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ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA 
TADEUSZA HALESIAKA 

Drodzy Czytelnicy!

W wakacyjnym wydaniu naszego kwartalnika kierujemy do Państwa znaczną dozę informacji prezen-
tując relacje wydarzeń ostatnich miesięcy, jakie miały miejsce w naszej Gminie. 
To przedsięwzięcia niezwykle zróżnicowane od patriotycznych, kulturalnych, sportowych, społecz-
nych, po te najzwyklejsze związane z codzienną pracą samorządu i jednostek gminnych. Każdy może 
znaleźć tutaj coś ważnego dla siebie. Rodzice i dziadkowe z przyjemnością odnajdą informacje o osią-
gnięciach szkolnych i artystycznych swoich dzieci i wnuków. Zainteresowani historią Gminy mogą 
przeczytać wspomnienia wydarzeń jakie miały miejsce przed laty na naszej ziemi. Wszyscy natomiast 
możemy poznać najbliższe plany inwestycyjne w Gminie.

           Życzymy przyjemnej lektury

                                                                                                                 Redakcja  

W dniu 23 czerwca br. odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Kuryłówka, podczas której radni rozpatrywali 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r., sprawozdanie finansowe i wysłuchali informacji o stanie mienia 
gminy. W dalszej kolejności zostały przedstawione pozytywne opinie: Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Rzeszowie i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kuryłówka dotyczące powyższych dokumentów finansowych. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kuryłówka jednogłośnie rekomendowała do Rady o udzielenie absolutorium 
wójtowi.

Rada Gminy Kuryłówka wynikiem głosów: jedenaście za, przy trzech głosach wstrzymujących się 
udzieliła Tadeuszowi Halesiakowi Wójtowi Gminy Kuryłówka absolutorium za 2015 rok.

Podczas obrad, Rada wysłuchała informacji w sprawie podejmowanych działań dotyczących zbiornika  
w Ożannie. W dyskusji zastanawiano się nad sposobami przeciwdziałania skażeniu biologicznemu wód zalewu. Rada 
Gminy Kuryłówka przyjęła stosowne oświadczenie w tej sprawie.

Przy realizacji kolejnego punktu obrad sesji dotyczącego zmian w bieżącym budżecie, Wójt poinformował  
o pozyskaniu z PROW kwotę 452 tys. złz przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika i 
zatok postojowych w m. Kuryłówka (droga od szkoły do kościoła parafialnego w Kuryłówce). 

Rada Gminy Kuryłówka zagwarantowała z budżetu Gminy kwotę 350 tys. zł. Prace rozpoczną się po wyłonieniu 
wykonawcy w drodze przetargu. 
Obrady sesji zakończono późnym popołudniem.
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INWESTYCJE GMINY KURYŁÓWKA NA NAJBLIŻSZE 
MIESIĄCE

Po kilkumiesięcznym przestoju wynikającym z opieszałości instytucji wdrażających programy finansowane ze środków 
UE w ramach nowej perspektywy (przesuwane w czasie i opóźnione terminy naborów projektów, znacząco przedłużane 
okresy oceny wniosków), można powiedzieć, że wreszcie powstała możliwość rozpoczęcia realizacji planowanych 
inwestycji ze wsparciem środków pozyskanych z UE. W ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej, na terenie 
Gminy Kuryłówka będą realizowane następujące zadania:
,,Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104604R wraz z budową chodnika i zatok postojowych’’ projekt będzie 
polegał na przebudowie drogi gminnej - ,,droga dworska’’ w Kuryłówcewraz z budową chodnika i zatok postojowych 
obok cmentarza. Całkowity koszt projektu 710 166,30 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego 451 878,00 zł
,,Utworzenie przedszkola w miejscowości Brzyska Wola’’ - w ramach zadania zostanie utworzone przedszkole 
miejscowości Brzyska Wola dla dzieci 3 i 4 letnich. Koszt całkowity projektu 234 937,50 zł, dofinansowanie  
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 204 937,50 zł.
,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzyska Wola i Dąbrowica wraz z doposażeniem pracowni  
w szkołach na terenie Gminy Kuryłówka’’ w ramach zadania zostaną wybudowane boiska wielofunkcyjne przeznaczone 
do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę w miejscowościach Brzyska Wola i Dąbrowica. Ponadto wyposażona 
zostanie w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli pracownia komputerowa, matematyczna i przyrodnicza.W Szkole 
Podstawowej w Dąbrowicy zostanie wyposażona pracownia matematyczna. Natomiast w Publicznym Gimnazjum  
w Dąbrowicy planuje się wyposażenie pracowni biologicznej. Koszt całkowity zadania 953 727,00 zł, dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 802 420,38 zł.
Jesteśmy przekonani, że zadania te dały początek szerokiemu strumieniowi środków finansowych jakie zamierzamy 
pozyskiwać w ramach różnorodnych projektów na poprawę infrastruktury, rozwój edukacji, działalności edukacyjnej, 
kulturalnej i społecznej oraz wszelkich innych, które będą wartościowe dla naszej Gminy. 

UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA EMERYTÓW

31 marca 2016 r. odbyło się pożegnanie wielolet-
nich pracowników Urzędu Gminy w Kuryłówce Pań Bro-
nisławy Staroń i Marii Szozdy - Mazurek oraz współpra-
cującego z samorządem Pana leśniczego Jana Kyca. 
Wszyscy drodzy nam pracownicy z dniem1 kwietnia prze-
szli na emeryturę.

Pani Bronisława Staroń przepracowała 45 lat   
w służbach finansowych. Podczas swej drogi zawodowej 
była pracownikiem Urzędu Gminy w Potoku Górnym, Po-
wiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Leżajsku,  
a przez ostatnie 30 lat pracowała w tutejszym urzędzie.  

W swej karierze pełniła wiele odpowiedzialnych stano-
wisk do Skarbnika Gminy włącznie. 

Pani Maria Szozda- Mazurek swe zawodowe 
życie związała z służbą rolną. Już podczas stażu po odby-
ciu studiów  w Akademii Rolniczej w Lublinie wiedziała, 
że praca na tym polu działalności jest sensem jej życia. 
Wiele lat pracowała  w ośrodku doradztwa rolniczego,  
a od 1990 roku w urzędzie gminy jako kierownik referatu 
ochrony środowiska, leśnictwa i rolnictwa.

Pan Jan Kyc po ukończeniu w 1969 roku Techni-
kum Leśnego w Krasiczynie podjął pracę w leśnictwie 
kierując miedzy innymi leśnictwem w Brzyskiej Woli. 
Przez ostatnie lata pracował jako leśniczy (Nadleśnictwa 
Leżajsk)specjalista ds. lasów niepaństwowych obejmują-
cyGminy: Kuryłówka i Żołynia.

Odchodzący na emeryturę pracownicy to osoby 
znane w środowisku, lubiane i powszechnie szanowane. 
Podczasswej długoletniej pracy włożyli wiele serca, zaan-
gażowania i poświęcenia w wykonywane obowiązki.  
W tym dniu emerycipodziękowali za wspólnie spędzone 
lata pracy. Z kolei Tadeusz Halesiak –Wójt przekazał im 
wyrazy wdzięczności za wieloletnią służbę, życzył po-
myślności, zdrowia i realizacji wszelkich marzeń. 

Spotkanie upłynęło w miłejatmosferze, przepeł-
nionej wspomnieniami wspólnie spędzonych lat pracy. 

R.Sz.
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W dniu 8 maja br. w kościele parafialnym pw. Św. Józefa 
w Kuryłówce odbyły się uroczystości upamiętniające wy-
darzenia sprzed siedemdziesięciu jeden laty. Mszę konce-
lebrował proboszcz parafii Tarnawiec ksiądz Piotr Babij-
czuk oraz ksiądz Ireneusz Baran wikariusz parafii. Kapłani 
wraz z wiernymi modlili się za uczestników bitwy pod 
Kuryłówką, która miała miejsce 6 maja 1945 roku oraz 
za ofiary pacyfikacji Kuryłówki dokonanej przez oddziały 
sowieckie w dniu 8 maja 1945 roku. Na zakończenie mszy 
Pan Tadeusz Halesiak Wójt Gminy Kuryłówka przybliżył 
historię wydarzeń związanych z bitwą pod Kuryłówką.
Zarys wydarzeń:Pod koniec lipca 1944 roku Sowieci zaję-
li okolice Leżajska i rozpoczęli wprowadzać nowy porzą-
dek. NKWD i kontrwywiad wojskowy dokonywały aresz-
towań żołnierzy Armii Krajowej, Narodowej Organizacji 
Wojskowej i przedstawicieli Delegatury Rządu na Kraj. 
Aresztowany został między innymi Józef Zadzierski peł-
niący obowiązki komendanta milicji w Leżajsku któremu 
potem udało się uciec z transportu na Syberię. Pomimo 
represji przystąpiono do odbudowy konspiracyjnych 
struktur Narodowej Organizacji Wojskowej. 26 lutego 
1945 roku porucznik Kazimierz Mirecki pseudonim 
„Żmuda” wydał rozkaz, formalnie wznawiający działal-
ność Okręgu Rzeszowskiego Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego, choć nadal używano nazwy Narodowa Or-
ganizacja Wojskowa. W drugiej połowie marca 1945 roku 
w strukturach tej organizacji powołano Komendę Oddzia-
łów Leśnych. Dowództwo nad oddziałami powierzono ka-
pitanowi Franciszkowi Przysiężniakowi, który przyjął 
pseudonim „Marek”. Dnia 3 maja 1945 roku w Ożannie 
nastąpiła koncentracja oddziałów Narodowej Organizacji 
Wojskowej. Wśród żołnierzy podziemia byli dezerterzy  
z drugiego Samodzielnego Operacyjnego Batalionu Wojsk 
Wewnętrznych którzy zbiegli z Lubaczowa w dniu 23 
kwietnia 1945 roku. Święto rozpoczęto mszą którą odpra-
wił ojciec Bartłomiej Głowacki z klasztoru Ojców Bernar-
dynów w Leżajsku. Były przemówienia, oraz defilada 
pododdziałów którą przyjmował major Józef Baran pseu-
donim „Lucjan”. Uroczystości obserwowała licznie zgro-
madzona ludność z okolicznych wsi. 5 maja w rejon Kury-
łówki przybyła kolejna grupa dezerterów tym razem  
z Trzeciego Samodzielnego Operacyjnego Batalionu 
Wojsk Wewnętrznych którzy zbiegli z Biłgoraja. Dezercja 
polskich żołnierzy spowodowała zdecydowaną reakcję 
dowództwa wojsk sowieckich. Utworzono zbiorczy pułk 
NKWD, którego zadaniem było likwidacja zbrojnego 
podziemia. 5 maja do Kuryłówki przybył zwiad NKWD 

