono  sfinalizować. 
Uroczystości ślubne zaplanowano na dzień 27 grudnia 
1943 roku w Grabie, gdzie czasowo stacjonował oddział. 
Atak Niemców na Grabę zniweczył te plany. Młodzi zawarli 
związek małżeński tylko przy świadkach w dniu 11 stycznia 
1944 roku. Gdy przyszło „wyzwolenie” kapitan Franciszek 
Przysiężniak legendarny dowódca oddziału partyzanckie-
go zamiast korzystać z chwały przynależnej bohaterom 
musiał ukrywać się przed  organami bezpieczeństwa no-
wej władzy ludowej. 
 Dnia 25 marca 1945 roku, gdy dokonano pacyfi-
kacji Brzyskiej Woli, funkcjonariusze  UB przeszukali dom 
Franciszka Oleszkiewicza w Kuryłówce. Niczego kompro-
mitującego nie znaleziono. Ubowcom chodziło głównie 
o zięcia Oleszkiewiczów - Franciszka Przysiężniaka,  któ-
rego w domu nie zastano. Funkcjonariusze Urzędu Bez-
pieczeństwa ustalili, że w domu państwa Dolnych w Leżaj-
sku  przebywa Janina – żona Przysiężniaka .
 Dnia 30 marca 1945 roku dokonano aresztowa-
nia Janiny Przysiężniak oraz jej brata Mariana. Ubowcy 
z zatrzymanymi udali się do Kuryłówki. Samochód pozo-
stawiono po stronie staromiejskiej. Po przeprawie promem 
na drugi brzeg przewoźnikowi nakazano,  aby czekał na 
nich od strony Kuryłówki. Pieszo wszyscy udali się do wsi. 
Ubowcy skierowali się do domu Gagoszów na przeszuka-
nie. Na zewnątrz z rodzeństwem: Janiną i Marianem  po-
zostało dwóch funkcjonariuszy. Rewizja w domu przecią-
gała się. Jeden z funkcjonariuszy pilnujących aresztantów 
poszedł sprawdzić dlaczego czynności trwają tak długo. 

Gdy ubowiec zniknął za drzwiami, ten który pilnował Ja-
ninę i Mariana  szepnął kobiecie, aby uciekała. Kiedy za-
częła biec, ubowiec strzelił do niej. Po dokonanej zbrodni 
ubowcy uciekli w kierunku promu. W tym czasie w kościele 
odbywała się spowiedź wielkanocna. W świątyni przeby-
wało wielu partyzantów. Po usłyszeniu strzałów,  ruszyli 
tzw. dworską drogą w kierunku  pomnika znajdującego się 
w centrum wsi. Dopiero tam ktoś skierował ich na miejsce 
zajścia. Jednak tam UB już nie było. Partyzancki pościg 
ruszył w kierunku Sanu, ale  ubowcy już przeprawili się na 
drugi brzeg.
 Ranną Janinę Przysiężniak zaniesiono do pobli-
skiej chałupy. Sprowadzono pomoc medyczną -  młodego 
człowieka o nazwisku Szaniawski, który przed wojną stu-
diował medycynę. Posłano także po księdza. Niestety rana 
okazała się śmiertelna. Pogrzeb Janiny Przysiężniak i jej 
nienarodzonego dziecka (była w siódmym miesiącu ciąży) 
odbył się w dniu 2 kwietnia na cmentarzu w Kuryłówce. 
Uczestniczyły w nim oddziały narodowego podziemia nie-
podległościowego oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. 
Kompania honorowa oddała salwę pożegnalną.   

R.Sz. 

 23 stycznia w hali 
sportowej Zespołu Szkół 
w Kuryłówce odbył się No-
woroczny Turniej Karate 
o Puchar Wójta Gminy Ku-
ryłówka. Przyjechało do nas 
120 młodych zawodniczek 
i zawodników w wieku od 4 
do13 lat zrzeszonych w 12 
Dojo IKO Polska z Brzostka, 
Chełma, Krosna, Korczyny, 
Iwonicza Zdrój, Leżajska, 
Nowej Sarzyny, Rudnika, 
Łętownii, Sarzyny, Toma-
szowa Lubelskiego i Zamo-
ścia. Oficjalnego otwarcia 
turnieju dokonał Tadeusz 
Halesiak Wójt Gminy Kury-
łówka, który życzył wszystkim uczestnikom udanej sporto-
wej rywalizacji. Podkreślił, że turniej karate rozgrywany jest 
na terenie Gminy Kuryłówka  po raz pierwszy, ale wyraził 
nadzieję, że nie ostatni. Walki obserwowali: Stanisław Ko-

tulski – Przewodniczący Rady Gminy Kuryłówka, Roman 
Szałajko –Sekretarz Gminy i Miron Czerniecki – Dyrektor 
Zespołu Szkół oraz liczne grono kibiców. Przewodnikiem 
dla „kibiców nowicjuszy” był Prezes LKKK Pan Mirosław 
Hołda, który wyjaśniał zasady walk i  decyzje sędziowskie.
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EDUKACJA W  II RZECZPOSPOLITEJ - CD.
 Po odzyskaniu Niepodległości przez Polskę jed-
nym z priorytetowych zadań była sprawa reorganizacji 
szkolnictwa na wszystkich szczeblach. W pierwszej kolej-
ności wprowadzono jednolitą nazwę „szkoła powszechna”. 
Nauka co do zasady miała trwać 7 lat, ale stosowano wy-
jątki powołując szkoły 7, 5 i 4 oddziałowe. W szkole 4 od-
działowej (jednoklasowej) uczył jeden nauczyciel. Nauka 
odbywała się w klasach łączonych I i II oraz III i IV. Szkoła, 
gdzie zatrudniano dwóch nauczycieli była szkołą 5 oddzia-
łową. Realizacja programów 7 oddziałów realizowana była 
w szkołach zatrudniających co najmniej trzech nauczycieli. 
Co się tyczy szkół średnich (państwowych i prywatnych) 
utrzymano ośmioletnie gimnazja, przy czym podbudowę 
dla 5-letniej szkoły średniej ogólnokształcącej stanowiły 
trzy niższe klasy gimnazjalne. Uczeń gimnazjum prywat-
nego egzamin dojrzałości musiał zdawać przed komisją 
państwową. Powołano także do życia szkoły zawodowe 
różnych  typów, w tym m.in. średnie szkoły handlowe. Na-
dal utrzymano seminaria nauczycielskie. Podniesiono czas 
trwania nauki do pięciu lat. Pierwsze trzy lata poświęcone 
były zdobyciu wiedzy ogólnej, dwa ostatnie wiedzy zawo-
dowej. Seminarium miało charakter średniej szkoły zawo-
dowej i tak jak  poprzednio ukończenie jej nie dawało moż-
liwości wstępowania na uczelnie akademickie.
  Odrodzona z odebranych zaborcom ziem 
Polska szybko reaktywowała działalność uczelni wyższych 
i powołała do życia nowe ośrodki akademickie. W okresie 
międzywojennym istniało w Polsce ponad 30 państwo-
wych i niepaństwowych uczelni wyższych skupionych 
w ośrodkach akademickich. W Warszawie, najbardziej 
znane uczelnie z tego okresu to: Uniwersytet Warszawski 
(1816), Politechnika Warszawska (1824), Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego (1906), Szkoła Główna Handlo-
wa (1906), Akademia Stomatologiczna (1904), Akademia 
Sztuk Pięknych (1904), Szkoła Nauk Politycznych (1915), 
Państwowy Instytut Pedagogiczny (1918-25), szereg wyż-
szych szkół wojskowych np. Akademia Wychowania Fi-
zycznego(1929), Wyższa Szkoła Wojenna (1919), Wyż-
sza Szkoła Intendentury (1921 -1932), Wojskowa Szkoła 
Sanitarna (1922), przekształcone Centrum Wyszkolenia 
Sanitarnego(1930-39), Centrum Wyższych Studiów Woj-
skowych działające 
w latach (1923-25 i 1927-33), Wolna Wszechnica Pol-
ska (1916), Wyższa Szkoła Dziennikarska (1917), Szkoła 
Wschodoznawcza (1932).
  
 W Krakowie działały: Uniwersytet Jagielloński 
(1364), Akademia Górnicza (1919), Akademia Sztuk Pięk-
nych (1818).
We Lwowie reaktywowano Uniwersytet  Jana Kazimierza 
(1661), Politechnikę Lwowską  (1844), znaną i cenioną  
Akademię Medycyny Weterynaryjnej (1881) i Akademię 
Handlu Zagranicznego (1922).

 
 W Lublinie prym wiódł  Katolicki Uniwersytet Lu-
belski (1918), a w Wilnie Uniwersytet Stefana Batorego 
(1578) i  Akademia Nauk Politycznych (1932).
W Poznaniu działał Uniwersytet Poznański i Akade-
mia Handlowa (1926), a  w Łodzi   rozwinęła się Wolna 
Wszechnica Polska (1928). Dla pełnego obrazu szkolnic-

twa wyższego  w II RP należy wspomnieć o Seminariach 
Duchownych, które działały w każdej diecezji.
  W nowym roku szkolnym 1932/33 wprowadzono 
reformę ustroju szkolnego zwaną od nazwiska jej twór-
cy „Reformą  jędrzejewiczowską”. W zakresie nauczania 
powszechnego ustalono, że nauka w każdej szkole po-
wszechnej winna trwać 7 lat. W szkole I stopnia nauka 
w klasie I i II miała trwać po jednym roku, w klasie III - dwa 
lata, a w klasie IV - trzy lata. 
W szkole II stopnia realizowano w pełnym zakresie pro-
gram nauczania określony dla klas I-VI, z pewnymi elemen-
tami programu klasy VII. Klasa VI była dwuletnia. Szkoła III  
stopnia - realizowała w pełnym zakresie program obejmu-
jący 7 klas i 7 lat nauki.
 W 1933 roku ustalono nowe zasady tworzenia 
sieci szkolnej. Szkoła I stopnia miała mieć od 60 do 120 
uczniów i zatrudniać 1 lub 2 nauczycieli. Szkoła II stopnia 
licząca od 121 do 160 uczniów - miała mieć 3 nauczycieli, 
a od 161 do 210 uczniów - 4 nauczycieli. Szkoła III stopnia 
licząca od 211 do 260 uczniów - 5 nauczycieli, od 261 do 
310 uczniów - 6 nauczycieli, od 311 uczniów i więcej -7 
nauczycieli.
 W miejsce 8-letniego gimnazjum wprowadzono 
4-letnie gimnazja i 2-letnie licea. Warunkiem przyjęcia do 
klasy pierwszej czteroletniego gimnazjum było ukończenie 
12 roku życia oraz wykazanie się wykształceniem objętym 
programem sześciu klas szkoły powszechnej stopnia trze-
ciego. W tym celu należało zdać egzamin wstępny.  Ukoń-
czenie gimnazjum dawało tzw. małą maturę i umożliwiało 
dalsze kształcenie w dwuletnim liceum ogólnokształcącym, 
liceum zawodowym lub trzyletnim liceum pedagogicznym. 
Liceum ogólnokształcące było z założenia szkołą elitarną, 
kształcącą w profilach klasycznym (z łaciną i greką), hu-
manistycznym (z samą łaciną), matematyczno-fizycznym 
i przyrodniczym (dwa ostatnie bez nauki języków starożyt-
nych). Absolwenci przystępowali do egzaminu dojrzałości 
(tzw. duża matura).  Otrzymanie świadectwa dojrzałości 
umożliwiało dalszą naukę na wyższych uczelniach. Du-
żych zmian dokonano, także w kształceniu nauczycieli 
przedszkoli. Kandydatki na wychowawczynie w przed-
szkolach mogły zdobywać kwalifikacje w 4-letnich semina-
riach lub 2-letnich liceach dla wychowawczyń przedszkoli, 
kandydaci zaś na nauczycieli szkół powszechnych w 3-let-
nich liceach pedagogicznych lub w 2-letnich pedagogiach. 
Przedstawiony rys systemu nauczania w okresie galicyj-
skim i II RP nie wyczerpuje wszystkich złożonych proce-
sów normujących tę tematykę. W założeniu miał w zarysie 
przybliżyć czytelnikowi obowiązujący system zdobywania 
wiedzy w omawianym okresie .

R.Sz.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci Ojca
Panu Józefowi Chudy  

składają
Wójt Gminy, Przewodniczący Rady i Radni Rady Gminy 

Kuryłówka
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ŚWIĘTO KOBIET
…za zdrowie Pań

za zdrowie… 

 Przepiękne kwiaty, symbol czci dla Kobiety, zwisa-
jące jakby z nieba podkreślone grą świateł, to fantastycz-
na scenografia koncertu Mężczyźni Kobietom, jaki miał 
miejsce w niedzielę 6 marca w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kuryłówce z okazji Dnia Kobiet.

 Leszek Połeć – dyrektor GOK – y wcielił się w rolę 
prowadzącego koncert, który ze swadą i błyskotliwością 
ale i z dozą dobrego humoru prezentował kolejno zespoły 
i solistów, którzy w tym dniu oddawali w prezencie umiejęt-
ności i zdolności paniom obecnym na sali. 
 W programie usłyszeliśmy Kamila Kotulskiego 
oryginalnie wystylizowanego na Bogusława Meca pierw-
szego wykonawcę tego przeboju z początku lat 70-tych 
w piosence Jej portret. To pewne, że przed tym młodym 
wokalistą otwiera się kariera muzyczna. Wystąpiła również 
niezawodna kuryłowska orkiestra dęta, oraz chór męski 
Cornelius. Ten ostatni zobaczyliśmy  w nowej odsłonie; 
nieśmiała choreografia połączona w którymś momencie 
ze skeczem wywołała wielki aplauz wśród publiczności. 
Łatwo było zauważyć świetną współpracę członków chóru 
z panią dyrygent. Gościnnie, już któryś rok z kolei wystąpili 
Bogdan Pęcak, grając na Fletni Pana, instrumencie o tyle 
niezwykłym, że nieczęsto gości na koncertach, dlatego tym 
bardziej podaliśmy się jej czarowi, wysłuchując pięknych 
melodii.  Bartosz Zagaja to drugi gościnnie występujący, 
akompaniując sobie na gitarze zaśpiewał Wakacje z blon-
dynką i Czarny blues o 4 nad ranem. Jego charyzmatycz-
ny, pełen ciepła głos i wspaniała interpretacja – niejedną 
płeć piękną wprowadziła w świat marzeń i melancholii. 

 Trafionym przerywnikiem pomiędzy piosenkami 
był skecz – i tu wszyscy się ze mną zgodzą wykonany jak 
przez profesjonalny kabaret. Tematem były relacje mał-
żeńskie, które umiejętnie rozwikłał psycholog-terapeuta. 
Obsada bardzo trafiona, a pan Roman Oskara za samo 
wejście.
 Szanowni czytelnicy, koncert z okazji Dnia Kobiet 
organizowany każdego roku z dużym rozmachem to dla 
nas kobiet autentyczne podziękowanie. W tym dniu szcze-
gólnie czujemy się ważne i docenione, więc z całego serca 
dziękujemy.
                                                                                         

uczestniczka koncertu  

W koncercie udział wzięli: Orkiestra Dęta pod batutą 
pana Marka Burdy w utworach: Byłaś dla mnie wszystkim, 
Tijuana Taxi, Goodbye My Love Goodbye, Quando Quan-
do, Blue Night , Chór męski Cornelius z panią dyrygent 
Mariolą Jagiełło-Chrzan:, Łatwopalni, Ona tańczy dla mnie, 
Trąbo Twist, Kamień z napisem Love, Takich już nie ma, 
Ach, te baby, Za zdrowie pań, Pomidorowa(Naucz mnie). 
Kamil Kotulski, Bogdan Pęcak (Kochać jak to łatwo powie-
dzieć, Hiszpańskie oczy), Bartosz Zagaja, Leszek Połeć 
– prowadzący oraz psycholog terapeuta, Jolanta Mach 
(żona), Roman Iwanicki (mąż).
Koncert przygotowali: scenografia: Karolina Niemczyk, 
Joanna Kotulska-Wnuk wraz z pracownikami GOK i GBP, 
światła i obsługa sceny Marek Latawiec, realizacja dźwię-
ku Tomasz Pierczyk. 
 
Podobne koncerty odbyły się 13 marca br. w Brzyskiej Woli 
i Kolonii Polskiej.
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 W dniu 4 marca br. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież 
zapobiega pożarom”. 
Do rywalizacji stanęli uczniowie z wszystkich szkół z terenu Gminy Kuryłówka w dwóch kategoriach wiekowych: szkół 
podstawowych i gimnazjum. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: bryg. Jacek Grzywna, 
mł. bryg. Robert Krajewski i dh. Jacek Kotulski. Etap gminny turnieju przebiegał dwuetapowo. Najpierw uczestnicy rozwią-
zywali test wyboru, który był przepustką do finału ustnego. Po turze pytań ścisłego finału wyłoniono trzyosobowe zespoły, 
które będą reprezentowały Gminę Kuryłówka w eliminacjach szczebla powiatowego. W grupie szkół podstawowych zwy-
ciężył Mikołaj Kusy ze Szko-
ły Podstawowej w Dąbrowicy, 
drugie i trzecie miejsce zdo-
byli: Hubert Kuźnar i Karolina 
Świta ze Szkoły Podstawowej 
w Kuryłówce.  W kategorii szkół 
gimnazjalnych reprezentować 
nas będą uczniowie z Kuryłów-
ki: Karolina Kargol, Agnieszka 
Szpyt, Agata Pawelec. Uzna-
nie komisji konkursowej zdobyli 
najmłodsi uczestnicy turnieju 
(III klasa): Magdalena Chy-
dy, Hubert Kuźnar i Ewa Ciryt, 
którzy nie ustępowali wiedzą 
swym starszym koleżankom 
i kolegom. Wszystkim uczest-
nikom serdecznie gratulujemy. 
Eliminacje powiatowe OTWP 
odbędą się w dniu 29 kwietnia 
br. w Jednostce Ratowniczo- 
Gaśniczej Nr 1 w Leżajsku

„NASZA UTALENTOWANA POETKA-JOLA”

  OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

 O twórczości Pani Jolanty pisaliśmy już kilkakrotnie na 
łamach Kuryłowskich Wieści. Jednak tym razem jest ku temu 
wyjątkowa okazja, bo Jej kunszt literacki został doceniony 
podczas Międzynarodowych Spotkań Poetów organizowa-
nych już po raz 22 w Nowej Sarzynie. Twórczość autorów 
biorących udział w  spotkaniu oceniało czteroosobowe jury, 
któremu przewodniczył Kazimierz Linda ze stalowowolskiego 
Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”.  28 stycznia odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród  tegorocznym laureatom 
Międzynarodowych Spotkań Poetów, wśród których prym 
wiodła nasza poetka z Ożanny Pani Jolanta Mach. To Ona 
właśnie została główną laureatką „Wrzeciona 2016”. Z tej 
okazji zwyciężczyni konkursu otrzymała mnóstwo gratulacji 
i słów podziwu dla dotychczasowego dorobku artystycznego. 
Uznanie dla Pani Jolanty wyraził także wójt gminy Kuryłówka 

Tadeusz Halesiak biorący udział  w uroczystości, który po-
gratulował Jej talentu, złożył podziękowania za chwile wzru-
szeń jakich możemy doświadczać czerpiąc z Jej dorobku 
w postaci słów i myśli tak pięknie przelanych na kartki pa-
pieru. Wyraził dumę, że tak utalentowana Osoba jest repre-
zentantką naszego samorządu, a Jej artystyczna działalność 
przepełniona troską o najszlachetniejsze wartości jest doce-
niana w szerokich gronach środowiska literackiego. Życzył 
Poetce, aby ta okazja stanowiła początek pasma sukcesów 
jakie przyniesie Jej dalsza działalność na niwie twórczości 
poetyckiej, której owoce będą źródłem satysfakcji przez wie-
le kolejnych lat.