poszukujący zbiegłych dezerterów. Sowieckie pojazdy 
pancerne zostały ostrzelane poniżej kościoła parafialnego. 
Po tym incydencie zebrał się sztab oddziałów leśnych ce-
lem omówienia dalszych działań. Wiadomym było, że So-
wieci przyjdą w większej sile. Dowództwo Narodowej 
Organizacji Wojskowej miało dwa wyjścia: odejść za San 
lub podjąć walkę. Kapitan Franciszek Przysiężniak pod 
wpływem silnej perswazji oficera politycznego Inspekto-
ratu Rzeszowskiego Tadeusza Kaczurby pseudonim „Ta-
tar” postanowił walczyć. 6 maja 1945 roku około godziny 
600 do wioski od strony Kulna podeszły pierwsze oddziały 
NKWD, które starły się z patrolem z oddziału Stanisława 
Pelczara - pseudonim „Majka”. Wobec naporu wroga pa-
trol wycofał się. Na polecenie kapitana Franciszka Przy-
siężniaka oddział Bronisława Gliniaka „Radwana” zorga-
nizował obronę w centrum Kuryłówki odpierając dwa 
ataki Sowietów. Do walki wprowadzono oddziały Stani-
sława Pelczara „Majki” i Franciszka Kazuba „Lisa”.  
O zwycięstwie polskich oddziałówzdecydował kontratak 
oddziału Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka” na lewe 
skrzydło wojsk sowieckich. Walka w Kuryłówce trwała 
około 10 godzin. Warto nadmienić, że punkt dowodzenia 
oddziałów polskich znajdował się na plebani w Kuryłów-
ce. Z wieży kościoła prowadzono obserwację pola bitwy. 
Na plebanie po bitwie zwożono rannych i tu ich opatrywa-
no. Oczywiście wszystko za zgodą księdza proboszcza 
Kazimierza Węgłowskiego. Bitwa pod Kuryłówką przez 
lata wymazana z historii należy do największych zwycię-
skich bojów żołnierzy podziemia antykomunistycznego  
z Sowietami. W walce pod Kuryłówką strona sowiecka 
przyznała się do strat: jedenastu zabitych, piętnastu zagi-
nionych i dziewięciu rannych. Według strony polskiej So-
wieci stracili w bitwie od pięćdziesięciu do siedemdziesię-
ciu zabitych. Straty polskie to siedmiu zabitych i pięciu 
rannych. Niestety, dostępne opracowania nie przytaczają 
nazwisk poległych polskich żołnierzy. Po bitwie oddziały 
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego odeszły za San. 
Wioska pozostała osamotniona. Mając doświadczenie  
z lat okupacji większość mieszkańców opuściła wieś  
w obawie przed akcją odwetową. Między innymi schro-
nienia szukano w tzw. „Łozinie” lub po drugiej stronie 
Sanu. W wiosce zostały kobiety, starcy oraz nieliczni męż-
czyźni, którzy przygotowali sobie bezpieczne; według 
nich; ukrycia. Pierwszą ofiarą cywilną był Karol Kycia. 
Kiedy bitwa ucichła, młody rolnik poszedł obejrzeć miej-
sce, w którym zostały zabite partyzanckie konie. Gdy wra-
cał do domu padły strzały. Jego zgon ksiądz odnotował  
w dniu 6 maja. W dniu 7 maja 1945 roku Sowieci pozabie-
rali swoich zabitych z pola walki. Ciężarówki kursowały 
do Kulna. Jeden z patroli przeczesujący wieś natknął się 
na zgromadzonych uciekinierów z wschodu, którzy zna-
leźli schronienie w Kuryłówce. Grupa liczyła 6 - 7 osób. 
Wszystkim nakazano wyjść z domu. Sowieci uznali ich za 
ukrywających się partyzantów, pojmano ich i poprowa-
dzono w stronę Kulna. Tam zostali zamordowani. Tym-
czasem do wioski podchodziło coraz więcej sowieckich 
oddziałów. W dniu 8 maja NKWD szczelnym kordonem 
otoczyła wieś. Sowieci z rakietnicami i płonącymi po-
chodniami szli od domu do domu od stodoły do stodoły 

71. ROCZNICA BITWY POD KURYŁÓWKĄ



5

paląc wszystko. Płomienie szybko się rozprzestrzeniały. 
Sprzyjała temu drewniana zabudowa, kryta strzechą oraz 
gęsto pobudowane budynki. Rozpoczęto od „Ruskiego 
końca” posuwając się w kierunku cerkwi. Po spaleniu ru-
skiej części wsi, przyszła kolej na budynki należące do 
Polaków. Sowieci schwytali Jerzego Buczko i Mikołaja 
Bielaka. Pojmano także nieznanego z nazwiska parobka 
pracującego u Michlewskich. Wszystkich trzech wywie-
ziono do lasu w Kulnie i rozstrzelano. Ciała zabitych od-
naleziono później. Potem przyszedł czas na kolejne zabu-
dowania. Ukryci w piwnicy Julian Makara i Stanisław 
Czapla ulegli uduszeniu. W obrębie własnych zabudowań 
zastrzelono: Jana Josse, Jana Czaplę, Michała Kostka  
i Franciszka Górala. Pochówku zabitych w dniu 8 i 9 maja 
ksiądz dokonał w dniu 10 maja. Być może cywilnych ofiar 
byłoby więcej gdyby nie fakt, że w dniu 8 maja (gdy so-
wieci palili wieś) odbywał się pogrzeb Karola Kyci. 
Mieszkańcy którzy pozostali we wsi uczestniczyli w uro-
czystości pogrzebowej. Gdy nad zabudowaniami ukazały 
się kłęby dymu wszyscy uciekli w popłochu i skryli się 
poza miejscowością. Sowieccy piromani podłożyli ogień 
pod pokaźnych rozmiarów stodołę Borków. Temperatura 
spowodowała jeden, a potem następne wybuchy zgroma-
dzonej amunicji. Dowódca sowieckiej ekspedycji domy-
ślił się, że może to być magazyn „zbrojnych band”. Polecił 
żołnierzom, szczelnym kordonem otoczyć stodołę. Żoł-
nierze z bronią gotową do strzału obserwowali pożar. 
Odeszli dopiero wtedy gdy wszystko spłonęło, a resztki 
konstrukcji zawaliły się. Skoncentrowanie sił przy stodole 
Borków spowodowało, że Sowieci spowolnili palenie dal-
szej części wioski. Nie spalono także zabudowań położo-
nych w pobliżu domniemanego magazynu amunicji aby 
nie stwarzać zagrożenia dla oddziału, który otaczał stodo-
łę. Wówczas dotarła wiadomość o podpisaniu przez Niem-
ców aktu kapitulacji i zakończeniu drugiej wojny świato-
wej w Europie. Sowieci odstąpili od dalszego palenia.  
Z wioski zamieszkałej przez ponad 1500 mieszkańców 
pozostało jedno wielkie pogorzelisko. Całkowitemu spa-
leniu uległo 229 budynków mieszkalnych i 503 budynki 
gospodarcze. Bilans ostatnich dni wojny był tragiczny. 
Zginęło 9 rodowitych mieszkańców wsi (zabitych mogło 
być więcej). Ci co przeżyli, zostali bez dachu nad głową. 
Przez jakiś czas mieszkano w wykopanych dołach które 
przykrywano słomą. Panował ogólny głód. Ludzie pozo-
stali tylko w tym co mieli na sobie. Nie mieli nic. Nie było 
w czym gotować, umyć się, przykryć się. Kąpano się  
w rzece. Porządkowanie pogorzeliska trwało od świtu do 
nocy. W budynkach gospodarczych i stajniach spłonął in-
wentarz, zapasy. Pomoc od rodzin i znajomych zamiesz-
kałych w sąsiednich wioskach napływała w znikomym 
zakresie. Ludzie po pięciu latach okupacji nie mieli czym 
się dzielić. Przywołajmy zapisy z kroniki szkolnej z Tar-
nawca spisanej przez nauczyciela Ludwika Fusa: „…8 maja 
1945 roku. Kuryłówka została spalona, spalona tak, że za-
ledwie mała część domów pozostała. Po spaleniu ludność 
częściowo, powoli poczęła powracać, a że nie było do-
mów mieszkalnych ani budynków ekonomicznych więc 
ludność zamieszkała w ziemiankach, a tymczasem poczę-
to zwozić różne budynki poukraińskie i materiały budow-
lane z lasów. Z braku budynków, stodół, bardzo dużo zbo-
ża się zniszczyło i zgniło. Bieda ogólna zaglądała ludności 
w oczy…”. 
Po zakończeniu mszy uczestnicy uroczystości udali się na 

plac przed świątynią, gdzie kapłani odmówili modlitwę 
za zmarłych i poległych. Z kolei oddany został hołd ofia-
rom II wojny Światowej w 71 rocznice jej zakończenia. 

Zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przed tablica-
mi umieszczonymi na fasadzie świątyni. Jedna nosi tytuł 
„ Pomordowani w obozach „ - zawierająca 26 nazwisk, 
druga „ Zginęli podczas wojny” – która zawiera 34 nazwi-
ska obywateli parafii Tarnawiec. W tym czasie delegacje 
uczniów z Gimnazjum im. Franciszka Kyci w Kuryłówce 
zapaliły znicze: 
- przy Dębie katyńskim upamiętniającym majora inż. Jo-
zefa Czajkę, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 
roku, odznaczonego dwukrotnie Krzyżem Walecznych 
oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi, zamordowanego przez 
Sowietów wiosną 1940 roku w Katyniu. 

- na grobie ofiar zbrodni niemieckiej na obywatelach 
Brzyskiej Woli: Tomaszu Winiarskim, Michale Karasiu  
i Michale Staroniu, którzy zostali zamordowani, a następ-
nie spaleni w domu w Brzyskiej Woli w dniu 21 grudnia 
1942 roku. 
- na grobie inż. Zygmunta Sikorskiego, który zginął  
w dniu 1 sierpnia 1943 roku podczas zamachu na niemiec-
kiego urzędnika Kislinga w lasach Brzyskiej Woli.
- przy pomniku poległych na Kahlowce w dniu 29 czerw-
ca 1944 roku. Istniejący pomnik oddaje hołd żołnierzom 
Armii Krajowej którzy zginęli w walce z szwadronem 
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kawalerii kałmuckiej. Warto przypomnieć, że w wyni-
ku okrutnych działań Kałmuckiego Korpusu Kawalerii 
śmierć ponieśli następujący obywatele ówczesnej parafii 
Kuryłówka: Anna Dubel zastrzelona w Ożannie, Maciej 
Brzuzan, lat 70 z Tarnawca, zabity i spalony w własnym 
domu, Piotr Ćwikła, lat 35 z Brzyskiej Woli, zastrzelo-
ny w Tarnawcu, Józef Kiełboń, lat 49 sołtys wsi Tarna-
wiec, Józef Skowronek, lat 31 z Wólki Łamanej zabity 
pod Szyszkowem. Kałmucy pojmali jako jeńców: Juliana 
Jandę, lat 35 z Tarnawca, Stanisława Kotulskiego, lat 20 
z Kuryłówki, Piotra Skowronka, lat 24 z Brzyskiej Wol. 
W/w do domów już nie powrócili. - kolejne miejsce to 
grób leśniczego inż. Stanisława Diakiewicza żołnierz AK, 
który zginał w dniu 25 marca 1945 roku w wyniku pa-
cyfikacji Brzyskiej Woli przez oddziały WP i sowieckie 
NKWD. W wyniku donosu siły bezpieczeństwa otrzyma-
ły informację, że sprawcyataku na Kulno (19 marca 1945 
roku) pochodzą z tej wsi. Zamordowano wówczas oprócz 
leśniczego, Franciszka Sochę, Piotra Piotrowskiego i Ka-
zimierza Korczowskiego. 
- Znicz zapłonął na grobie Janiny Przysiężniak „Jagi” 
żony kpt. Franciszka Pszysiężnika która została zamordo-
wana przez funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego z Niska w dniu 30 marca 1945 roku. W chwili 
śmierci miała 23 lata, nosiła pod sercem siedmiomiesięcz-
ne dziecko. 
- delegacja udała się do pomnika Józef Zadzierski „Woły-

niak”, Żołnierza Wyklętego, dowódca oddziału Narodowej 
Organizacji Wojskowej później Narodowego Zjednocze-
nia Wojskowego. Józef Zadzierski popełnił samobójstwo 
w Szegedach w sylwestrowa noc 1946 roku. Miał 24 lata. 
Znicz zapłonął także na grobie ks. Kazimierza Węgłow-
skiego współpracownika księdza proboszcza Ignacego 
Łaskawskiego z którym dzielił niedole okupacji niemiec-
kiej. Jako wikariusz współpracował z podziemiem konspi-
racyjnym. Po śmierci proboszcza w czerwcu 1944 roku 
obejmuje parafię. Cudem unika śmierci podczas pacyfika-
cji wsi przez Kałmuków. To ten kapłan dokonuje wbrew 
zakazom okupanta pochówku Józefa Michlewskiego za-
bitego przez Ukraińców w lutym 1944 roku, a styczniu 
1947 roku Józefa Zadziarskiego „Wołyniaka”. Po wojnie 
prześladowany przez organy bezpieczeństwa publicz-
nego. Wypełniając posługę kapłańską w w Chałupkach 
Dębniańskich prosił, aby jego doczesne szczątki złożone 
zostały na cmentarzu w Kuryłówce. Tak też się stało. Ob-
chody rocznicowe uświetnili swą obecnością: Stanisław 
Kotulski, Przewodniczący Rady Gminy Kuryłówka wraz 
z grupą radnych, kierownicy jednostek organizacyjnych 
gminy, poczty sztandarowe z Publicznego Gimnazjum im. 
Franciszka Kyci w Kuryłówce, Ochotniczych Straży Po-
żarnych zKuryłówki, Kulna i Ożanny oraz orkiestra dzia-
łająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce pod 
batutą Marka Burdy.

R.Sz.

Tarnawiecka świątynia zgromadziła nas w ostat-
nią niedzielę czerwca, by po raz kolejny wspominać i oddać 
cześć bohaterom poległym pod Kalówką – 72 lata temu. 

To nasze patriotyczne kuryłowskie święto jest dowodem, że 
pamiętamy i jesteśmy świadomi tego, że naród składa się  
z jednego pokolenia żyjących i z wielu pokoleń umarłych, 
którzy ukształtowali jego przeszłość i z tej przeszłości  
w sposób decydujący wpływają na rozwój teraźniejszości.

W uroczystościach uczestniczyły poczty sztanda-
rowe: Koła AK z Łańcuta, gimnazjum im. Franciszka 
Kyci w Kuryłówce, OSP im. J. Szczęsnego w Kuryłówce, 

Jeszcze się wam drzewa ukłonią,
liście szepną gdzie wróg.
I gałąź szelestnie pod butami ciężkimi,
gdzie sprytnym krokiem idzie partyzant z innymi.
Nie przed wrogiem lecz Bogiem żołnierzu uklękniesz….

KURYŁOWSKA  
KALÓWKA 2016
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OSP w Kulnie, Związek Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych Koło Gminne Kuryłówka ponadto, 
wzięli udział również kombatanci Armii Krajowej, zapro-

szeni goście, władze samorządowe i mieszkańcy naszej 
miejscowości.

Po liturgii mszy świętej usłyszeliśmy montaż 
słowno-muzyczny z cyklu „…by pokolenia pamiętały”  
w wykonaniu zespołów Gminnego Ośrodka Kultury, wy-
stąpił: chór męski Cornelliuss, zespół wokalny Artis oraz 
teatr dramatyczny. Nie mogło zabraknąć naszej orkiestry 
dętej, która melodiami żołnierskimi w piękny sposób wy-
pełniła naszą uroczystość.

Parafrazując słowa poety zakończyliśmy nasze 
patriotyczne święto: Mijają lata, przechodzą pokolenia, 
ale pamięć trwa, my - dzisiaj żyjący spełniamy swój 
obowiązek: pamiętamy, dbamy o tę pamięć i przekazu-
jemy ją młodemu pokoleniu.

 gbpwz

Warto przeczytać: http://akrzeszow.pl/wp/?p=5413

Od lat Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce 
wraz z Gminną Biblioteką Publiczną i Wójtem Gminy orga-
nizują obchody rocznicy pamiętnej bitwy na Kalówce. Każ-
dego też roku staram się być obecna na tej pięknej uroczy-
stości. W tym roku byłam pod szczególnym wrażeniem 
części słowno-muzycznej wystawionej po mszy świętej. 
Treści przekazane nam przez kuryłowskich artystów, za-
wsze są wzruszające i odpowiednio dobrane. Zwróciłam 
uwagę na całokształt przedstawienia. Nie ma chyba wielu 
gminnych ośrodków kultury na Podkarpaciu, a może  
i w Polsce, które przy tego typu uroczystościach patriotycz-
nych pokazywałyby aż tyle różnych form: bez trudności tak 
mała instytucja kultury wystawiła w jednej odsłonie tak 
wiele zespołów: był chór męski, teatr dramatyczny, wokal-
ny zespół dziecięcy, no i niezawodna orkiestra dęta. Te ze-
społy stworzyły wspaniałą całość. Do refleksji skłoniły 
mnie słowa uczestniczki uroczystości, towarzyszącej kom-
batantom z Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK  
z Rzeszowa, która zauważyła i bardzo doceniła całe to pa-
triotyczne przedsięwzięcie, podkreślając zaangażowanie 
tak wielu osób w przygotowanie rocznicowych obchodów. 
Artyści nie zawiedli, zawiodło natomiast społeczeństwo 
Kuryłówki. Niewiele osób wzięło udział w uroczystości, 
szczególnie pod pomnikiem upamiętniającym tamte wyda-
rzenia. Wierzę, że zmiana daty obchodów – od dwóch lat 
odbywa się w niedzielę - i ogromny upał miał wpływ na taki 
stan rzeczy. Tylko, że ci, którzy byli obecni, a przede 
wszystkim kombatanci – żołnierze AK z Rzeszowa i Łań-

cuta, także ten upał odczuwali. Przykre jest, że nie znaleźli-
śmy chwili dla tych, którzy przynieśli nam wolność i spra-
wili, że dzisiaj, paradoksalnie ujmując, możemy „pozwolić 
sobie” nie pójść na taką uroczystość, bez groźby utraty pra-
cy lub narażenia się jeszcze na coś gorszego. Mówimy  
o patriotyzmie, mówimy, że pamiętamy i pamiętać będzie-
my, a nie potrafimy poświęcić chwili by oddać cześć pole-
głym. A może za dwa lata, kiedy zbliżać się będą wybory 
samorządowe przynajmniej kandydaci zaszczycą swoją 
obecnością. Zastanawiam się, jak mamy wychowywać 
młode pokolenia, jeżeli sami nie będziemy dla nich autory-
tetem i wzorem do naśladowania. Swego czasu, będąc  
w sandomierskim kościele usłyszałam mądre słowa cele-
brującego mszę księdza – „ wychowywać, to nie kazać ale 
dawać przykład”.
Wierzę, że zaangażowanie i oddanie, a przez działalność 
swoją nade wszystko wychowanie, jakie niesie z sobą pra-
ca na niwie kultury, jest doceniana przez włodarzy gminy. 
Dom kultury i biblioteka są instytucjami, których działal-
ność trudno przecenić, bo daje nam, a przede wszystkim 
dzieciom i młodzieży, dobro w postaci obcowania ze sztu-
ką, muzyką, teatrem, historią, wszystkim tym, co kształtu-
je człowieka, bo jak powiedział Jan Paweł II „…naród 
istnieje „z kultury” i „dla kultury” – dlatego właśnie jest 
ona tym wielkim wychowawcą ludzi do tego, aby bardziej 
„być” we wspólnocie …”.

 uczestnik

REFLEKSYJNIE O KALÓWCE
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Realizując codzienne zdania samorządu nie zapo-
minamy o naszej przeszłości. Wyrazem pamięci o historii 
naszej Ojczyzny jest udział delegacji Gminy Kuryłówka 
w obchodach rocznicowych tragicznych wydarzeń jakie 
miały miejsce podczas okupacji niemieckiej. W dniu 12 
czerwca br. delegacja z Gminy Kuryłówka uczestniczyła  
w uroczystościach rocznicowych na Porytowym Wzgórzu. 
W połowie 1944 roku w pasie prawie 100 km od Wisły do 
Tomaszowa Lubelskiego, działały ugrupowania party-
zanckie polskie i radzieckie. Prowadziły one akcje dywer-
syjne, atakując linie kolejowe, stacje, mosty i posterunki 
policji. Zadanie uporania z partyzantami powierzono do-
wództwu Okręgu Wojskowego Generalnego Gubernator-
stwa (OW GG). Niemcy zgromadzili przeciwko partyzan-
tom około 30 tysięcy żołnierzy. W rezultacie działań okrą-
żających rozpoczętych 8-9 czerwca, w pierścieniu wojsk 
niemieckich znalazły się wszystkie siły partyzanckie 
(około 3500) stacjonujące w tym rejonie. Były to m.in. 
Brygada AL im. Ziemi Lubelskiej, Brygada AL im. Wandy 
Wasilewskiej, oddziały AK „Lancy” i „Ojca Jana”, ra-
dzieckie jednostki ppłk. N. Prokopiuka, mjr. W. Czepigi, 

lejtnanta J. Jakowlewa. Największa bitwa, znana jako bi-
twa na Porytowym Wzgórzu, rozegrała się 14 czerwca 
1944 r. Natarcie niemieckie rozpoczęło się około 8.00 
rano od silnego ognia dział i moździerzy oraz ostrzału  
z broni maszynowej. Mimo nieustannych ataków, Niem-
com nie udało się jednak przełamać polskiej obrony, nie-
mniej straty partyzanckie były duże, sięgając 250 ludzi,  
w tym 125 zabitych i zaginionych. W tej sytuacji, w nocy, 
poszczególne oddziały podjęły próby wydostania się  
z okrążenia. Główny trzon zgrupowania (około 3000 par-
tyzantów) został wyprowadzony przez żołnierzy z oddzia-
łu „Konara” i przebił się do Puszczy Solskiej. Pozostające  
w okrążeniu oddziały partyzantów głownie z oddziału 
Czepigi zostały wybite przez Niemców.
Wcześnie (28 maja) delegacja w składzie Roman Szałajko 
i Marek Ner uczestniczyła w obchodach 73. rocznicy 
pacyfikacji Leżajska podczas której (28 maja 1943 roku) 
rozstrzelano 43 mieszkańców miasta .

R.SZ

W celu upamiętnienia 1050 rocznicy Chrztu Polski 
w dniu 14 kwietnia br. zapłonęły w Polsce ogniska 

Ducha Świętego. Przemarsz ognia rozpoczęli druhowie 
zrzeszeniw Związku Podhalan od zapalenia o godz. 2000 
ogniska obok krzyża na Giewoncie. Pięć minut później 
ogniska zapłonęły na całym Podhalu. Potem były zapalane 
co pięć minutw wyznaczonych pasach. Strażacy z Gminy 
Kuryłówka zapalili ogniska o godz. 2010.Ogniska Ducha 
Świętego zapłonęły w całej Polsce od Tatr do Bałtyku. 
Ostatnie ognisko zapłonęło na Helu o godz. 2035. Patronat 
nad inicjatywą przejął Prymas Polski abp. Wojciech Polak.

R.Sz.

„WOLNOŚĆ POLAKÓW KRZYŻAMI SIĘ MIERZY” 

SZKIC SZKOLNICTWA W DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ GALICJIC.D. 