My także dołączamy się do tych życzeń
                      Redakcja KW
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3 lutego br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wo-
jewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia przez Panią 
Wojewodę Podkarpacką dr Ewę Leniart odznaczeń pań-
stwowych. Wśród licznego grona zasłużonych pracowników 
różnych resortów, którzy odebrali Krzyże zasługi, Medale Za 
Wieloletnią Służbę, byli nasi dwaj dzielni strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębcu: Marcin i Ma-
riusz Woźny, którzy odznaczeni zostali Medalem Za Ofiar-
ność i Odwagę. O odznaczenie wystąpił Pan Tadeusz Ha-
lesiak Wójt Gminy Kuryłówka. Przypomnijmy, że w dniu 24 
czerwca 2015 r. doszło do wypadku drogowego na drodze 
powiatowej R 1246 przebiegającej przez teren Gminy Kury-
łówka. W wyniku kolizji ze zwierzyną leśną samochód osobo-
wy prowadzony przez młodą kobietę  uderzył w skarpę z pia-
sku i przewrócił się na bok od strony kierowcy. Do wnętrza 
samochodu przez wybitą tylną szybę zaczął wsypywać się piasek wypełniając wnętrze pojazdu. Gdy kierująca oprzy-
tomniała, próbowała wydostać się z samochodu, ale drzwi od strony pasażera, które będąc u góry stanowiły klapę, przy 
każdej próbie otwarcia opadały na dół uniemożliwiając kobiecie opuszczenie pojazdu. Ponadto rozszczelniła się instala-
cja gazowa stwarzając realne zagrożenie wybuchem. Niedługo potem drogą R1246 podróżowali bracia Marcin i Mariusz 
Woźny. Marcin Woźny jechał do domu na przepustkę ze szpitala. Nie czuł się w pełni sił. Widząc przewrócony samochód  
nie zawahał się ani przez chwilę w podjęciu decyzji o pomocy poszkodowanej . Obaj mężczyźni podbiegli do wywrócone-
go  samochodu,  od razu wyczuli zapach ulatniającego się gazu. W tej sytuacji Marcin zawrócił,  nakazał żonie odjechać 
samochodem w bezpieczne miejsce. Gdy upewnił się, że żona jest bezpieczna wraz z bratem przystąpili do działań. 
Pomimo realnego zagrożenia wybuchem instalacji gazowej,  bracia pospieszyli na pomoc uwięzionej kobiecie. Uwolnio-
na z wnętrza samochodu kobieta  była w szoku, nie mogła się uspokoić. Marcin wraz z bratem zaprowadził kobietę do 
swojego samochodu i pozostawili  pod opieką żony. Sami podjęli dalsze czynności ratownicze. Mariusz Woźny wezwał 
straż, poinformował  o miejscu zdarzenia, o stanie poszkodowanej i o tym, że samochód ma uszkodzoną instalację ga-
zową. W tym samym czasie brat zabezpieczał  miejsce wypadku. Po wykonaniu tych czynności oczekiwali na pomoc sił 
ratowniczych. Postawa obu braci nacechowana jest wysokim morale etycznym. Marcin pomimo choroby,  nie zawahał 
się ani przez chwilę w podjęciu decyzji o pomocy osobie poszkodowanej. Nie myślał o zagrożeniu własnego życia lecz 
na każdym etapie swego działania  kierował się dobrem drugiej osoby (odsuniecie w bezpieczne miejsce żony) i dopiero 
przystąpienie do działania ratowniczego. Postawa braci Woźnych zasługuje na szczególne uhonorowanie, stanowi wzór 
do naśladowania dla wszystkich. Mariusz Woźny już po wszystkim stwierdził: „nic nadzwyczajnego nie zrobiłem, każdy 
by tak postąpił”. Warto podkreślić, że mimo obowiązku pomocy ofiarom wypadku, nie wszyscy taką pomoc świadczą. 
Tak było i w tym przypadku, gdy inni kierowcy samochodów obojętnie przejeżdżali obok miejsca wypadku. Gratulujemy 
obywatelskiej postawy i dziękujemy dzielnym strażakom.

R.Sz

WYBORY W OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH

  DRUHOWIE MARCIN I MARIUSZ WOŹNY ODZNACZENI 
MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ 

 Zakończyła się kampania sprawozdawczo - wyborcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych 
z terenu Gminy Kuryłówka. Strażacy podczas zebrań dokonali oceny działania stowarzyszenia i wybrali nowe składy
zarządów. Oto nazwiska osób funkcyjnych w poszczególnych Ochotniczych Strażach Pożarnych:
 

Lp Nazwa OSP Prezes Zarządu Naczelnik Straży
1. Brzyska Wola Zdzisław Socha Jan Socha
2. Dąbrowica Tadeusz Łapka Tomasz Gruca
3. Jastrzębiec Dominik Smędra Mariusz Woźny
4. Kulno Bogdan Małysa Andrzej Pierczyk
5. Kuryłówka Kazimierz Rup Grzegorz Bucior
6. Kolonia Polska Krystyna Kiełboń Waldemar Kasperski-sekretarz
7. Ożanna Mieczysław Krupa Bogdan Kotulski
8. Słoboda Tadeusz Kyć Zdzisław Mazurek-sekretarz
9. Wólka Łamana Piotr Skowronek Waldemar Janda
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 W miesiącu grudniu 2015 r. Ochotnicze Straże Pożar-
ne z Brzyskiej Woli, Jastrzębca i Kuryłówki wzbogaciły się 
o nowy sprzęt zakupiony z dotacji Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska oraz przekazany przez Państwową 
Straż Pożarną w Leżajsku. 
 

Do jednostki OSP Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśni-
czego z Kuryłówki trafił silnik zaburtowy do łodzi o mocy 20 
KM  zakupiony z udziałem dotacji WSOŚ w Rzeszowie oraz 
działko wodno –pianowe  DWP 24 na przyczepce. Działko 
przeznaczone jest do podawania  na miejsce pożaru stru-
mieni wodnych oraz pianowych. Jego wydajność wynosi 
800-2400 dm3/min. Zasięg rzutu piany lub wody w zależności od rodzaju podawanego prądu wynosi od 30-50 m. OSP 
w Brzyskiej Woli otrzymała również działko wodno-pianowe -przenośne, a OSP w Jastrzębcu siekierołom.

R.Sz 

 W dniu 18 czerwca odbył się Zjazd Gminny  Związku OSP RP, podczas którego został wybrany nowy 
Zarząd Oddziału Gminnego Związku  OSP RP w Kuryłówce.

„NOWE”  WYPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH 
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 W dniu 11 grudnia w strażnicy  Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kuryłówce strażacy ochotniczy doskonalili swe 
umiejętności z udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej.
 W szkoleniu wzięło udział 23 ochotników z  Dąbrowicy, 
Jastrzębca, Kuryłówki i Ożanny. Zajęcia teoretyczne i prak-
tyczne prowadził  Powiatowy Koordynator  Medyczny na 
terenie powiatu leżajskiego aspirant Jerzy Kołcz funkcjona-
riusz Komendy Powiatowej KP PSP w Leżajsku 

R.SZ

SZKOLENIE Z UDZIELANIA POMOCY 
PRZEDMEDYCZNEJ DLA STRAŻAKÓW

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR 
WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA

 W niedzielę 21 lutego br. za oknem zimno i deszcz, 
a w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli niezwykle ciepła  
atmosfera. A to wszystko za sprawą VII Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Kuryłówka. Organiza-
torzy konkursu – LKS Brzyska Wola (Pan Janusz Kuszpa), 
Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli (dyrektor Beata Ka-
mińska oraz Rada Rodziców) zaprosili do udziału w Turnie-
ju drużyny z powiatu leżajskiego. W tym roku na zapro-
szenie odpowiedziało 6 drużyn: AUTO – BAJEX  (Stare 
Miasto), GRUDNIK (Leżajsk), KURYŁÓWKA, LKS Brzy-
ska Wola,   OLD BOYS (Brzyska Wola) i WCZORAJSI 
(Brzyska Wola).  Dyrektor szkoły serdecznie powitała 
wszystkich zgromadzonych na sali: gości, sponsorów, dru-
żyny, cheerleaderki oraz wspaniałych kibiców.  Na Turniej 
przybyli: Pan Tadeusz Halesiak – Wójt Gminy Kury-
łówka, Pan Stanisław Kotulski – Przewodniczący Rady 
Gminy, Pan Zdzisław Leśko – wicestarosta powiatu 
leżajskiego, Pan Tomasz Baj – sponsor, Pan Wiesław 
Bagniak – sponsor, Pan Andrzej Maruszak – sponsor, 
Pan Antoni Kowal- Prezes LKS Staromieszczanka  (oj-
ciec Andrzeja Kowala trenera Resovii) wraz z małżon-
ką. Otwarcia Turnieju dokonał Wójt Gminy Kuryłówka ży-
cząc wszystkim sportowej rywalizacji i zwycięstwa. Turniej 
rozpoczęły urocze cheerleaderki, które  zachwyciły wszyst-
kich wspaniałym występem. I zaczęła się walka o zwycię-
stwo. W tym roku drużyny prezentowały bardzo wysoki 
poziom. Rywalizacja była długa i niezwykle emocjonująca, 
przerywana występami cheerleaderek. Sędzia  Tomasz Ki-
sielewicz nie miał łatwego zadania.  Po wielu godzinach 

wyczerpującej gry nadszedł czas na podsumowanie TUR-
NIEJU i wręczenie nagród. Za sprawą niezwykle hojnych 
sponsorów  każda drużyna otrzymała dyplom, puchar 
i piłkę, a zwycięzcy dodatkowo przydatne kalendarze. 
Również z każdej drużyny nagrodzono najlepszego 
zawodnika, wybrano również najlepszego zawodnika 
Turnieju oraz najstarszego zawodnika. Drużyny KURY-
ŁÓWKA i WCZORAJSI otrzymały dyplomy i nagrody za 
udział. IV miejsce zdobyła drużyna LKS Brzyska Wola, III 
miejsce GRUDNIK, II miejsce przypadło siatkarzom 
z AUTO - BAJEX, a zwycięzcami (wzorem roku ubiegłego) 

okazała się drużyna OLD BOYS  Brzyskiej Woli w skła-
dzie: Budzyński Krzysztof, Deryło Andrzej, Deryło Marcin, 
Leniart Mariusz, Piskor Ryszard, Staroń Marcin i Śliwa Wło-
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dzimierz. Kierownikiem drużyny jest Pan Wiesław Bagniak, 
a masażystą Pan Waldemar Leniart.  Najlepsi zawodnicy 
z poszczególnych drużyn to: Krzysztof Matuszko –– 
AUTO – BAJEX  ,  Robert Szczyrba -  GRUDNIK, Le-
szek Faluszczak – KURYŁÓWKA, Daniel Karczmarczyk 
– LKS Brzyska Wola, Budzyński Krzysztof – Old Boys, 

oraz Kamil Czerniecki – WCZORAJSI.  Najlepszym za-
wodnikiem TURNIEJU okazał się Krzysztof Matuszko. 
Przyznano również nagrodę za najciekawszą akcję, 

której autorem był Tomasz Baj z drużyny Auto - Bajex. 
Uhonorowano także najstarszego zawodnika TURNIE-
JU ( który w niczym nie ustępował młodszym) , a okazał się 
nim Ryszard Piskor z drużyny OLD BOYS.  W tym roku 
Panie z Rady Rodziców ( Marzena Jachimowicz, Krystyna 
Masełek, Halina Hacia i  Ewa Student, przy wsparciu Pani 

Katarzyny Grucy)  przygotowały dla gości, sponsorów i za-
wodników wspaniały żurek, a dla wszystkich kawę, herbatę 
i ciasto. Wójt Gminy  Pan Tadeusz Halesiak  serdecznie 
podziękował Panu Januszowi Kuszpie  oraz Pani dyrek-

tor Beacie Kamińskiej za tak wspaniałą organizację TUR-
NIEJU,  złożył wszystkim gratulacje i zaprosił do udziału 
w przyszłym roku. Również wicestarosta leżajski Pan Zdzi-
sław Leśko wyraził ogromne słowa uznania dla organizato-
rów i uczestników TURNIEJU.