PRZEMARSZ OGNISK DUCHA ŚWIĘTEGO

  W dniach 5-6 lipca 1939 roku w Tarnawcu 
odbył się zjazd inteligencji która ukończyła wcześniej 
szkołę powszechną w tej miejscowości.Wpisy dotyczące 
tej uroczystości odnajdujemy w kronice szkoły  
w Tarnawcu prowadzonej przez jej kierownika Ludwika 
Fusa. Można domniemywać, że był on inicjatorem 
i głównym realizatorem tego spotkania. Dzieci  
z miejscowej szkoły przez wiele dni przygotowywały 
się do przyjęcia znamienitych gości. Porządkowano 
teren szkoły, sprzątano klasy. Przygotowano jak zawsze  
w takich okolicznościach szkolne występy. Goście którzy 
przybyli do Tarnawca mieli okazję spotkać się w gronie 
rodzinnym, odwiedzić znajomych i pozaglądać w stare, 
dawno nie widziane kąty. Na zaproszenie Ludwika Fusa 
do maleńkiego Tarnawca przyjechały panie A. Szwedowa 
i Maria Daszyłowa z Brześcia nad Bugiem, Michał i Paweł 
Bielak z spod Warszawy, Franciszek Krach z Borysławia, 

Stefan Gajewski i Irena Hawlikówna z Lwowa, wielu 
gości przyjechało z rodzinami z Krakowa oraz Tarnowa. 
Do rodzinnego Tarnawca przybyli ze swych parafii księża. 
Uroczystości rozpoczęto mszą w kościele parafialnym. 
Było to niezapomniane przeżycie dla wielu uczestników 
tego spotkania i całej parafii. Mszę koncelebrowało siedmiu 
księży w tym proboszczowie : tarnawiecki, miechociński, 
żdzański i żmigrodzki oraz trzech wikariuszy. Potem 
odbyły się spotkania w szkole i w środowisku gromady 
Tarnawiec. Podczas zjazdu inteligencji wykonano szereg 
zdjęć. Jedno z zbiorowych ujęć przedstawia uczestników 
zjazdu. Na fotografii uwieczniono 43 osoby (kobiety, 
mężczyzn i dzieci). Rozpoznawalne są postaci siedmiu 
księży. Na pewno są wśród nich: ks. Ignacy Łaskawski –
proboszcz tarnawiecki, księża (bracia) Julian i Ferdynand 
Beigert, ks.Henryk Hauzner i ks. Jan Czajka. Dwóch 
księży nie udało się zidentyfikować. Może jednym 
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Zdjęcie wykonane w dniu 6 lub 7 lipca 1939 r. w Tarnawcu podczas zjazdu inteligencji . 
Siedzą na dole od lewej: 1. ?, 2. Zofia Szczepkowska,… 8. Alfred Beigert, 9. Anna Beigertówna, 10. Sławomira Szczepkowska. 
II. rz. siedzi od lewej: 1. ks. Henryk Hausner, 2. Ks. Ferdynand Beigart , 3. ?, 4. ks. Ignacy Łaskawski, 5. Józef Reichert, 6. 
Dorota Milli , 7. ?, 8. ?, 9.? , ks. Julian Beigert. 
III. rz. stoi od lewej: 1. Ludwik Fus ,2.? ,3. ? 4. mjr. Alfred Hauser ,…9. Eugeniusz Kahl,10.Jan Kahl.
IV. rz. stoi od lewej: 1. Paulina Fus , 2. ks. Jan Czajka, 3. Czesława Kahl,4. Helana Czajka żona Józefa ,5.ich syn Andrzej ,6.inż. 
Józef Czajka . 
V. rz. stoi od lewej: 3. ks. ?, 4. sekretarz gminy Franciszek Babiarz ,.

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej : http://aord4.republika.pl/ProMemoria/ProMemoria11.pdf

z nierozpoznanych duchownych jest ks. Kazimierz 
Węgłowski wówczas wikariusz w Tarnawcu. Więcej 
informacji dotyczących uczestników zjazdu zawiera 
wspomniana kronika szkolna. Pod poz. 2 wpisu w 
kronice widnieją dane wybitnego uczonego prof. Stefana 
Gajewskiego kierownika katedry chirurgii Akademii 
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Być może jego 
postać widnieje na zdjęciu (zadziwiające, że ten wybitny 
naukowiec był uczestnikiem zjazdu – uwaga autora) . 
 
Zacytujmy zapisy kroniki (zachowano pisownie jak w 
oryginale) dotyczące tego wydarzenia: 
„W dniach 5,6 lipca br (środa i czwartek 1939 r.-uwaga 
autora) odbył się zjazd inteligencji wyszłej z tutejszej 
gromady i w przeważającej części uczęszczającej w 
młodych latach do tutejszej szkoły”. Uczestnicy Zjazdu 
dla upamiętnienia wpisali się do tutejszej kroniki szkolnej. 
Podpisy: 
Zofia Gdulowa
Prof. WT Stefan Gajewski ( wszystkie wyrazy pisane 
łącznie- uwaga autora ) 
Ks. Ignacy Łaskawski proboszcz. 
Eugeniusz Kahl em. radca ck. 
Alfred Beigert em. kierownik szkoły 
Kahl Antoni 
Ks. Julian Beigert proboszcz w Żmigrodzie Starym 
Inż. Józef Czajka Tarnów ul. Konarskiego 8 
Cecylia Hawlik Kraków Pędzichów 
A.Szwedowa (pisane łącznie-uwaga autora) naucz. Rudnia 
Brześć n. Bugiem 
Elżbieta Kahl Tarnawiec p. Kuryłówką

Helena Czajkowa Konarskiego 8 
Włazowski Tomasz , wpis nieczytelny-uwaga autora 
Jan Kahl ,emeryt Bankowy 
Ala Gdulowa 
Zofia Szczepkowska 
Franciszek Krach Borysław Bobrowskiego 27 
Alfred Hauser major Kraków Śląska 6 
Ks. J. Czajka wik. w Bieczu 
Bielak Paweł buch-rew Izby Skarbowej Okręgowej woj. 
Warszawa. 
Anna Beigertówna 
Julian Kahl Tarnawiec ST. emer.kier.szk.pow. 
Maria Daszyłowa Brześć n/Bugiem 
Ks. Hausner Henryk proboszcz Miechocina p Tarnobrzeg 
W. Michał Bielak Ożarów k. Warszawy 
Alina Hawlik Kraków Pędzichów 11 
Hawlik Elżbieta Kraków Pędzichów 11 
Irena Hawlikówna ,Lwów Wyspiańskiego 11 
 
Tu kończą się wpisy w kronice jest ich 28 ( mniej aniżeli 
osób ze zdjęciu- uwaga autora ). 
Wszystkie postacie uwiecznione na zdjęciach i te które 
złożyły swój wpis w kronice szkolnej miały wkrótce zdać 
najcięższy egzamin (czas wojny - uwaga autora). Znając 
tylko niektóre z życiorysów tych postaci trzeba stwierdzić, 
że zdały go celująco. 

Koniec. 
Ps. 
Może wpisy z kroniki szkolnej ułatwią rozpoznanie osób 
ze zdjęcia. Mam taką cichą nadzieję.
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W dniu 28 kwietnia bieżącego roku odbyło się 
na terenie Gminy Kuryłówka ćwiczenia obronne 
pk. „Brzoza 2016”. Głównym celem ćwiczenia 
było sprawdzenie poprawności przyjętych metod  
i procedur oraz stopnia przygotowania ogniw wy-
konawczych i umiejętności kierowania systemem 
zarządzania kryzysowego w sytuacjach nadzwy-
czajnych. W ćwiczeniu wzięły udział: kadra kie-
rownicza Gminy, Stały Dyżur Wójta, Zespół Akcji 

Kurierskiej, administracja szkolna, patrol rozmino-
wywania Nr 7 z 16 Tczewskiego Batalionu Saperów 
w Nisku, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa 
Szczęsnego w Kuryłówce, policjanci z Zespołu Dziel-
nicowych w Kuryłówce i zespół rozjemców Komen-
dy Powiatowej PSP w Leżajsku .
Ćwiczenie wykazało dobre współdziałanie wszystkich 
elementów sytemu obronnego gminy. 

Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Rzeszowie docenia-
jąc zaangażowanie strażaków z Ochotni-
czej Straży Pożarnej im. Józefa Szczęsne-
go w Kuryłówce w dziedzinie ratownictwa 
drogowego przekazała na rzecz stowarzy-
szenia torbę ratowniczą PSP-R1 o wartości 
5 tys. zł. 

Torbę medyczną która będzie słu-
żyła ochotnikom w skutecznym udzielaniu 
pomocy poszkodowanym podczas dzia-
łań ratowniczych (w tym podczas wypad-
ków drogowych) przekazał z-ca dyrektora 
WORD Janusz Stachoń w obecności kie-
rownika działu Małgorzaty Romanowskiej. 
Ochotniczą Straż Pożarną w Kuryłówce 
reprezentowali Prezes Zarządu Kazimierz 
Rup i Naczelnik Straży Grzegorz Bucior.

R.Sz.

ĆWICZENIA SYSTEMU OBRONNEGO GMINY KURYŁÓWKA

BY SKUTECZNIEJPOMAGAĆ



11

Corocznie w miesiącu lipcu strażacy z terenu Gminy 
Kuryłówka obchodzą swoje święto. Wzorem lat ubie-
głych Dzień Strażaka połączono  z organizacją zawo-
dów sportowo-pożarniczych.  Po Mszy świętej  od-
prawionej w intencji strażaków oraz członków straży 
grobowej tzw. „Turków” na stadionie LKS Kury-
łówka odbył się apel strażacki. Tam słowa podzięko-
wania za strażacką służbę do ochotników skierował 
Wiceprezes Zarządu Powiatowego Z OSP w Leżaj-
sku Tadeusz Halesiak –Wójt Gminy, a także  Zastęp-
ca Komendanta Powiatowego PSP w Leżajsku bryg 
Jerzy Matusz. Podczas uroczystości   zasłużonym 
działaczom  pożarnictwa  wręczono medale i odznaki 
organizacyjne. Złotym medalem „Za zasługi dla po-
żarnictwa” odznaczeni zostali druhowie: Krzysztof 
Wilkos, Bogdan Kotulski i Bogdan Serafin, srebrny 
medal otrzymał Kazimierz Kowal zaś brązowym me-
dalem odznaczono dh: Marka Rakszawskiego, Grze-
gorza Buciora, Bogdana Małysę i Andrzeja Wnuka. 
Wręczono także odznaki Strażak Wzorowy druhom: 
Paweł Abramek, Marek Pierścionek,Mateusz Smędra 
i Hubert Szabat.
Po apelu przystąpiono do przeprowadzenia gminnych 
zawodów sportowo-pożarniczych jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej. W zawodach startowało sie-
dem  drużyn męskich  i jedna kobieca.  Jako pierwsze 
we wszystkich konkurencjach prezentowały się druh-
ny  z OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce. Dru-
żyny męskie startowały wg wylosowanej kolejności. 
Najpierw przeprowadzono musztrę. Potem odbyła się 
sztafeta 7x50 m  i  rozwinięcie bojowe. Konkurencje 
rozgrywane w ramach zawodów dostarczyły wszyst-
kim uczestnikom wiele radości i satysfakcji, a nade 
wszystko odbywały się w duchu zdrowej przyjaznej 
rywalizacji.

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA I GMINNE ZAWODY SPORTOWO-
POŻARNICZE
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 W dniu 11 czerwca br. o godzinie 1000w strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa Szczęsnego w Ku-
ryłówce rozpoczął obrady XI Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kuryłów-
ce. Podczas obrad podsumowano pięcioletnią działalność 
zarządu oddziału gminnego i określono najważniejsze kie-
runki działań w dziedzinie ochrony pożarowej na lata 
2016-2021.Miłym akcentem obrad Zjazdu było wyróżnie-
nie zasłużonych działaczy odznakami związkowymi. Zło-
tym medal Za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony 
Dominik Smędra –Prezes Zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jastrzębcu, brązowym medalem Za Zasługi 
dla pożarnictwa odznaczony zostałPiotr Skowronek –
Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Ła-
manej, a odznaką Strażak Wzorowy –Andrzej Pierczyk 
naczelnik straży Ochotniczej Straży Pożarnej w Kulnie. 
Wybrany z spośród przedstawicieli, Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP na swoim pierwszym posie-
dzeniu ukonstytuował się następująco:

1. Prezes - Tadeusz Halesiak 
2. Wiceprezes - Wiesław Socha 
3. Wiceprezes - Zdzisław Socha
4. Komendant Gminny - Roman Szalajko
5. Sekretarz - Jacek Kotulski
6. Skarbnik - Tadeusz Łapka 
7. Członek zarządu -Mieczysław Krupa
8. Członek zarządu - Dominik Smędra
9. Członek zarządu - Andrzej Pierczyk
10.  Członek zarządu - Waldemar Kasperski
11.  Członek zarządu - Tadeusz Kyć
12.  Członek zarządu - Bogdan Małysa 
13.  Członek zarządu - Piotr Skowronek 

W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Józef Golec 
- Prezes oddziału Powiatowego Związku OSP RP  
w Leżajsku, bryg Jerzy Matusz - z-ca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, 
Stanisław Kotulski – Przewodniczący Rady Gminy  
w Kuryłówce, Dominik Kusy - Przewodniczący komisji 
społecznej Rady Gminy Kuryłówka. Na zakończenie 
Zjazdu Tadeusz Halesiak podziękował wszystkim 
uczestnikom Zjazdu za udział i aktywną pracę podczas 
obrad. Szczególne słowa podziękowania skierował do 
przewodniczącego Zjazdu Roman Szałajko i sekretarz 
Tadeusza Łapki oraz komisji zjazdowych, za sprawne 
przeprowadzenie obrad. 

R.Sz.

Rajd rowerowy, wystawa historyczna, prezentacje 
zespołów tanecznych, wokalnych i śpiewaczych, klaun 
Fred, czy też koncert zespołu disco polo – to tylko nie-
które z atrakcji Dni Gminy Kuryłówka, które w tym roku 
odbyły się w dniach 18-19 czerwiec. Dwudniowa impreza 
zorganizowana przez Wójta Gminy Kuryłówka, Gminny 
Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kury-
łówce ponownie stała się okazją do wspaniałej zabawy dla 
wszystkich przybyłych. 

Pierwszy dzień imprezy miał charakter typowo 
sportowy i rozpoczął się rajdem rowerowym ph.: „Szla- kiem Naszej Historii”, podczas którego uczestnicy propa-

gujący aktywny wypoczynek, pokonali trasę ok. 20 km,  
a zakończył Turniejem Piłki Nożnej Młodzików o Puchar 
GOK.

Drugi dzień święta Gminy rozpoczął się o godz. 
15-ej PSZEDSZKOLADĄ czyli występami solistów i ze-
społów przedszkolnych, następnie prezentacją umiejętno-
ści tanecznych i wokalnych zespołów oraz solistów Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kuryłówce. Na scenie wystąpili:
- soliści: Julia Masełek i Małgorzata Staroń, Mateusz To-

XI ZJAZDODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKUOCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH RP W KURYŁÓWCE 

DNI GMINY KURYŁÓWKA
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karz, Anna Jaworska, Emilia Pasek, Magdalena Goch, 
Łucja Piskor, Amelia Chudy, Oliwia Szczypta, Magdale-
na Chudy, Tomasz Wnuk, Anna Jachimowicz, Aleksandra 
Dziechciarz, Zofia Szpetnar, Magdalena Hacia, Dominika 
Socha, Agata Ostrowska, Kamil Kotulski;

- zespoły wokalne: Skrzaty z Dąbrowicy, Pięcionutka i Ja-
rzębinka z Kuryłówki, Artis z Brzyskiej Woli;
- zespoły taneczne: To-To, Kangur i Krakowiaczek z Ku-
ryłówki, Pierwsza Klasa, Cheerleaders, Niezapominajki  
i Finezja z Brzyskiej Woli, Free Smile z Dąbrowicy.
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Dla amatorów folkloru na scenie zaprezentowały 
się zespoły śpiewacze: Jagoda z Dąbrowicy, Jarzębina  
z Kuryłówki, Kalina z Kolonii Polskiej, Leszczyna z Kulna, 
a całości prezentacji i oprawy muzycznej dopełnił koncert 
Orkiestry Dętej GOK oraz Chóru Męskiego Cornelliuss.

Niecodzienną atrakcją dla uczestników imprezy 
był pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu druhów 
z OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce, przy współ-
pracy zespołu ratowników medycznych z NCK z Nowej 
Sarzyny.

O najmłodszych uczestników natomiast zadbał 
klaun Fred, który poprzez zabawę wywołał na twarzy 
niejednego dziecka uśmiech, a niejednokrotnie nawet łzy 
radości.

W trakcie imprezy można było także obejrzeć 
wystawę „Od rysunków naskalnych po komputery – hi-
storia pisma i książki”. Najstarsze eksponaty przygotowa-
ne przez uczniów klas 1a i 2 a Gimnazjum Publicznego  
w Kuryłówce pochodziły z XIX w.
Nauczyciele prowadzący wystawę: Joanna Serkiz, Małgo-
rzata Kordas oraz Janina Leszaj.

Gwiazdą wieczoru był zespół Extra Mocni - 
uczestnik IV edycji talent show Disco Star. Formacja za-
debiutowała w 2015 roku utworem „Moja mała”. Mimo 
młodego wieku panowie mają spore doświadczenie mu-
zyczne, a w jedną grupę połączyła ich miłość do muzyki 
tanecznej. Licznie przybyli fani zespołu, doskonale bawili 
się na ich koncercie, który emanował energią oraz ogól-
nym zadowoleniem publiczności.

Dzień pełen wrażeń i doznań artystycznych za-
kończył się zabawą przy muzyce zespołu „TOXIC”.  
W tym dniu zespół występował jako support i znany był już 
zgromadzonej publiczności dając próbkę swojego koncer-
tu jeszcze przed przybyciem Extra Mocnych rozgrzewając 
publiczność do czerwoności. TOXIC swoją profesjonalną 
oprawą muzyczną i różnorodnym repertuarem zapewnił 
uczestnikom wieczór pełen wrażeń, pozytywnych emocji 
i radości, a przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
sponsorom, którymi byli: Polskie Górnictwo Naftowe  
i Gazownicto S.A. w Warszawie oddz. w Sanoku, Firma 
Elinsbud - Wiesław Bagniak, Firma Inventor Catering 
Imprezy - Andrzej Burek, Grupa Żywiec S.A.-Browar  
w Leżajsku oraz Max Elektro w Leżajsku.

 gbpldz

Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl oraz www.facebook.
com/gokkury 

Dziękuję serdeczne szkołom, firmom, stowarzy-
szeniom, instytucjom i osobom, które włączyły się w or-
ganizację Dni Gminy Kuryłówka.
Dyrektorom Szkół oraz nauczycielom zaangażowanym 
w całoroczną współpracę i wspieranie działalności kul-
turalnej ośrodka za pomoc w przygotowaniu dzieci do 
„Przedszkolady” i innych wspólnych przedsięwzięć kul-
turalnych, które miały miejsce w ubiegłym roku kultural-
nym. Strażakom z OSP im. J. Szczęsnego w Kuryłówce 
za pełnienie służby porządkowej oraz pokaz ratownictwa 
drogowego. Animatorowi Orlika za pomoc w organizacji 
turnieju piłki nożnej. Pracownikom Urzędu Gminy oraz 
pracownikom interwencyjnym za pomoc organizacyjną 
przed i po imprezie.
 Wielkie podziękowania kieruję do wszystkich 
uczestników rajdu rowerowego „Szlakiem Naszej Hi-
storii” od malutkiej Igi po tą trochę starszą młodzież, za 
wspaniałą niezwykle budującą atmosferę, która powoduje, 
że już planujemy trasę rajdu na kolejny rok. Szacunek dla 
wiedzy przewodnika Romana Szałajko, nie tej podręcz-
nikowej, której uczono nas w szkole, tylko tej przekaza-
nej przez naocznych świadków tamtych historycznych 
i czasami bolesnych wydarzeń, która jest bezcenna.
 Specjalne podziękowania kieruję do zespołów 
GOK, które wniosły swój nieoceniony wkład w część ar-
tystyczną naszego święta. Są to Zespoły Śpiewacze Jagoda  
z Dąbrowicy, Kalina z Kolonii Polskiej, Leszczyna z Kulna 
i Jarzębina z Kuryłówki, Chór Męski Cornelliuss, Orkie-
stra Dęta i Mażoretki, Zespoły Wokalne Artis, Pięcionut-
ka i Jarzębinka oraz soliści kół wokalnych. W szczególny 
sposób dziękuję członkom zespołów tanecznych: To-To, 
Kangur, Krakowiaczek z Kuryłówki, Cheerleaders, Pierw-
sza Klasa, Niezapominajki i Finezja z Brzyskiej Woli oraz 
Free Smile z Dąbrowicy za ciężką pracę w ciągu całego 
roku szkolnego, wspaniały pokaz talentu i możliwości 
jakie w Was drzemią. Pokazaliście, że połączenie odpo-
wiedniego podejścia do zajęć i charyzmatyczny instruktor 
gwarantują sukces. 
 Pragnę również podkreślić, że utalentowani człon-
kowie naszych zespołów udzielają się artystycznie nie tyl-
ko w zespołach ośrodka ale również i innych formach ak-
tywności kulturalnej m.in. szkół, stowarzyszeń czy parafii. 
Cieszę się, że umiejętności zdobyte w Gminnym Ośrodku 
Kultury stanowią znaczny potencjał tych zespołów. 
 Dziękuję wszystkim pracownikom ośrodka kultu-
ry i biblioteki oraz opiekunom artystycznym za profesjo-
nalne przygotowanie zespołów nie tylko do najważniej-
szej imprezy plenerowej sezonu letniego, ale za cały rok 
ciężkiej pracy. Dni Gminy to okazja do integracji środowi-
ska lokalnego, ale przede wszystkim do zaprezentowania 
naszej całorocznej pracy jestem pewny, że odnieśliśmy 
wspólny sukces. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dzię-
kuję. 

Leszek Połeć
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W dniu 11 maja o godz. 9.30 w Wiejskim Domu Kultu-
ry w Kolonii Polskiej już po raz trzeci odbył się Gminny 
Festiwal Piosenki Przedszkolnej KACZUCHA. Głównym 
celem konkursu było spopularyzowanie piosenki przed-
szkolnej, prezentacja uzdolnień muzycznych przedszkola-
ków, pobudzanie u małych wykonawców zamiłowania do 
śpiewu i muzyki. 

 Do udziału w konkursie zgłosiło się 15 uczest-
ników. Tematyka konkursu była dowolna więc dzieci 
zaprezentowały bogaty repertuar. Kostiumy oddające 
charakter utworu, talenty wokalne, dopracowana chore-
ografia i przede wszystkim towarzysząca im zabawa, zro-
biły ogromne wrażenie na publiczności, powód do dumy 
rodziców i opiekunów.

Po zakończonej prezentacji utworów, w czasie obrad jury 
dzieci oddały się wspólnej zabawie i tańcom. W składzie 
jury oceniające występy naszych artystów byli: Agniesz-
ka Śliwa i Mateusz Winiarski. Poziom konkursu komisja 
oceniła jako bardzo wysoki biorąc pod uwagę dobór reper-
tuaru, ogólny wyraz artystyczny wystąpienia na scenie i 
walory głosowe. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników 
konkursu wyłoniono zwycięzców: 
Kategoria zespół: 
I miejsce – Zespół „Jarzębinka” z Kuryłówki 
II miejsce- Zespół „Artis” z Brzyskiej Woli oraz Zespół 
„Skrzaty” z Dąbrowicy 

Kategoria soliści: 
I miejsce – Amelia Chudy (Kuryłówka)
II miejsce – Oliwia Szczypta ( Kuryłówka) 
III miejsce – Mateusz Tokarz ( Dąbrowica)
Wyróżnienia – Magdalena Goch (Dąbrowica), Anna Ja-
worska ( Kuryłówka), Emilia Pasek ( Brzyska Wola) oraz 
Łucja Piskor ( Dąbrowica). 

Nagrodę główną GRAND PRIX w tegorocznej edycji wy-
walczyła Julia Masełek z Brzyskiej Woli. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom festiwalu i życzymy 
dalszego rozwijania oraz pielęgnowania talentów. 

gokkn

więcej zdjęć na: www.kurylowka.pl zakładka FOTOGALE-
RIA

”KIEDY DZIECKO ŚPIEWA – ŚPIEWA CAŁY ŚWIAT”
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GOŚCINNIEW MCK LEŻAJSK
Niedzielne popołudnie - 3 lipca zespoły naszego Gminnego 
Ośrodka Kultury spędziły na występach w Miejskim 
Domu Kultury w Leżajsku. Zostały zaproszone w ramach 
cyklicznych spotkań „Lato w MCK”, była to okazja do 
reklamowania Gminy Kuryłówka, zaprezentowania 
swojej działalności, a przede wszystkim promowania 
swoich artystów i ich wspaniałych talentów przez Kury-
łowski Ośrodki Kultury i Szkołę w Brzyskiej Woli. 

 Nasze występy rozpoczął teatrzyk Promyczek ze 
Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli przedstawieniem 
„Czerwone kapturki” i „Dwie mamy”. Następnie 
rozpoczęły się występy zespołów i solistów z Ośrodka 
Kultury w Kuryłówce.