 Sponsorzy TURNIEJU:  Gmina Kuryłówka, Sta-
rostwo Powiatowe w Leżajsku, ELINSBUD - Wiesław 
Bagniak, MAAW Sport -  Leżajsk, AUTO BAJEX - Stare 
Miasto, Zakład mięsny  Smak – Górno, F.H.P.U „ME-
TEOR” – Tadeusz Kyć.

	 Dyrektor	Szkoły	Beata	Kamińska	składa	serdecz-
ne	podziękowania	Panu	Januszowi	Kuszpie	–	głównemu	
organizatorowi	TURNIEJU,	gościom,	sponsorom,	zawod-
nikom,	sędziemu,	Radzie	Rodziców,	pracownikom	szkoły,	
cheerleaderkom	(Madzi	Haci,	Anetce	Karaś,	Ewie	Kogut,	
Joli	Pietrycha,	Zuzi	Winiarskiej	 	 i	 ich	opiekunce	Karolinie	
Niemczyk-	instruktorce	GOK	w	Kuryłówce	)		oraz	wspania-
łym	kibicom	za	przyczynienie	się	do	tak	wspaniałej	organi-
zacji	TURNIEJU	i	stworzenie	niezwykle	serdecznej	atmos-
fery.
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 W styczniu Seniorzy naszej gminy, jak co roku uczcili swoje święto. Wśród nich byli:  Jubilaci świętujący 50-lecie 
Pożycia Małżeńskiego, Członkowie Gminnego Klubu Seniora oraz wiele innych wspaniałych osobowości, działaczy spo-
łecznych, kombatantów, którzy wiele lat swojego życia poświęcili na działalność na rzecz Ojczyzny i naszej Gminy. 
Z okazji tego wyjątkowego święta Wójt Gminy- Tadeusz Halesiak skierował do uczestników spotkania słowa uznania 
i podziękowania. Jubilatom świętującym Złote Gody życzył kolejnych jubileuszy w zdrowiu, pogodzie ducha, należytym 
szacunku i cieple rodzinnym, radości z dzieci, wnucząt, a przede wszystkim ze wspólnego dalszego życia. Kombatan-
tom,  emerytowanym pracownikom szkół, instytucji, działaczom  społecznym podziękował za trud jaki podejmowali, aby 
służyć lokalnej społeczności.
Wszyscy uczestnicy spotkania byli świadkami uhonorowania Medalem Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie - Złotych Jubilatów, którymi w tym roku byli:
Teresa i Józef Naróg z Kolonii Polskiej
Emilia i Emil Makara z Kuryłówki
Waleria i Stefan Bełżek z Ożanny

Genowefa i Antoni Przeszło z  Kuryłówki
Teresa i Bronisław Socha z Jastrzębca

DZIEŃ SENIORA

W ŚWIETLICY W OŻANNIE
Śmiechoterpaia 14.X.2015 
 Czternastego października 2015 roku dzieci i młodzież ze 
Świetlicy Środowiskowej w Ożannie w ramach projektu „Moja świe-
tlica” realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy 
Kuryłówka, gościły Pana Tomasz Wróbla, który jest trenerem śmie-
chu i szkoleniowcem. Podczas wykładów pt. „Terapia śmiechem” po-
kazał jak wielki potencjał drzemie w każdym z nas. Śmiechoterapia 
ma pozytywny wpływ na naszą psychikę i można ją wykorzystywać 
w zasadzie nieustannie. Na zajęciach, podczas praktycznej zabawy 
i ćwiczeń, dowiedzieliśmy się, że śmiech nie ma granic. Szczególnie 
ciekawy okazał się moment, w którym mogliśmy zaobserwować jak 
wiele od nas zależy, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia 
oczywiście okazały się zbyt krótkie. Młodzież nie chciała pozwolić, 
aby Pan Tomasz opuścił świetlicę. To był bardzo wartościowy czas, do którego powracamy, by doskonalić swój opty-
mizm. Nabyliśmy troszeczkę doświadczenia i pragniemy doskonalić umiejętność rozładowywania napięć emocjonalnych 
i stresu. Zarówno w domu, w świetlicy, jak i w szkole, a także podczas indywidualnego czasu wolnego. Stare powiedze-
nie „Śmiech to zdrowie” po warsztatach nabrało zupełnie innego wymiaru. 

”Czasem	więcej	dobrego	może	zrobić	jeden	serdeczny	uśmiech,	dobre	życzliwe	słowo,	aniżeli	bogaty	dar	pochmurnego	
dawcy”/	Urszula	Ledóchowska/

„Historia pewnej rodziny – Polski” 10.XI.2015
 Święto Odzyskania Niepodległości uczciliśmy poprzez przed-
stawienie małej sztuki pt. „Historia pewnej rodziny – Polski”. Przybli-
żenie tamtych wydarzeń ukazało w bardzo realistyczny sposób losy 
naszej ojczyzny. Narratorem była babcia, która opowiadała swoim 
wnukom historię pewnej rodziny, Polski. Dzieci wcieliły się w role 
wnuków, zaborców, zwykłej rodziny, która w jednej chwili traci grunt 
pod nogami. Scenerią dla sztuki był dom, miękkie poduchy, domowe 
popołudnie w rodzinnym gronie. Oczami dziecka wczuliśmy się w te 
wszystkie dramatyczne obrazy. Gwałtowność zagrała na emocjach. 
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Wszystko to działo się przy wymownych dźwiękach dwóch fletów i pieśniach patriotycznych. Na koniec wraz z gośćmi 
i sympatykami naszej świetlicy odśpiewaliśmy uroczyście hymn. 

„	I	rzekła	na	koniec	Polska,	ktokolwiek	przyjdzie	do	mnie,	będzie	wolny	i	równy,	gdyż	ja	jestem	wolność”	/	Adam	Mickie-
wicz	/

Wieczór wróżb – 25 XI. 2015
Koszyczek pełen przeróżnych wróżb czekał na rozbawione dzieci, 
które przybyły dziś do świetlicy. Same również były  pomysło-
dawcami różnorodnych niespodzianek. W przerwach pomiędzy tań-
cami wróżyliśmy i pełni uśmiechu oczekiwaliśmy, co, kto wylosuje. 
Zabawa była wspaniała, wesoły nastrój udzielił się wszystkim obec-
nym. 

„Dziś	cień	wosku	ci	ukaże,	co	ci	życie	niesie	w	darze”

Mikołajki 4.XII.15
 Chyba nie ma w całym roku drugiego takiego dnia, jakim jest oczekiwanie na tego wyjątkowego gościa. Czekają 
na niego wszyscy, nie tylko dzieci. A jakże wielkim szczęściem jest, gdy osobiście zapuka do naszych drzwi. My również 
czekaliśmy, chodząc od okna do okna i wypatrując jegomościa w czerwonym płaszczu. On wszedł i wyszedł tak cicho, 
że nie udało nam się ujrzeć jego szczęśliwej twarzy. Ale, ku wielkiemu zdumieniu, zostawił dużo słodyczy i prezentów. 
Od razu widać było, że Mikołaj na pewno jest rozkochany w bajkach i książkach, bo przyniósł nam ich bardzo dużo. Nasz 
dywan zamienił się w tym czasie w magiczną wyspę pełną kolorowych treści, a wyobraźnia przeniosła nas w przedziwne, 
nigdy nie odwiedzane miejsca. Za sprawą tych uroczych upominków poznaliśmy nowych książkowych przyjaciół, których 
mogliśmy uwieczniać w plastycznych pląsach, za pomocą nowych materiałów papierniczych i piśmienniczych. Dziękuje-
my Ci kochany Mikołaju !!! Będziemy cierpliwie czekać na Twój powrót. 

„Dzień	Mikołajek,	to	nie	dzień	bajek.	Tu	wszystko	stać	prawdziwie	się	może.	Więc	jeśli	wierzysz	w	Św.	Mikołaja,	możesz	
być	pewny	on	ci	pomoże”

Wigilia 22.XII.15 
 W cichy, ciemny wieczór usiedliśmy do wspólnej kolacji wigi-
lijnej. Przy blasku świec przełamaliśmy się opłatkiem, składając 
sobie ciepłe życzenia. Przy dźwiękach kolęd spożywaliśmy przygo-
towane przez mamy potrawy wigilijne. Światełka na żywej choince 
migotały, a my myślami byliśmy przy narodzinach Dzieciątka Jezus. 
Potem przy dźwiękach dwóch fletów kolędowaliśmy. Do tego śpie-
wania dołączali rodzice, którzy przychodzili po dzieci. Było bardzo 
nastrojowo i uroczyście. Myślami pobiegliśmy również w stronę na-
szych chorych, nieobecnych koleżanek i kolegów. Z napełnionymi 
radością sercami udaliśmy się do domu, by tam w rodzinnym gronie 
świętować długi świąteczny czas. 

„	Na	Boże	Narodzenie,	weseli	się	wszystko	stworzenie”

Sylwester 30.XII.15 
 Już od południa rozbrzmiewały w naszej świetlicy światowe hity. Między tańcami był czas na poczęstunek, 
malowanie buziek, a tu znów ukłon w stronę Mikołaja, że nas zaopatrzył w specjalne kredki do malowania twarzy. I tak 
po godzinie dzieci zmieniły buzie w kaczuszkę, tygrysa, pieska, motyla, pirata, dynie. Żegnaliśmy stary rok z radością 
i nadzieją, że Nowy Rok będzie obfitował w jeszcze więcej szalonych przygód, wspomnień i szczęśliwych chwil. 

„Nowy	Rok	nastaje,	każdemu	sił	dodaje”

Dzień Babci i Dziadka 22.I.2016 
 Dzieci przygotowały program muzyczny, który w pełni zade-
dykowały swoim kochanym Babciom i Dziadkom oraz obecnym.  Nie 
zabrakło również wesołych zagadek. Tym razem zaproszeni goście 
musieli sobie sami poradzić, a zdania nie były wcale łatwe. Spo-
rym utrudnieniem okazało się zgadywanie z zawiązanymi oczami. 
Rozbawieni po części artystycznej udaliśmy się na poczęstunek, 
który przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ożannie. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i świetną 
zabawę, a wyżej wymienionym Paniom za trud i poświęcenie. 
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”To,	czego	dzieci	potrzebują	w	obfitości	dostarczają	dziadkowie.	Dają	bezwarunkową	miłość,	dobroć,	cierpliwość,	poczu-
cie	humoru,	komfort,	lekcje	życia.	Oraz,	co	najważniejsze,	ciasteczka”	/	Rudolph	Giuliani	/

Tłusty Czwartek i Ostatki 4.II.2016 
Na karnawałowej zabawie mogliśmy podziwiać różnorodność po-
staci. Spotkały się kościotrupy, spiderman, biedronka, smok, bat-
man, wampir i inni. Ostatnie dni karnawału spędziliśmy głównie na 
zabawie. Dzień później wypadał Tłusty Czwartek, podczas którego 
zajadaliśmy się pączkami. Wykorzystaliśmy w pełni czas szaleństw 
i spokojnie przygotowywaliśmy się do duchowej ciszy, jaka przypada 
na Wielki Post. 

„Powiedział	Bartek,	że	dziś	Tłusty	Czwartek,	a	Bartkowa	uwierzyła,	
dobrych	pączków	nasmażyła”

KONCERT KOLĘD
 Przełom grudnia i stycznia to czas śpiewania kolęd, które rozbrzmiewają nie tylko w kościołach, ale również 
w wielu polskich domach, a w ośrodkach kultury, szkołach organizowane są  ich koncerty. 

Polacy chętnie śpiewają kolędy, może dlatego, że jak mówił Św. Augustyn „Kto śpiewa dwa razy się modli”. Najstarszą, 
znaną do dziś i powszechnie wykonywaną polską kolędą jest, utwór napisany w XVI wieku, „Anioł pasterzom mówił”. 

 Wspólne kolędowanie to okazja do spotkań w gronie znajomych, przyjaciół i rodziny. Aby się przekonać wy-
starczyło przyjść na spotkania z kolędą organizowane w styczniowe 
niedzielne popołudnia przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce, 
Wiejski Dom Kultury w Kolonii Polskiej, Parafię Rzymsko-Katolicką 
w Bystrem, Szkołę Podstawową w Brzyskiej Woli czy Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Tarnawcu. 

Warto było przyjść również z innego, jakże szlachetne-
go powodu, a mianowicie podczas koncertów organi-
zowana była zbiórka pieniężna na rzecz chorej miesz-
kanki Kuryłówki, która zakończyła się sukcesem, ale 
o tym w osobnym artykule.    
                 goklp

Komitet Społeczny „POMAGAM” składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę publiczną 
2016/29/KS - „POMOC FINANSOWA NA LECZENIE”. 
 Dziękujemy księżom, szkołom, urzędom, właścicielom sklepów, zakładów pracy, instytucjom za pomoc  
w rozpropagowaniu i dotarciu do jak najszerszego grona darczyńców.  
 Dziękujemy zespołom Gminnego Ośrodka Kultury: Orkiestrze Dętej, Chórowi Cornelliuss, Zespołom Śpiewa-
czym: Jagoda, Jarzębina, Kalina, Leszczyna, Zespołom wokalnym: Artis, Pięcionutka i Sonetki oraz ich opiekunom 
wokalnym Karolinie i Marzenie, za piękne kolędy i pastorałki, które towarzyszyły zbiórce. Dziękujemy również dzie-
ciom ze Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli za inscenizacje Jasełkowe oraz paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Tarnawca za aktywne włączenie się w zbiórkę.  Zebraliśmy kwotę, o której w momencie zawiązywania komitetu 
nawet nie marzyliśmy, a mianowicie 9824,70 zł. Zebranie tak ogromnej kwoty nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu 
życzliwych ludzi oraz hojności mieszkańców gminy Kuryłówka oraz naszych gości. 

 „Największy błąd jaki można popełnić to poddać się„ więc „Jaśka” nie poddawaj się!!!

       Komitet Społeczny POMAGAM
             Leszek Połeć
        Karolina Niemczyk
           Wiesława Zagaja
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Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA 
RZECZ ROZWOJU GMINY KURYŁÓWKA

 W 2015 r. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gmi-
ny Kuryłówka realizowało następujące działania: Projekt 
„Moja świetlica”- który  uzyskał dofinansowanie z Pod-
karpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w kwo-
cie 20 tys. zł. Udział własny min. 20% wniesiony został 
poprzez sfinansowanie zatrudnienia opiekunek świetlic ze 
środków pozyskanych przez gminę w ramach robót pu-
blicznych. Projekt realizowany był w 5 świetlicach(Brzyska 
Wola, Ożanna, Kulno, Dąbrowica, Tarnawiec) w okresie od 
sierpnia do grudnia 2015 r. w ramach projektu sfinansowa-
ne zostały następujące działania i zakupy: - 50 godzin spe-
cjalistycznych zajęć z logopedą dla dzieci i ich rodziców. 
(po 10 w każdej świetlicy). Zajęcia obejmowały diagnozę 
problemów dzieci z wymową, przykłady ćwiczeń, praca in-
dywidualna z dziećmi, wskazówki do pracy z dziećmi dla 
rodziców),  - 6000 zł - 100 godzin zajęć sportowo-rekre-
acyjno-kompensacyjnych (po 20 godz. w każdej świetlicy). 
Zajęcia miały na celu zachęcenie dzieci do aktywności 
fizycznej, poznanie zasad zdrowego współzawodnictwa, 
włączenia do aktywności ruchowej dzieci niepodejmują-
cych tej działalności ze względu na różnego rodzaju dys-
funkcje, rozwijanie sprawności ruchowej dzieci, usprawnia-
nie ich koordynacji ruchowej, - 6000 zł 
- warsztaty terapii śmiechem po jednym w każdej świetlicy 
- 1000 zł  - zakupiono sprzęt sportowy o łącznej wartości 
- 3000 zł - artykuły niezbędne do realizacji zajęć świetlico-
wych (zabawki, gry, art. papiernicze, kleje, farby, baloniki 
do formowania, farby i akcesoria do malowania twarzy) itp. 
-  4000zł.
 Kolejny projekt realizowany przez Stowarzysze-

nie to  „Aktywizacja społeczna i edukacyjna Seniorów 
w Gminie Kuryłówka” – dofinansowany z Podkarpackie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  na kwotę 5000 
zł. Celem projektu była aktywizacja seniorów z terenu gmi-
ny, zwiększenie ich aktywności w życiu społecznym i kul-
turalnym.  Obejmował następujące działania: - aktywizacje 
seniorów z terenu gminy, uruchomienie drugiego punktu 
spotkań seniorów w Kolonii Polskiej, wycieczkę seniorów 
do Krynicy ze zwiedzaniem muzeum, wyjazdem kolejką na 
Jaworzynę i inne lokalne atrakcje, wyjazd do kina, zajęcia 
fittnes, wyjazd do teatru. Podczas wszystkich wyjazdów 
seniorzy objęci byli ubezpieczeniem grupowym.

 Ponadto Stowarzyszenie podjęło współpracę 
z Podkarpackim Bankiem Żywności jako organizacja 
partnerska naszego samorządu w realizacji Programu 

TO NIE BYŁY NUDNE FERIE!
 Zimowa przerwa w nauce dobiegła końca. Dzieci 
wróciły do szkół wspominając wydarzenia  w jakich uczest-
niczyły. Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury  i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Kuryłówce oraz Świetlice Środo-
wiskowe przygotowały propozycje na zagospodarowanie 
tego wolnego czasu bez laptopa telefonu czy innych cu-
dów współczesnej techniki. 

 Od 15 do 26 lutego zorganizowano zajęcia oraz 
wyjazdy z których skorzystało ok. 600 uczniów naszej gmi-
ny. Chętnie brano udział w zajęciach plastycznych, zaba-
wach świetlicowych, filmowych porankach czy grach klu-
bowych tj. tenis stołowy, bilard lub piłkarzyki.
Największym zainteresowaniem cieszył się wyjazd do 
kręgielni Galaktyka w Rzeszowie, dając możliwość nauki 

i spróbowania swoich sił w tej grze. Dla niektórych uczniów 
był to już kolejny wyjazd na kręgle i gra nie sprawiała im 
żadnych kłopotów, inni zaś po raz pierwszy zmierzyli się 
z ciężkimi kulami.  
Dla doskonalenia umiejętności pływania, integracji i do-
brej zabawy dzieci zorganizowano wyjazd na basen Oce-
anik w Leżajsku. Czas spędzony „w wodzie” przysporzył 
wszystkim uczestnikom nie tylko korzyści zdrowotnych, ale 
także wiele radości i przyjemnych wrażeń. 
Każdy z uczestników wyprawy do leżajskiego kina mógł 
przenieść się przez wielki ekran do świata Arktyki. Chętnie 
skorzystano z oferty i liczna grupa miała możliwość śledzić 
losy niedźwiedzia polarnego w bajce „Misiek w Nowym 
Jorku”. 
Ostatnim zorganizowanym wyjazdem była wizyta w Wiej-
skim Domu Kultury w Kolonii Polskiej. Wszyscy mogli za-
smakować się pieczoną kiełbasą z ogniska i wziąć udział 
w turnieju tenisa stołowego. Ileż radości sprawiła rywaliza-
cja grup świetlicowych w popularnej grze kalambury. Dzięki 
niej kreatywnie i z uśmiechem zakończono wyprawę prze-
łamując wszelkie nieśmiałości i integrując lokalne drużyny. 
 Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. 
Dzięki przygotowanym atrakcjom dzieci pożytecznie i ak-
tywnie spędziły czas, aby po dwóch tygodniach odpoczyn-
ku wrócić z nowymi siłami i zapałem do nauki.  

gokkn
Więcej zdjęć na portalu www. kurylowka.pl 
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O bezpieczeństwie w Szkole Podstawowej 
w Brzyskiej Woli

Bezpieczeństwo uczniów to sprawa najważniejsza. 
W związku z tym w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli 
zorganizowano spotkanie dzieci z klas 0 – III z policjantami 
Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku – Zespół Dzielni-
cowych w Kuryłówce – aspirantem sztabowym Janem Tu-
biakiem i aspirantem Grzegorzem Bajem.
    W miłej rozmowie z uczniami policjanci przypo-
mnieli, jak bezpiecznie spędzać wolny czas na świeżym 
powietrzu kiedy za oknem piękna zima, albo słońce zachę-
cające do gry w piłkę. Przestrzegali przed wchodzeniem 
na zamarznięte stawy, rzeki czy inne zbiorniki wodne, gdyż 
konsekwencje takich zabaw mogą być bardzo groźne. Ape-
lowali o rozsądne wybieranie miejsc do zabaw i prosili, by 
młodszym dzieciom zawsze towarzyszył dorosły opiekun. 
„Pod żadnym pozorem nie wolno wsiadać do samochodów 
nieznajomych osób, które proponują podwiezienie, czy też 
przyjmować od nich jakichkolwiek słodyczy” – apelowali 
policjanci.

    Liczne zagrożenia czekają na dzieci również 
w domu. Policjanci przestrzegali przed wpuszczaniem do 
mieszkań nieznajomych, zawieraniem nowych znajomości 
przez Internet i zachęcali do ograniczania czasu spędza-
nego przed komputerem.
    Panowie policjanci przypomnieli też ogólne przepi-
sy dotyczące ruchu drogowego, a w szczególności zasady 
korzystania z jezdni. Zwrócili się z gorącą prośbą, by każde 
dziecko miało elementy odblaskowe również w terenie za-
budowanym i by przekonało do ich noszenia także swoich 
najbliższych. 
    Dzieci bardzo aktywnie brały udział w spotkaniu, 
zadawały pytania, podawały przykłady bezpiecznych za-
chowań, oraz dostrzegały zagrożenia, jakie niosą codzien-
ne sytuacje. 