 W piosence wystąpili: Tomasz Wnuk (Wyruszamy  
w świat), Julia Masełek i Małgorzata Staroń (Zuzia lal-
ka nieduża), Anna Jachimowicz (Rudy Rydz), Aleksandra 

Dziechciarz (Strach na wróble), Magdalena Chudy (Bę-
dzie lepszy dzień), Dominika Socha (Piosenka drewnia-
nych lalek), Magdalena Hacia (Lecę tam), Kamil Kotulski 
(Kto się czubi, Jej portret oraz z Dominika Socha – Ktoś 
między nami). 

Zespoły wokalne: Artis (Orkiestry dęte), i Pięcionutka 
(Weź mnie na ręce, Dobry dzień, Nieidealna). 

Zespoły taneczne: Niezapominajki w układzie Pozytywka 
i Piraci, Grupa taneczna Cheerleaders do piosenki Uptown 
Funk, zespół Free Smile – układy do piosenki Juicy wiggle 
i We wanna Dance, zespół tańca towarzyskiego Finezja – 
układ walc angielski. 

Na zakończenie zaprezentował się Chór Męski Cornel-
liuss w piosenkach: Kamień z napisem Love, Baby, ach te 
baby, parodia piosenki Naucz mnie, Łatwopalni, Crying 
in the rain. 

Mamy nadzieję, że występy naszych małych i dużych 
artystów spotkały się z przychylnością i uznaniem oglą-
dających. 

wz

więcej zdjęć na: www.kurylowka.pl zakładka FOTOGALERIA
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HISTORYCZNY RAJD ROWEROWY Z OKAZJI DNI GMINY 
KURYŁÓWKA

„BYĆ JAK MESSI, RONALDO, LEWANDOWSKI…”

Pomysłodawca – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury zrobił nam nie lada niespodziankę organizując ten 
rajd. Profesjonalnie przygotowana cała logistyka przed-
sięwzięcia, fajna atmosfera, wielopokoleniowe w nim 

uczestnictwo to atrybuty dobrej zabawy. Uczestnikami 
rajdu byli młodzi, bardzo młodzi i trochę wcześniej uro-
dzeni. Co niektórzy obawiali się, czy dotrą do końca (mam 
na myśli siebie) ale świetnie zagospodarowany czas przez 
przewodnika, opowiadającego ciekawe i dla wielu z nas 
nieznane historie, jak chociażby ta o cudownym źródełku 
w lesie czy akcji – wyroku wydanym na Kislingu, a na 

zakończenie sympatyczne spotkanie przy pieczonej kieł-
basce, to tylko niektóre aspekty udanej imprezy. W tym 
zagonionym świecie nie mamy wiele okazji by uświado-
mić sobie w jak pięknym i ciekawym zakątku Podkarpacia 
żyjemy, nie mówiąc już o tym by cieszyć się, delektować 
i poczuć dumę z naszej małej ojczyzny. 

Ośrodek Kultury zadbał także o to, byśmy wszy-
scy czuli się komfortowo, mam na myśli bezpieczeń-
stwo uczestników. Stąd też obecność naszych chłopaków  
z OSP, ratowników medycznych z Nowej Sarzyny. Na za-

kończenie odwiedził nas leśniczy z Nadleśnictwa Leżajsk 
trzymającego pieczę nad kuryłowskimi lasami. Wspólne 
zdjęcie uśmiechniętych i zadowolonych rajdowców przy-
pieczętowało trafioną w dziesiątkę imprezę. 
Trochę zmęczeni ale przede wszystkim naładowani pozy-
tywną energią (bo skąd jak nie z lasu ją czerpać) wrócili-
śmy do swoich domów, mając w perspektywie następnego 
dnia główne uroczystości z okazji imienin naszej gminy. 
Już czekamy na następny rajd i dobrą zabawę. Dziękuje-
my.
   marysia
więcej zdjęć na: www.kurylowka.pl zakładka FOTOGALERIA

 Po raz piąty na kompleksie boisk sportowych OR-
LIK w Kuryłówce odbył się Turniej Piłki Nożnej Młodzi-
ków o Puchar Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce. 
Tym razem w szranki stanęły roczniki 1999 i młodsze. Do 
udziału w turnieju zaprosiliśmy reprezentacje Szkół Pod-
stawowych z terenu gminy Kuryłówka (Brzyska Wola, 
Dąbrowica, Kuryłówka) oraz gościnnie reprezentację 
Szkoły Podstawowej z Chałupek Dębniańskich. 

 Rywalizacja była bardzo zacięta, ale przebiegała 
w przyjaznej i sportowej atmosferze. Pomimo wielkich 
emocji i pojawiającej się czasami sportowej złości młodzi 
piłkarze udowodnili, że duch Fair Play nie jest im obcy. 
Trzeba tutaj dodać, że po raz pierwszy podczas turnieju 
w składach drużyn pojawiły się dziewczyny - piłkarki. Po 
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podsumowaniu wyników okazało się, że o zwycięstwie 
w turnieju decydował będzie stosunek bramek, ponie-
waż dwie drużyny zgromadziły tę samą liczbę punktów. 
Zwycięzcami okazali się młodzi piłkarze reprezentujący 
Szkołę Podstawową w Brzyskiej Woli przed Kuryłów-
ką, Chałupkami Dębniańskimi i Dąbrowicą. Trenerzy 
poszczególnych drużyn wraz z organizatorem wyróżnili 
kilku piłkarzy: królem strzelców został Michał Masełek 
z Brzyskiej Woli, najlepszym piłkarzem Wojciech Mu-
skus z Kuryłówki, najlepszym bramkarzem Natan Grasza  

z Dąbrowicy, a najlepszą piłkarką Julia Lewcio z Chału-
pek Dębniańskich.
 GOK dziękuje za pomoc w organizacji turnie-
ju animatorowi Orlika Maksymilianowi Ciszek, ponadto 
dziękujemy wszystkim trenerom (Janusz Kuszpa, Rafał 
Podobiński, Paweł Mazurkiewicz, Paweł Deryło), a dru-
żynom życzymy sukcesów w kolejnych turniejach.

   goklp
więcej zdjęć na: www.kurylowka.pl zakładka FOTOGALERIA

SPOTKANIE Z FOLKLOREM I BIESIADĄ
 Różnego rodzaju tradycje (ludowa, rodzinna, 
narodowa) przekazywane są z pokolenia na pokolenie,  
a występowanie ich w rozmaitych kulturach gwarantuje 
ich ciągłość. Tradycja jest nieśmiertelna, dlatego, że two-
rzą ją ludzie współcześni. Oni ją pielęgnują, dzięki czemu 
istnieje równolegle ze społeczeństwem. Taką tradycją na 
kuryłowskich ziemiach jest coroczne „Spotkanie z Folk-
lorem i Biesiadą” odbywające się przed WDK w Kolo-
nii Polskiej. Impreza, która w tym roku miała miejsce 10 
lipca, zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Kuryłówce, WDK w Kolonii Polskiej i Wójta Gminy 
Kuryłówka, a współorganizowana przez Wójta Gminy 
Adamówka oraz Powiat Leżajski, ponownie stała się oka-
zją do integracji społeczności lokalnej i wspaniałej zaba-
wy, pełnej oryginalnego bogactwa muzyki ludowej, śpie-
wu, obrzędów i strojów.

 Spotkanie z Folklorem tradycyjnie poprzedził Tur-
niej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Ada-
mówka i Kuryłówka, odbyty na boisku wielofunkcyjnym 
w Cieplicach. Puchar zdobyła drużyna z Adamówki przed 
Cieplicami, Brzyską Wolą i Dąbrowicą. W przerwach 
między meczami zaprezentowały się zespoły Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kuryłówce: Free Smile z Dąbrowicy  
i grupa Cheerleaders z Brzyskiej Woli, których pokazówki 
spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem przez kibiców 
dopingujących swoje drużyny.

 W tegorocznym spotkaniu biesiadnym uczest-
niczyły zespoły śpiewacze: „Brzeszczanki” z Brzyskiej 
Woli, „Jagoda” z Dąbrowicy, „Jarzębina” z Kuryłówki, 
„Kalina” z Kolonii Polskiej, „Leszczyna” z Kulna oraz 

„Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego, a gościnnie wy-
stąpiła Kapela Ludowa WISŁOK z Chałupek Dębniań-
skich. Koncert w ich wykonaniu spotkał się z ciepłym od-
biorem i zainteresowaniem, rozgrzewając część osób do 
skocznego tańca.
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z działalności GOPS w Kuryłówce…

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

 Szczególną atrakcją dla wszystkich zgromadzo-
nych, były niewątpliwie prezentacje kulinarne smakowi-
tych, regionalnych potraw przyrządzonych przez panie  
z KGW z Gmin Adamówka (Cieplice, Dobcza i Krasne) 
i Kuryłówka (Brzyska Wola, Dąbrowica, Kolonia Polska, 
Kuryłówka, Ożanna, Tarnawiec i Wólka Łamana). Nie 
zabrakło także zdrowej „rywalizacji” sportowej podczas 
Turnieju Wsi o Puchar GOK i zarówno obserwatorzy jak 

i uczestnicy wspaniale bawili się przy takich konkuren-
cjach jak m.in.: przerzucanie opony, przeciąganie liny czy 
też ubijanie piany. Ostatecznie zwycięzcą została Kolonia 
Polska pokonawszy: Adamówkę, Brzyską Wolę, Dąbro-
wicę i Cieplice, zdobyła Puchar GOK.
 Impreza „emanująca” rodzimym folklorem, emo-
cjami i wzruszeniem, będąca świadectwem otaczającego 
lokalną społeczność świata, jego przeszłości, kultury i tra-
dycji,zakończyła się biesiadą przy muzyce i ogólnym za-
dowoleniem publiczności, która mile spędziła czas. Orga-

nizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom, 
którymi byli: Grupa Żywiec S.A. Browar Leżajsk oraz 
Firma Inventor Catering Imprezy – Andrzej Burek.
„Spotkanie z Folklorem i Biesiadą” współfinansowane 
było przez Powiat Leżajski.

  gbpldz

 Ośrodek kultury składa serdeczne podziękowa-
nia wszystkim którzy włączyli się w organizację i udział  
w przedsięwzięciu: sędziom i drużynom biorącym udział 
w Turnieju Piłki Nożnej, Kołom Gospodyń Wiejskich bio-
rącym udział w prezentacji kulinarnej „Smaczne bo Na-
sze”, Zespołom Śpiewaczym, drużynom biorącym udział 
w Turnieju Wsi i publiczności, która niezawodnie odwie-
dza nas z roku na rok coraz licznej i chętniej. 
 IV Turniej Piłki Nożnej Oldbojów połączony  
z Spotkaniem z Folklorem i Biesiadą był kolejną okazją 
do integracji dwóch sąsiadujących ze sobą gmin i powia-
tów. Świadczy o tym obecność nie tylko Wójta Gminy 
Kuryłówka Tadeusza Halesiaka i Wójta Gminy Adamów-
ka Edwarda Jarmuziewicza oraz Starosty Leżajskiego 
Zdzisława Leśko, ale również Proboszczów Parafii Kolo-
nia Polska Stanisława Sroki i Cieplice - Rudka Jacka Ćwi-
kły, którzy od lat wspierają inicjatywę Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kuryłówce za co im serdecznie dziękuję. 
        
  Leszek Połeć

W okresie od 9 maja do 6 lipca 2016 roku Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce we współpra-
cy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku po raz drugi 
zrealizował Program Aktywizacja i Integracja (PAI). Ce-
lem głównym programu była poprawa sytuacji na rynku 

pracy osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej, dla których PUP w Leżajsku usta-
lił III profil pomocy poprzez udzielenie kompleksowego 
wsparcia służącego wzmocnieniu kompetencji i postaw 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu 
społecznym i zawodowym.