 Z uczniami klas starszych, w ramach zajęć 
z wychowawcą, zostały przeprowadzone pogadan-
ki tematyczne. Uczniowie obejrzeli także prezentacje 
multimedialne i filmy na temat sytuacji zagrażających 
zdrowiu i życiu oraz zachowań w takich sytuacjach.   

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej 
w Brzyskiej Woli

 W sobotę 23 szkole odbyła się uroczystość 
poświęcona najukochańszym Babciom i Dziadziom.  
Została ona poprzedzona Mszą Św., którą w intencji  
Seniorów odprawił ks. Proboszcz Henryk Skałuba. 

 W sali gimnastycznej szkoły, a tle wspaniałej  sce-
nografii przygotowanej przez panie Elżbietę Fus i Dorotę 
Lewkowicz przy wsparciu pana Adama Wnuka,  licznie 
zgromadzeni goście z zainteresowaniem oglądali część  
artystyczną przygotowaną specjalnie dla nich. Wszystkich 
zgromadzonych pięknie powitały dyrektor szkoły Beata Ka-
mińska i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Ka-
tarzyna Piotrowska. 
 Dzieci z oddziału przedszkolnego, przygotowa-
ne przez panie Elżbietę Majcher, Elżbietę Śliz i Krysty-
nę Masełek w wierszach, piosenkach (nawet w języku 
angielskim) i tańcach dziękowały ukochanym babciom 
i dziadziom za troskę, miłość i okazane serce.  Królewny 
i królewicze z klasy I pod kierunkiem wychowawczyni pani 
Doroty Lewkowicz również wychwalali szacownych gości 
i specjalnie dla nich wykonali taniec „Wiewióreczki” przy-
gotowany  przez pana Marka Latawca – instruktora GOK 
w Kuryłówce.  
 Teatrzyk „Promyczek”  przedstawieniem „Czerwo-
ne kapturki”, wyreżyserowanym przez panie Elżbietę Fus 
i dyrektor Beatę Kamińską, wzbudził zachwyt i rozbawił 
licznie zgromadzoną publiczność. W scence „Wnuki” za-
prezentowali się uczniowie klasy III, przygotowani przez 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Złożyliśmy sto-
sowny wniosek, który został zaakceptowany i realizujemy 
pomoc żywnościową dla 500 mieszkańców naszej gminy.  
Dostawy żywności realizowane były w październiku i grud-
niu 2015 r. łącznie 13 460 kg. 

Prowadziliśmy także działalność polegającą na pozyska-
niu owoców i warzyw z programu realizowanego przez 
Podkarpacki Bank Żywności. Podpisaliśmy w tym zakresie 
kolejną umowę dotyczącą tego zadania, przeprowadzili-

śmy rekrutację osób uprawnionych do pomocy w formie 
nieodpłatnego przekazania owoców i warzyw. W grudniu 
2015 roku przekazaliśmy mieszkańcom gminy 18 ton mar-
chwi i 40 ton jabłek.    
Prowadzeniem obszernej dokumentacji dotyczącej żywno-
ści jak i owoców i warzyw, a także jej dystrybucją zajmują 
się niektórzy członkowie stowarzyszenia jak i inni wolon-
tariusze.

SZKOŁA PODSTAWOWA BRZYSKA WOLA
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panią Beatę Sochę. Uczniowie klas IV i V pod kierunkiem 
wychowawczyni pani Heleny  Stepaniak w słowach wier-
szy ciepło zwracali się do ukochanych Babć i Dziadziów. 
Nie zabrakło też piosenek, które wykonali uczniowie klas 
II i III oraz IV,V i VI pod opieką pani Beaty Sochy.  Teatrzyk 
„Smyk” jak zwykle pokazał, że swoim występem potrafi za-
chwycać. Nasi szanowni goście z entuzjazmem obejrzeli 
inscenizację „ Urodziny babci” i nagrodzili aktorów gromki-
mi brawami. Reżyserkami  przedstawienia były panie Elż-
bieta Fus i Dorota Lewkowicz.  
 Wspólne odśpiewanie 100 lat przez wszystkich 
wywołało łzy wzruszenia u Seniorów. Wspaniałe indywi-
dualne życzenia i prezenty były okazją do podziękowania 
i uściskania swoich kochanych Babć i Dziadziusiów.  Miłym 
akcentem był występ zespołu gitarowego, który przygoto-
wał pan Bogumił Łyko. Wraz z zespołem wokalnym wyko-
nał on kilka kolęd. Nasi szanowni goście mieli możliwość 
grania na instrumentach perkusyjnych, co wzbudziło zado-
wolenie i radość. 
 Uroczystość prowadzili konferansjerzy” Katarzyna 
Piotrowska, Zuzanna Winiarska i Michał Masełek, których 
przygotowała pani Elżbieta Śliz. 
Po części artystycznej Seniorzy zostali zaproszeni na  
poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. Przy 
dźwiękach muzyki najwytrwalsi bawili się prawie do „białe-
go rana”.
Projekt  edukacyjny „Wychowanie przez czy-
tanie” w bibliotece szkolnej w Brzyskiej Woli

 Biblioteka daje możliwość spotkań z książką, 
bajką i poezją. W tym roku Rządowy Program MEN 
„Książki naszych marzeń” dał dzieciom szansę wy-
boru literatury jaką chcieliby wypożyczać i czytać. Po 
opracowaniu listy ulubionych i wymarzonych książek 
zakupiono i wniesiono je do biblioteki szkolnej, aby 
mogły odtąd cieszyć, bawić i uczyć. W ramach progra-
mu, szkoła przystąpiła do realizacji projektu  „Wycho-
wanie przez czytanie”. Założeniem akcji jest kształcenie 
nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie 
wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego 
i moralnego i oraz kształtowanie postaw dziecka. W pro-
jekt zaangażowani są nauczyciele wszystkich przedmio-
tów aby pokazać młodemu czytelnikowi, że czytać można 
wszędzie i za każdym  razem  można dokonywać wyboru, 
jaki stawia przed nami świat literatury. Realizacja projektu 
odbywa się w od grudnia do maja. 
 W ramach szkolnego projektu edukacyjne-
go „Wychowanie przez czytanie”, który wpisuje się 
w Rządowy Program MEN „Książki naszych  marzeń”, 
zorganizowano w bibliotece szkolnej konkurs pod ha-
słem „Mistrz recytacji”. Dzieci z klas I-III mogły zapoznać 
się z wierszami, które specjalnie dla nich napisał Jan Brze-
chwa. Niektóre uczestniczki podeszły do konkursu bardzo 
profesjonalnie. Zabawę połączoną z nauką umożliwiły 
dzieciom panie:  Elżbieta Fus, Dorota Lewkowicz, Beata 
Socha i Helena Stepaniak.
 W ramach projektu uczniowie klasy VI zapozna-
li się z życiem i twórczością największego z poetów an-
gielskich Wiliama Szekspira. Ponadto mieli okazję wysłu-
chać i samodzielnie czytać jego poezję w oryginale. Dzieci 
przedszkolne i uczniowie klas młodszych poprzez zabawę 
podczas oglądania bajki w wersji oryginalnej osłuchiwali 
się z językiem obcym. Lektorem podczas seansu była pani 
Elżbieta Śliz.

 Na lekcjach  matematyki Pani Danuta Działo za-
proponowała uczniom  klas IV-VI rozwiązywanie zadań 
tekstowych tematycznie związanych z książką.
„Wychowanie przez czytanie”   jest pracą żmudną i wielo-
letnią, ale nikt nie rodzi się czytelnikiem więc zamiłowanie 
do czytania musi być pobudzane przez inne osoby. Na-
uczyciele Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli mają na-
dzieję, że wzbudzą w dzieciach i uczniach taki zapał.

Kolejne sukcesy uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Brzyskiej Woli

 Na XIII Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek 
w kategorii młodszej - Ania Jachimowicz z klasy II zajęła 
miejsce II, Dominika Socha z kl. II wywalczyła II specjal-
ną nagrodę Gabriela, a zespół ARTIS w składzie: Tomek 
Wnuk, Ania Jachimowicz, Dominika Socha, Małgosia Sta-
roń i Zuzia Wnuk otrzymał wyróżnienie. Także miejsce 
II, ale w kategorii starszej, przypadło Madzi Haci z kl. V. 
Uczniów przygotowała do Konkursu pani Marzena Kycia – 
instruktorka GOK w Kuryłówce.
 W Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Matema-
tyczny” Ania Jachimowicz z klasy II została LAUREAT-
KĄ.  Anię do konkursu przygotowała pani dyrektor Beata 
Kamińska.  Zuzanna Piotrowska z kl. IV oraz Szymon 
Leniart z klasy V otrzymali w tym Konkursie wyróżnie-
nia krajowe. 
 Również w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „PIO-
NIER” z matematyki Bartłomiej Jachimowicz i Radosław 
Rodecki – uczniowie klasy V – zdobyli  wyróżnienia kra-
jowe. Uczniowie do Konkursu i Olimpiady przygotowywali 
się pod czujnym okiem pani Danuty Działo na zajęciach 
rozwijających uzdolnienia matematyczne.   Zuzanna Pio-
trowska - uczennica kl. IV - w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie „PIONIER” z języka polskiego także otrzymała 
wyróżnienie krajowe. Zuzia jest bardzo pracowita, a pani 
Łucja Koza  pomogła uczennicy przygotować się do Olim-
piady.
 W czwartek 3 marca 16 uczniów klas IV-VI (Mar-
cin Masełek, Rafał Masełek i Zuzanna Piotrowska – kl. IV, 
Szymon Działo, Magdalena Hacia, Bartłomiej Jachimowicz, 
Szymon Leniart, Marek Socha i Radosław Rodecki – kl. V 
oraz Aneta Karaś, Łukasz Leniart, Katarzyna Piotrowska, 
Radosław Socha, Dawid Staroń i Zuzanna Winiarska z kl. 
VI) brało udział w I etapie Międzynarodowego  Konkur-
su Matematycznego „PANGEA”.  17 marca uczniowie 
kl. II, IV, V i VI zmierzyli  się z niezwykle trudnymi zada-
niami w ramach Międzynarodowego Konkursu Matema-
tycznego – KANGUR 2016, do którego przygotowywali  
się na dodatkowych zajęciach prowadzonych przez panie 
Elżbietę Fus, Beatę Kamińską i Danutę Działo.
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Święto Babci i Dziadzia w Dąbrowicy

 W naszej szkole już po raz 22 odbyła się uroczy-
stość środowiskowa zorganizowana z okazji Dnia Babci 
i Dziadzia. Organizatorami uroczystości była Szkoła Pod-
stawowa i  Publiczne Gimnazjum w Dąbrowicy. 

 Dzień Babci i Dziadzia to najpiękniejsze dni w roku, 
to coroczne święto dąbrowickich seniorów, które słynie 
z miłej atmosfery, pięknych występów wnucząt i wspania-
łej zabawy. Nic dziwnego, że od wielu lat gromadzi ono 
rzesze babć i dziadków nie tylko z naszej miejscowości. 
Msza św. w intencji Seniorów celebrowana przez ks. pro-
boszcza Stanisława Srokę była wstępem do tej jakże wy-
jątkowej uroczystości. Dalsza część odbyła się w budynku 
szkolnym, do którego licznie przybyli - zaproszeni przez 
wnuczęta - babcie i dziadkowie.
 Uroczystość rozpoczęły dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Małgorzata Leja i dyrektor Publicznego Gimnazjum 
Lucyna Pietrycha, które wspólnie witały przybyłych gości 
i w imieniu uczniów oraz nauczycieli złożyły wszystkim Se-
niorom najserdeczniejsze życzenia. Następnie głos zabrał 
pan Tadeusz Halesiak wójt Gminy Kuryłówka, który nie 
szczędził miłych słów dla zgromadzonych gości, życząc im 
tradycyjnie zdrowia, radości i 100 lat życia. Miłym i wzru-
szającym akcentem spotkania był Jubileusz 50 rocznicy 

zawarcia związku małżenskiego przez Państwo Teresę 
i Józefa Narogów z Kolonii Polskiej; były więc wyjątkowe 
życzenia, kwiaty i serdeczne gratulacje dla Szanownych 
Jubilatów. Potem na scenę wkroczyły uśmiechnięte i prze-
jęte swoja rolą wnuczęta. Wspaniałymi konferansjerami byli 
Julia Darnia i Hubert Kycia uczniowie Publicznego Gimna-
zjum w Dąbrowicy, którzy w ciekawy sposób zapowiadali 
występy kolejnych uczestników. Na początku były to przed-
szkolaki, które przepięknie recytowały wierszyki i wesoło 
śpiewały piosenki. Potem przed Seniorami wystąpili starsi 
uczniowie, którzy w humorystycznych wierszach, piosen-
kach i skeczach wychwalali zalety babć i dziadków. W trak-
cie uroczystości dostojni gości z zapartym tchem podziwiali 
przedstawienie jasełkowe, które w tym roku poprzedzone 
zostało kolędami oraz układem choreograficznym w wyko-
naniu uczniów klasy I. Wspaniałe stroje, ciekawa sceno-
grafia i fantastyczna gra aktorów niezwykle podobały się 
zgromadzonej publiczności. Występy aktorów przeplatały 
się z kolędami śpiewanymi przez chórzystki przy akompa-
niamencie gitarowym pana Bogumiła Łyko. Zwieńczeniem 
części artystycznej było tradycyjne odśpiewanie 100 LAT. 
Później nadszedł czas na indywidualne życzenia, prezen-
ty i uściski od wnucząt. Zadowoleni, wzruszeni i bardzo 
szczęśliwi goście z przyjemnością spróbowali smakołyków 
przygotowanych przez rodziców naszych uczniów.
 Następnie na estradzie zaprezentowała się orkie-
stra dęta z Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce pod 
batutą pana Marka Burdy. Był to niezwykły koncert, który 
oczarował licznie zgromadzoną publiczność nagradzającą 
gromkimi brawami każdy występ. 
 Ostatnim punktem programu była biesiada przy 
dźwiękach ludowej muzyki zespołu „Jagoda” z Dąbrowicy 
i „Kalina” z Kolonii Polskiej. 
 Oprawę artystyczną przygotowali wspaniali na-
uczyciele Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimna-
zjum w Dąbrowicy, a oprawą akustyczną zajął się profe-
sjonalnie pan Marek Latawiec – kierownik WDK w Kolonii 
Polskiej. 

 Trzymamy za uczniów  kciuki i życzymy satysfakcji 
z udziału w Konkursach i Olimpiadach oraz wielu  sukce-
sów. Nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i życzy-
my osiągnięć w  rozwijaniu talentów uczniów. 

Wigilia dla samotnych w Domu z Kultury 
w Brzyskiej Woli

 W niedzielę 20 grudnia 2015 roku w Domu Kultu-
ry w Brzyskiej Woli została zorganizowana wigilia dla sa-
motnych. Jej organizatorem były Panie z  Koła Gospodyń 
Wiejskich w Brzyskiej Woli: Bucior Justyna, Borek Urszu-
la, Hacia Halina i Wnuk Janina.  Na wigilię, oprócz osób 
samotnych,  przybyli zaproszeni goście: Pan Tadeusz Ha-
lesiak – Wójt Gminy Kuryłówka, Pan Stanisław Kotulski – 
Przewodniczący Rady Gminy, Pani Alicja Kycia – dyrek-
tor GOPS w Kuryłówce,  Pani Beata Kamińska – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli, radni w osobach: 
Janina Janda i  Robert Socha oraz Pan Piotr Socha – soł-
tys sołectwa Brzyska Wola. Na tle ciekawej scenografii, 
przygotowanej przez Panie Katarzynę Grucę, Krystynę 
Masełek i Pana Adama Wnuka, uczniowie szkoły  zapre-

zentowali bardzo ciekawe przedstawienie jasełkowe. Ze-
spół śpiewaczy z Dąbrowicy przy akompaniamencie ka-
peli wykonał kilka pięknych kolęd zachęcając do śpiewu 
uczestników spotkania.  Panie z KGW przygotowały wspa-
niałe potrawy wigilijne. Przy łamaniu się opłatkiem, życze-
niach oraz wspólnym śpiewaniu kolęd czas płynął bardzo 
szybko i przyjemnie  w  niezwykle świątecznej atmosferze. 
Wiele miłych słów, które zostały wypowiedziane podczas 
wigilii utwierdziło wszystkich w  przekonaniu, że takie spo-
tkania są potrzebne  i należy je organizować każdego roku. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWICY
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 Jak zawsze nieocenionym wsparciem w organiza-
cji uroczystości było niezawodne grono „Przyjaciół naszych 
szkół”, do których należą pani Alicja Kycia dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, pan Leszek Połeć dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury, pan Marek Latawiec 
kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii Polskiej, ro-
dzice i prywatni darczyńcy. Za wszystkie przejawy życzli-
wości i pomoc organizacyjną społeczność szkolna składa 
serdeczne podziękowania i pięknie się kłania.

Wpis do Kroniki szkolnej

Stare przedmioty mają duszę, związane są ze 
wspomnieniami, czarują oryginalnością…
Historia torebki babci Anieli z Dąbrowicy

 Pod koniec grudnia 2015 roku odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród laureatom w konkursie literackim 
ph. Historia torebki babci Anieli. Inspiracją do zorganizo-
wania przedsięwzięcia stała się niewielka, czarna torebka; 
pamiątka rodzinna Piotra, ucznia klasy VI Szkoły Podsta-
wowej w Dąbrowicy. Torebka babci Anieli jest wyjątkowa 
… bo i sama babcia była osobą niezwykłą, urodziła się 
w 1923 roku i dzisiaj miałaby 93 lata. Torebka - jak inne… 
czarna z metalowym zamknięciem, jednak… babcia Aniela 
swoją torebkę traktowała wyjątkowo, bo miała dla niej sen-
tymentalną wartość. Skąd się pojawiła u babci? Jaka była 
jej zawartość? Dlaczego była tak ważna? Z torebką wiąza-
ło się wiele epizodów, bowiem tam gdzie się babcia z nią 
pojawiała zdarzały się nieoczekiwane przygody i ciekawe 
historie, a babci towarzyszyły wyjątkowe emocje. Choćby 
to szczególne wydarzenie…I tu zaczęło się właśnie zada-
nie konkursowe, obok którego nasi uczniowie nie przeszli 
obojętnie. Uczestnicy konkursu puścili wodze fantazji, wy-
myślili i opisali wspaniałe przygody, ciekawe wydarzenia 
i historie, których bohaterką jest babcia Aniela i jej torebka. 

 Celem konkursu było inspirowanie uczniów do 
aktywności twórczej, popularyzowanie twórczości literac-
kiej, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania 
prozą i poezją, a także rozwijanie wrażliwości i wyobraźni 
twórczej. Laureaci i wyróżnieni zostali szczególnie nagro-
dzeni, a organizatorkami konkursu były panie Małgorzata 
Leja – nauczycielka w bibliotece szkolnej i Jadwiga Stopy-
ra - opiekunka Samorządu Uczniowskiego.

Wpis do Kroniki szkolnej

Spotkania przedszkolaków z Kingą i Anią, 
muzykującymi gimnazjalistkami w Dąbrowicy

 Spotkania z muzyką w każdym wieku działają na 
wyobraźnię i mają swoją moc, są ważne, pobudzają zdol-

ności i kształtują zainteresowania. W trakcie spotkań mu-
zycznych przedszkolaki z oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w Dąbrowicy miały okazję bliżej po-
znać gitarę i klarnet. Uczennice Publicznego Gimnazjum 
w Dąbrowicy Kinga Zacharyasz i Anna Hajdasz prezen-
tują naszym najmłodszym swoje pasje, ukazują brzmie-
nie dźwięków muzyki, zapoznają dzieci z instrumentami.  
Wspólny śpiew, wystukiwanie rytmów oraz tańce urozma-
iciło wyjątkowe spotkanie.  To piękne postawy dzielenia się 
swoimi talentami i ukazywania, jak ważna jest pożyteczna 
organizacja czasu wolnego. To tez mozolna praca nad do-
skonaleniem umiejętności muzykowania, a edukacja na-
szych najmłodszych jest bogata w praktyczne działania.

Wpis do Kroniki szkolnej

Podsumowanie  Roku Teatru w Szkole Pod-
stawowej w Dąbrowicy 

 W teatrze jest wyjątkowo… scena, aktorzy, reży-
ser, atmosfera, scenariusz… w teatrze ważne jest słowo. 
W 250 rocznicę powołania Teatru Narodowego, a tym 
samym ustanowienia teatru publicznego w naszym kraju 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą w sprawie usta-
nowienia roku 2015 Rokiem Teatru  Polskiego, postanowił  
oddać hołd ludziom i instytucjom tworzącym polski teatr. 
Bo właśnie teatr jest jednym z najważniejszych obszarów 
życia kulturalnego i społecznego. W tym wyjątkowym cza-
sie odbywało się sporo imprez kulturalnych, a wszystko po 
to, by zachęcić nas Polaków do aktywnego uczestnictwa 
w życiu kulturalnym. W trwające przez cały rok obchody 
jubileuszu zaangażowała się również społeczność naszej 
szkoły i na podsumowanie Roku Teatru dorośli zaprezen-
towali spektakl pt. „Nie ma tego złego”. Okazało się jed-
nak, że znane bajki w nieco innym, choć ciekawym ujęciu, 
pozbawione swoich głównych bohaterów niestety  tracą 
na znaczeniu… To był zamierzony i udany sceniczny eks-
peryment, ukazujący równocześnie, że nie zawsze należy 
zmieniać zamysły klasyków. Przed uczniowską społecz-
nością wystąpili nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły. 
Inspiratorkami i organizatorkami spotkania popularyzują-
cego również czytanie i czytelnictwo  były współpracujące 
panie bibliotekarki Ilona Rodecka z Biblioteki Publicznej 
w Kuryłówce Filia w Dąbrowicy i Małgorzata Leja bibliote-
karz szkolny.
 A w związku z tym, że w teatrze ważna jest też 
muzyka na szkolnej scenie wspaniale prezentowali się też 
uczniowie: Aneta Socha z piosenką „Listeczki” i Karol Błoń-
ski w piosence pt. „Linoskoczek”.
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Bo teatr jest takim miejscem, gdzie toczą się 
same niezwykłe historie…

 Jedną z takich historii uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Dąbrowicy z klas IV i V mieli okazję zobaczyć 
na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, gdzie 
Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu 
zaprezentował sztukę pt. „Teatralne ABC”. Przedstawienie 
w przystępny sposób pokazywało różnorodne elemanty 
sztuki teatralnej, wyjaśniało, na czym polega praca reży-
sera, scenografa, kostiumologa, prezentowało także z ja-
kimi problemami zmagają się twórcy teatralnych widowisk 
przed premierą. W fabułę umiejętnie została wpleciona 
wiedza na temat historii teatru i różnych jego form. Twórcy 
przedstawili kilka sposobów przenoszenia sztuki na sce-
nę: od teatru lalek poprzez teatr cieni, pantonimę do ak-
tora w żywym planie. W dialogach pojawiła się fachowa 
terminologia: reżyser, obsada, inscenizacja, dubler, dykcja, 
epizod, proscenium, interpretacja itp. Spektakl - w zabaw-
ny sposób - realizował także cel wychowawczy. Okazało 
się, że przeszkadzający na widowni niesforny młodzieniec 
w rzeczywistości był aktorem, z pomocą którego twórcy 
„Teatralnego ABC” chcieli pokazać, jak ważne jest właści-
we zachowanie w teatrze. Podczas przedstawienia pojawi-

ły się różne rodzaje lalek, kostiumów, efektów świetlnych 
i dźwiękowych. Z pewnością była to przydatna lekcja te-
atralnego ABC. Taka wyjazdowa forma scenicznej edukacji 
i współuczestniczenia w teatralnej prezentacji jest warto-
ściowa, a młodym ludziom okazuje się bardzo potrzebna.
 
Niezwykłe spotkanie z literaturą Jana 
Brzechwy

 Również najmłodsi, czyli nasze przedszkolaki oraz 
uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami mieli okazję 
obejrzeć przedstawienie teatralne pt. „Brzechwolandia. 
Spektakl był okazją do poznania mniej popularnych i przy-
pomnienia sobie znanych wierszy Jana Brzechwy, takich 
jak: „Leń”, „Skarżypyta”, „Samochwała”, „Atrament”, „Glo-
bus”, „Znaki przestankowe”. Dzięki  wizycie w niezwykłej 
krainie zwanej „Brzechwolandią”, dzieci mogły przenieść 
się w barwny świat pełen radości, marzeń i muzyki. Posta-
cie z wierszy przypomniały także o właściwym zachowa-
niu w domu, w szkole i na podwórku. Wyjazd oraz udział 
w spektaklu był wielkim przeżyciem, szczególnie dla naj-
młodszych i zapewne na długo pozostanie w ich pamięci.

Wpis do Kroniki szkolnej

Szanowni Państwo, Rodzice 

Serdecznie zapraszam i zachęcam do zapisów dzieci od trzeciego roku życia do 

oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy na 

rok szkolny 2016/2017. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny i przewiduje:  
 wychowanie przedszkolne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych tj. języka ojczystego, 

matematyczno-przyrodniczych, ekspresji kulturalnej oraz zabawy rytmiczno-gimnastyczne, 

muzyczno-wokalne, plastyczne, zabawy w teatr;  

 zabawy edukacyjne w zakresie języka angielskiego 

 profesjonalne i bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne; 

 pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci (zajęcia z pedagogiem i logopedą) jako 

wsparcie kierunkujące działania rodziców i pomoc w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych; 

 wyprawy edukacyjno-poznawcze; 

 organizowanie uroczystości i imprez artystyczno-integracyjnych. 

Odziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy od lat i są przykładem 
dobrej praktyki, a wyjątkową jakość pracy i bogatą ofertę edukacyjną naszej szkoły na tle 

województwa podkarpackiego prezentuje Wojewódzki Urząd Pracy w specjalnie wydanej publikacji pt 
„Dobre praktyki 2015”. 

Serdecznie zapraszam do zapisów 
Małgorzata Leja 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy 
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NIEZWYKŁE SPOTKANIE W ZS W KURYŁÓWCE
 W czwartek 11 lutego br.  uczniowie gimnazjum oraz klas V i VI szkoły podstawowej udali się w niezwykłą podróż 
do Indii. Naszym przewodnikiem na zaproszenie dyrektora Mirona Czarnieckiego był geograf, religioznawca, podróżnik 
dr Janusz Fedirko. Pan Janusz, którego pasją są podróże zwłaszcza do Azji, pokazał nam ten egzotyczny kraj z jego 
religią, bogactwem kolorów i smaków, wielokulturowością, tradycjami i nieprzeciętną architekturą. Zobaczyliśmy Indie 
pełne kontrastów, poprzez wysoko rozwinięte miasta z prężną infrastrukturą, po slumsy i codzienne życie zwykłych Hin-
dusów.
 Ważny był też polski akcent w dziejach Indii. Poznaliśmy postacie 
Polaków, którzy swoją postawą, działalnością oraz pracą wnieśli spory wkład 

w rozwój np. architektury, 
usług pocztowych itp.
 Była to wspania-
ła lekcja geografii i historii, 
która przybliżyła nam kraj 
prężnie rozwijający się go-
spodarczo, który jest w ści-
słym gronie najbogatszych 
państw świata.
 Młodzież Zespołu Szkół w Kuryłówce zaprosiła podróżnika na 
kolejne spotkanie. Może tym razem będzie to wyprawa do Chin?

Komunikat 
Wójta Gminy Kuryłówka 

 Wójt Gminy Kuryłówka informuje, że z dniem 29 lutego 2016 r. zostało zakończone przyjmowanie wniosków 
dotyczących projektu odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne i paneli słonecznych). Zgromadzone wnio-
ski mieszkańców ( ponad 800 szt.) będą analizowane pod względem merytorycznym. W marcu br. spodziewamy się 
ogłoszenia naboru projektów na odnawialne źródła energii  przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpac-
kiego.
Nadmieniamy, że projekty realizowane w sąsiednich gminach np. w  woj. lubelskim, nie są tożsame, nie powinny 
być też porównywane ze względu na różnorodność projektów, dokumentacji, warunków i wymagań w naborach 
ogłaszanych przez urzędy marszałkowskie.
 Zwracamy uwagę Mieszkańców Gminy Kuryłówka na ostrożność przy zawieraniu umów dotyczących odna-
wialnych źródeł energii z firmami zewnętrznymi powołującymi się na uzgodnienia z tutejszym urzędem. Informuje-
my, że na tym etapie postępowania wszelkie działania firm zewnętrznych nie mają aprobaty Wójta Gminy Kuryłów-
ka.
O kolejnych etapach projektu będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Tadeusz Halesiak
        Wójt Gminy Kuryłówka  

O G Ł O S Z E N I E
        Urząd  Gminy w Kuryłówce przypomina, że zgodnie z ustawą z dn. 21 sierpnia 1993 r. 
o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, obo-
wiązkiem właścicieli zwierząt, w tym psów, jest zapewnienie im właściwej opieki, trzymanie na uwięzi lub w obrębie 
ogrodzenia w sposób niezagrażający innym.
Wałęsające się psy stanowią zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt.

 Ponadto, na podstawie ar. 22 ust. 1 ustawy z dnia  5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U z 2013 r, poz. 947 ze zm. ): „Właściciel, posiadacz lub zarządzający nierucho-
mością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom 
i chorobom zakaźnym, w szczególności
1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami; 
2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; 
3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości; 
4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości”.
Kto nie przestrzega wymagań higieniczno-sanitarnych w/w podlega karze grzywny

      Tadeusz Halesiak
Wójt Gminy Kuryłówka



NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE KIEROWCÓW

 Od 18 maja 2015 r. obowiązują nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe 
z naruszeń w ruchu drogowym. Służbom kontrolnym oraz sądom dano w ten sposób nowe instrumenty, które powinny w jeszcze więk-
szym stopniu zdyscyplinować kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów. 

Zmiany w przepisach karnych

 1. Kierowanie bez uprawnień 
 W obowiązującym stanie prawnym kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowi wykroczenie (określone 
w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana jest jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie 
obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.
  Począwszy od 18 maja art. 94 § 1 kw ma zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały 
stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecz-
nie zdecyduje sąd.
 Osoby, które pod rządami nowych przepisów, dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcze-
śniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, wyczerpią znamiona przestępstwa (określonego w nowym 
art. 180a kk), za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju 
zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. 

2. Kierowanie w stanie nietrzeźwości
 W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy - znaj-
dując się w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne). W pierwszej kolejności wydłużono 
okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten 
będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.
 Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie 
od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby po raz 
pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. 
W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniej-
szej niż 10 tys. złotych.
 Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu 
wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba 
będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów 
orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje 
sąd.

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym 

1. Zatrzymanie prawa jazdy 
 W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego prze-
kroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie 
takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego 
starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.
 Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. 
Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku 
dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor 
natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.
 Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez 
policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty).
 Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 mie-
sięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia 
wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami. 

2. Zaostrzenie przepisów wobec „młodych kierowców” 
 W ustawie – prawo o ruchu drogowym dodano nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmia-
na ta dotyczy młodych kierowców, tj. osób, które w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły jednego przestępstwa 
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykro-
czeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu 
prędkości powyżej 30 km/h. Rozwiązanie to obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem 
w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, które weszły w życie z dniem 4 stycznia 2016 r. 

3. Usunięcie pojazdu 
 W ustawie – prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt 
jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy 
uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie 
usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano doku-
ment prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów.
 W omawianym przypadku funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go 
osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem.
 Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwi-
towaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem. 
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