W Programie Aktywizacja i Integracja uczestniczy-
ło 10 osób. Osoby te objęto działaniami w zakresie ak-
tywizacji zawodowej w formie prac społecznie użytecz-
nych (10 godzin tygodniowo – łącznie 80 godzin) oraz 
integracji społecznej - służącej kształtowaniu aktywnej 
postawy w życiu społecznym i zawodowym, realizowa-
nej w szczególności poprzez grupowe warsztaty pracy 
socjalnej, poradnictwo specjalistyczne w tym prawne, 
warsztaty trenerskie w wymiarze 10 godzin tygodniowo – 
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AKCJA „ŻONKILE” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZYSKIEJ WOLI
73 lata temu, 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie, które było odpowiedzią na rozpoczęcie przez Niemców 
akcji ostatecznej likwidacji getta warszawskiego. Akcja została podjęta w ramach realizowanego przez hitlerowców 
planu zagłady europejskich Żydów. Aby oddać hołd bohaterom, którzy chcieli walczyć o wolność i umierać w walce  
z godnością, Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli przystąpiła do akcji „Żonkile”. Była ona odpowiedzią na zaprosze-
nie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Uczniowie przygotowali gazetkę informującą o wydarzeniach w Getcie 
Warszawskim, wygłosili referat na temat przebiegu powstania i obejrzeli film pod tytułem „Nie było żadnej nadziei”. 
Po projekcji filmu wręczano żonkile uczniom i nauczycielom. Akcja przeniosła się na zewnątrz szkoły. Uczniowie 
rozdawali mieszkańcom Brzyskiej Woli papierowe kwiaty i opowiadali o historii powstania w Getcie Warszawskim. 
Był to dzień pamięci, która jest najważniejsza i musi być zachowana ze względu na bohaterów, którzy na nią zasługują. 
Pomysłodawczynią i koordynatorką akcji była pani Helena Stepaniak – nauczyciel historii, którą w przygotowaniach 
wspierali nauczyciele i pracownicy obsługi. W akcję zaangażowały się również absolwentki szkoły: Gabrysia Jachimo-
wicz, Kasia Leniart i Małgosia Lewkowicz, za co społeczność szkolna bardzo im dziękuje.

Program odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i wojewódzkich kuratorów oświaty

    
Partnerzy

  
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i 

łącznie 90 godzin. Uczestnicy programu zdobyli ponadto 
niezbędną wiedzę z zakresu kodeksu pracy, ubezpieczeń 
społecznych, zagadnień związanych z rynkiem pracy, pro-
filaktyką uzależnień oraz przemocą domową. Skorzystali 
z doradztwa zawodowego.

Zajęcia z zakresu integracji społecznej prowadzone były 
przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Kuryłówce według określonych specjalizacji i kie-
runków wykształcenia. W zakresie realizacji warsztatów 
trenerskich merytoryczne wsparcie dla GOPS w Kury-

łówce zapewniło Starostwo Powiatowe w Leżajsku umoż-
liwiając uczestnikom PAI bezpłatne konsultacje prawne 
oraz PUP w Leżajsku świadcząc doradztwo zawodowe.

EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 
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W DRAMIE PROFILAKTYCZNEJSZKOŁA PODSTAWOWA Z BRZYSKIEJ WOLI
WYGRAŁAPO RAZ DRUGI

DZIEŃ PRACOWNIKÓWSŁUŻBY ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
BRZYSKIEJ WOLI

III PIKNIK PROZDROWOTNY W BRZYSKIEJ WOLI

   Piątek, 13 maja 2016r. był dla Teatrzyku „Smyk” 
ze Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli dniem bardzo 
szczęśliwym. Wtedy odbył się XV Powiatowy Profilak-
tyczny Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem 
„TAK ale NIE! Nic w nadmiarze: profilaktyka uzależ-
nień behawioralnych” . Organizatorem konkursu była-
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku,  
a patronamihonorowymi Podkarpacki Kurator Oświaty  
i Starosta Leżajski.
 W kategorii szkół podstawowych wystąpiły trzy 
grupy teatralne. Po raz drugiz rzędu pierwsze miejsce 
zdobył Teatrzyk „Smyk” ze Szkoły Podstawowej w Brzy-
skiej Woliw składzie: Ewa Kogut, Kasia Piotrowska, Zu-
zia Winiarska, Łukasz Leniart, Michał Masełek, Dawid 
Staroń (to uczniowie klasy VI) oraz Madzia Hacia i Jola 
Pietrycha(uczennice klasy V).Teatrzykotrzymał statuetkę-
Złotego Franka.Ponadto statuetka dla najlepszego aktora 
„Skrzydła teatralne” powędrowała do Dawida Staronia  
z klasy VI. Reżyserkami sztuki były panie Elżbieta Fus  
i Dorota Lewkowicz. 

Dyrektor szkoły Beata Kamińska otrzymała od 
organizatorów DRAMY list gratulacyjny za wysokie 
osiągnięcia dzieci i uczniów szkoły w konkursach orga-
nizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedago-
giczną w Leżajsku oraz podziękowania za profesjona-
lizm i zaangażowanie nauczycieli. 

W miesiącu kwietniu Pracownicy Służby 
Zdrowia obchodzą swoje święto. Z tej to okazji w Szkole 
Podstawowej w Brzyskiej Woliodbyła się uroczysta 
akademia. Obecnością swoją zaszczycili szkołę: pandoktor 
Adam Grylowskii pani Małgorzata Chmura – pielęgniarka 
w miejscu nauczania i wychowania. Wśród zgromadzonej 
na sali publiczności,oprócz społeczności szkolnej,byli pan 

Leszek Połeć – Dyrektor GOK w Kuryłówce z małżonką, 
instruktorzy GOK w Kuryłówce: pani Karolina Niemczyk  
i pan Marek Latawiecoraz rodzice naszych dzieci i uczniów. 
Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele SU, przygotowani 
przez panią Elżbietę Śliz. Jako pierwszy zaprezentował 
się zespół tańca nowoczesnego „Niezapominajka”, który 
wykonał niezwykle widowiskowy taniec piratów. Zespół, 
w skład którego wchodzą uczniowie klas II i III, działa przy 
GOK w Kuryłówce, a jego opiekunką jest pani Karolina 
Niemczyk. Wspaniałe przedszkolaki, przygotowane przez 
panie: Elżbietę Majcher i Krystynę Masełek,popisały się 
umiejętnościami aktorskimi, wokalnymi i tanecznymi. 
Uczniowie klasy I również przygotowani przez instruktora 
GOK w Kuryłówce pana Marka Latawca zaprezentowali 
taniec „Szot”. Uczennice klasy III Julia Staroń i Madzia 
Wilkos, które do występu przygotowała pani Beata Socha, 
pięknie wyrecytowały wiersz „Kolorowa krowa”. 

Po części artystycznej przedstawiciele SU złożyli 
życzenia i wręczyli gościom piękne kwiaty.

W niedzielne słoneczne popołudnie 22 maja na 
terenie Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli odbył się 
III Piknik Prozdrowotny, którego organizatorami byli: 
Wójt Gminy Kuryłówka, Szkoła Podstawowa w Brzy-
skiej Woli iGOK w Kuryłówce. Współorganizatorzy to: 
Patrol Rozminowania nr 7 z Niska, Drużyna z Jednost-
ki Strzeleckiej 2035 z Leżajska, OSP z Brzyskiej Woli, 
Ośrodek Zdrowia z Brzyskiej Woli, pan Janusz Kuszpa 
– prezes LKS Brzyska Wola oraz pan Piotr Socha – sołtys 
sołectwa Brzyska Wola. 
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Dyrektor Szkoły Beata Kamińska i Dyrektor GOK 
Leszek Połeć serdecznie powitali uczestników Pikniku 
oraz przybyłych gości w osobach: pan Tadeusz Halesiak 
– Wójt Gminy Kuryłówka, pan Stanisław Kotulski – prze-
wodniczący Rady Gminy, pani Janina Janda – radna gmi-
ny Kuryłówka i sołtys sołectwa Wólka Łamana, panowie 
Dominik Kusy i Robert Socha – radni gminy Kuryłówka, 
pani Mariola Babiarz – przedstawiciel Sanepidu w Leżaj-
sku, pan Piotr Socha – sołtys sołectwa Brzyska Wola, pa-
nowie Wiesław Bagniak i Karol Koperda –sponsorzy. 

Wójt Gminy Kuryłówka dokonał otwarcia Pikni-
ku i się zaczęło. W części artystycznej zaprezentowali się 
uczniowie szkoły, zespoły działające przy GOK w Kury-
łówce i zespół śpiewaczy z Brzyskiej Woli. Piknik to też 

różne atrakcje. Ogromnych pozytywnych emocji, zarówno 
dzieciom jak i dorosłym,dostarczył Patrol Rozminowania 
nr 7 z Niska. Panowie udostępnili do przymierzania kom-
binezony pirotechniczne oraz zorganizowali przejażdżki 
wojskowym samochodem. Ileż było radości – tego nie da 
się opisać słowami. Strzelcy z Jednostki 2035 w Leżajsku 
zorganizowali zawody strzeleckie. Chętnych nie brakowa-
ło. Były też konkursy dla mężczyzn, dla rodzin, dla dzieci 
i młodzieżyz atrakcyjnymi nagrodami. 

Na stadionie drużyny ze szkół podstawowych z 
Brzyskiej Woli, Chałupek Dębniańskich, Huciska i Ku-
ryłówki rozgrywały turniej piłki nożnej o puchar Wójta 
Gminy Kuryłówka.I miejsce zdobyła szkoła z Huciska, 
II przypadło Brzyskiej Woli, III miejsce zajęła drużyna z 
Chałupek Dębniańskich, a czwarte Kuryłówka. 

Uczestnicy Pikniku mogli bezpłatnie zmierzyć ci-
śnienie w punkcie medycznym, skorzystać ze zjeżdżalni 
i małpiego gaju, skosztować domowych wypieków oraz 
potraw, zagrać na loterii i kole fortuny, zasięgnąć facho-
wej porady w sprawie ubezpieczeń. Dzięki strażakom  
z OSP Brzyska Wola można było posmakować prawdzi-
wej wojskowej grochówki – zupełnie za darmo. 

Dyrektor szkoły Beata Kamińska wręczyła 
Certyfikaty Dobroczynności Panom Tadeuszowi Hale-
siakowi – Wójtowi Gminy Kuryłówka oraz panu Wie-
sławowi Bagniakowi – właścicielowi firmy ELINSBUD 
za wieloletnią nieocenioną pomoc przy wspieraniu 
wszelkich inicjatyw podejmowanych przez szkołę. 

Nie byłoby Pikniku, gdyby nie pomoc sponsorów, 
którymi byli: Gmina Kuryłówka, Starostwo Powiatowe 
w Leżajsku, GKRPA, pan Wiesław Bagniak – właściciel 
firmy ELINSBUD, pan Karol Koperda z Brzyskiej Woli, 
Rada Rodziców, KGW z Brzyskiej Woli, Firma Gastrono-
miczna – Dorota Skrzypek, AUTO-BAJEX Stare Miasto, 
Bank Zachodni WBK- oddział Leżajsk, Bank Spółdzielczy 
w Leżajsku, księgarnia Eurydyka w Leżajsku, Centrum 
Taniej Książki w Rzeszowie, PGE-Oddział Rzeszów, Wy-
dawnictwo MAC Edukacja, Eselektum – pośrednictwo fi-
nansowe- Elżbieta Proń, FHU ŁUKNAT – Mateusz Ziarko 
i Smak –Górno. 

Wszystkim, którzy, choćby w najmniejszym stop-
niu, przyczynili się do zorganizowania Pikniku Prozdro-
wotnego organizatorzy składają serdeczne podziękowa-
nia. 

POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO„ENGLISH IS COOL” POD 
HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA

15 czerwca już po raz trzeci odbył się Powiato-
wy Konkurs Języka Angielskiego pod hasłem: „English 
is cool”, którego inicjatorem i organizatorem jest Szkoła 
Podstawowa w Brzyskiej Woli. Na zaproszenie pozytyw-
nie odpowiedziały Szkoły Podstawowe z Chałupek Dęb-
niańskich, Dębna oraz Kuryłówki. Ponownie honorowy 
patronat nad konkursemobjął Wójt Gminy Kuryłówka Pan 
Tadeusz Halesiak. W konkursie wzięło udział 12 uczniów 
przygotowanych przez Panie: Magdalenę Podobińską (ZS 
Kuryłówka), Elżbietę Popowicz (SP Chałupki Dębniań-

skie i Dębno) oraz Elżbietę Śliz (SP Brzyska Wola). Przy-
gotowany przez koordynatorkę konkursu Panią Elżbietę 
Śliz test został okrzyknięty bardzo trudnym, ale uczniowie 
poradzili sobie z nim wyśmienicie. Zawierał on elementy 
sprawdzające rozumienie ze słyszenia i czytania, umiejęt-
ności komunikacji językowej, znajomość zasad gramatyki 
i słownictwo oraz wiedzę o kulturze krajów anglojęzycz-
nych. Rywalizacja była niezwykle zacięta. Po dogrywce, 
która również nie przyniosła rozstrzygnięcia, komisja  
w składzie: Magdalena Podobińska, Elżbieta Popowicz, 
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PODSUMOWANIE PROJEKTU RZĄDOWEGO MEN„KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZYSKIEJ WOLI

W ramach programu „Książki naszych ma-
rzeń” szkoła przystąpiła do projektu z zakresu eduka-
cji czytelniczej, któryskierowany był do uczniów klas 
I – VI Szkoły Podstawowej oraz Oddziału Przedszkol-
nego. Założeniem projektu było kształcenie nawyków 
czytelniczych uczniów oraz wspomaganie rozwoju emo-
cjonalnego i moralnego dzieci. W projekt zaangażowano 
nauczycieli wszystkich przedmiotów. 

11 czerwca odbyło się podsumowanie całej pracy 
podjętej w projekcie. Udało się zrealizować następujące 
wydarzenia: 
• w bibliotece przez cały rok prowadzone były zajęcia 

doskonalące umiejętność czytania;
• przeprowadzono konkursy: – recytatorski pod hasłe-

m„Mistrz recytacji” oraz plastyczny zatytułowany „Ba-
śniowy świat Andersena”;

• wyłoniono „mistrzów czytelnictwa” w klasach IV –VI;
• w bibliotece odbywały się zajęcia kół zainteresowań;
• przeprowadzono akcję „Starsi czytają młodszym”;
• na lekcjach matematyki rozwiązywano zadania tema-

tycznie związane z książką;
• w czasie lekcji z j. angielskiego czytano i tłumaczono 

dzieciom bajki;
• starsi uczniowieczytaliutwory Szekspira w oryginale;
• na lekcjach religii uczniowie czytali Nowy Testament;
• podczas zajęć zprzyrody przygotowano uczniów do 

przedstawienia „Ekokapturek”;
• lekcjewychowania fizycznego zaowocowały przygoto-

waniem gazetki na temat „Polscy Mistrzowie Sportu”;
• uczniów klasy I pasowano uroczyście na czytelników 

biblioteki szkolnej;
• zorganizowano spotkanie autorskie z poetą Stanisła-

wem Kornasiewiczem;
• przygotowano gazetkęzawierającą złote myśli o książ-

kach;
• wygłoszono referat dla rodziców na temat „ Zalety czy-

tania dzieciom”;
• zaproszono rodziców do szkoły, aby czytali najmłod-

szym ich ulubione bajki.;
• dzieciz Oddziału Przedszkolnego opracowały ilustro-

waną książeczkę pod tytułem „Czarodziejski świat 
oczami dzieci”.

Na uroczystympodsumowaniu projektuzaprezen-
towano przedstawienie „Książka przed sądem”. Ucznio-
wie wspólnie zaśpiewali piosenkę „Cała Polska czyta 
dzieciom z wieczora i z rana” przygotowaną na zajęciach 
z muzyki.Na zakończenie wręczono nagrody zwycięzcom 
konkursów i podziękowano za wysiłek i włożoną pracę.
 Dyrektor szkoły Beata Kamińska składa serdecz-
ne podziękowania koordynatorowi projektu pani Helenie 
Stepaniak oraz paniom: Elżbiecie Majcher, Krystynie Ma-
sełek, Dorocie Lewkowicz, Elżbiecie Fus, Beacie Socha, 
Danucie Działo, Łucji Koza, Bogusławie Pych , Elżbiecie 
Śliz oraz księdzu Proboszczowi Henrykowi Skałubieza 
ogromne zaangażowanie i trud włożony w realizację pro-
jektu.

Elżbieta Śliz postanowiła przyznać dwa równorzędne II 
miejsca.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez 
Wójta Gminy Kuryłówka oraz Szkołę Podstawową w 
Brzyskiej Woli, a były to: gry dydaktyczne, nośniki pa-
mięci oraz książki anglojęzyczne. I miejsce zdobyłaZu-
zanna Majkut z SP w Dębnie (75 pkt.), II miejsce ex aequo 
zajęli: Piotr Romanowski z SP w Chałupkach Dębniań-
skich i Antoni Rupar z SP Dębno (74 pkt.), zaś III miejsce 
wywalczył Bartek Jachimowicz z SP Brzyska Wola (71 
pkt.). Pozostali uczniowie, za uzyskanie wysokich wyni-
ków,otrzymali dyplomy wyróżnienia igry dydaktyczne. 

Dyrektor szkoły Beata Kamińska wręczyła pisem-
ne podziękowania oraz długopisy firmy Parker nauczycie-
lom oraz panu Wójtowiza zaangażowanie w organizację 

Konkursu. 
 Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz ich opiekun-
kom oraz życzymy dalszych sukcesów.
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TEATRZYKZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
BRZYSKIEJ WOLI- NAJLEPSZY W POWIECIE

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZYSKIEJ WOLIW KON-
KURSACH IOLIMPIADACH

 W czwartek 17 marca w FOK w Leżajsku odby-
łasię VIIPowiatowa Przedszkolada pod hasłem „ Przed-
szkolaki czy wy wiecie, co tam słychać w bajek świecie?”.  
W ramach przedszkolady odbył się konkurs plastyczny 
oraz konkurs teatralny. Organizatoramikonkursu była Po-
radnia Psychologiczno – Pedagogiczna,MCK i Francisz-
kański Ośrodek Kultury w Leżajsku. Patronat honorowy 
objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski. 
Teatrzyk z oddziału przedszkolnego zaprezentował insce-
nizację pt. „Baśniowy ambaras”. Oryginalny scenariusz  
i profesjonalna gra aktorów zaowocowała zdobyciem, trze-
ci rokz rzędu, I miejsca. Wszyscy aktorzy otrzymali wspa-
niałe planszowe gry dydaktyczne.Dodatkowo Julia Mase-
łek za rolę Wielkiego Bajaotrzymała nagrodę dla najlepszej 
aktorki, a Paulina Masełek – odtwórczyni Jadwigi -została 
uhonorowana specjalną nagrodą przez Pana Wojciecha 
Kostka -dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicz-
nejw Leżajsku.Opiekunkami grupy są panie: Elżbieta Fus, 
Beata Kamińska, Dorota Lewkowicz, Elżbieta Majcher  
i Krystyna Masełek. Jest to kolejne osiągnięcie młodych 

aktorów i Pań, które grupą teatralną się opiekują. Cieszy-
my się, że przedszkolaki z Brzyskiej Woli godnie repre-
zentują szkołę i gminę w powiecie i bardzo im i ich Pa-
niom opiekunkom serdecznie dziękujemy. 
 Dyrektor szkoły Beata Kamińska składa serdecz-
ne podziękowania Paniom:Katarzynie Grucy,Anecie Ko-
perdzie, Dorocie Pasek i Ewie Studentza nieocenioną po-
moc w przygotowaniu przedstawienia. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli chętnie 
uczestniczą w różnych konkursach zdobywając wyróżnie-
nia i nagrody. Na gminnym festiwalu piosenki przedszkol-
nej „Kaczucha” Grand Prix zdobyła Julia Masełek, wy-
różnienie Emilia Pasek, a II miejsce wywalczył zespół 
„ARTIS”. Z dziećmi pracuje pani Marzena Kycia – in-
struktor GOK w Kuryłówce. W gminnym konkursie orto-
graficznym III miejscezdobyła Aneta Karaś z kl. VI, a I 
miejsce i tytuł Mistrza Ortografiiwywalczył Bartłomiej 
Jachimowicz z kl. V. Uczniów przygotowała pani Łucja 
Koza. W VII Powiatowej Przedszkoladzie teatrzyk z od-
działu przedszkolnego wywalczył, trzeci raz z rzędu,  
I miejsce, Julia Masełek otrzymała nagrodę za kreację 
sceniczną, a Paulina Masełek nagrodę specjalną za rolę 
Jadwigi od dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedago-
gicznej w Leżajsku. Reżyserkami przedstawienia były pa-
nie: Elżbieta Fus, Beata Kamińska i Dorota Lewkowicz 
przy współpracy z Elżbietą Majcher, Krystyną Masełek i 
Katarzyną Grucą. II miejsce w Międzyszkolnych Zawo-
dach Gimnastycznych, które zorganizowała Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Leżajsku, wywalczyła Marysia Janda z 
kl. I. Katarzyna Piotrowska, uczennica klasy VI, została 

LAUREATKĄ XV edycji Powiatowego Profilaktycznego 
Konkursu Plakatowego pod hasłem „TAK ale NIE! Nic  
w nadmiarze”, organizowanego przez PPP w Leżajsku.
Magdalena Wilkosz kl. IIIotrzymała nagrodę w powiecie   
w konkursie plastycznym „W trosce o nasze bezpieczeń-
stwo” i awans do konkursu wojewódzkiego. W powiato-
wym konkursie plastycznym „Bohaterowie naszych lek-
tur” III miejsce zajął Rafał Masełek z kl. IV, awyróżnie-

nia otrzymały: Zuzanna Piotrowska z kl. IV, Magdalena 
Hacia z kl. V, Katarzyna Piotrowska i Zuzanna Wi-
niarska – uczennice klasy VI. Do konkursów plastycz-
nych przygotowała uczniów pani Elżbieta Fus. W XV Po-
wiatowym Profilaktycznym Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych pod hasłem „TAK ale NIE! Nic w nadmiarze: 
profilaktyka uzależnień behawioralnych” teatrzyk SMYK 
zdobył I nagrodę i statuetkę Złotego Franka, a Dawid Sta-
roń z kl. VI otrzymał statuetkę Skrzydła teatralnejako na-
grodę dla najlepszego aktora. Reżyserkami przedstawie-
nia były panie Elżbieta Fus i Dorota Lewkowicz. W Mię-
dzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2016 
Zuzanna Piotrowska z kl. IV została nagrodzona w po-
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MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY W ZST W LEŻAJSKU

Dnia 25.04.2016 roku w Zespole Szkół Technicznych im. 
Tadeusza Kościuszki w Leżajsku odbyły się eliminacje do 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyj-
nego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zawodnicy 
wzięli udział w następujących konkurencjach: slalom sa-
mochodem osobowym z „talerzem Stewarta”, parkowa-
nie równoległe na czas i precyzję, udzielanie pierwszej 
pomocy przedmedycznej, obsługa codzienna samochodu 
i obsługa codzienna motocykla. Konkurencje sędziowa-
li policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Leżaj-
sku, strażacy z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej 

w Leżajsku i nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych  
im. T. Kościuszki w Leżajsku.
Eliminacje wygrali:
1 miejsce – Michał Otręba,
2 miejsce – Bogdan Pindara,
3 miejsce – Aleksander Bigas.
Tego samego dnia odbył się drużynowy konkurs „Bez-
pieczeństwo Ruchu Drogowego” zorganizowany przez 
ZST w Leżajsku dla młodzieży gimnazjalnej. Uczestnicy 
wzięli udział w trzech konkurencjach: jazda rowerem – 
tor sprawnościowy, test z przepisów ruchu drogowego, 

wiecie. W Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „ 
English is cool”Bartłomiej Jachimowicz z kl. V zająłIII 
miejsce, a wyróżnienia otrzymały: Katarzyna Piotrow-
ska, Zuzanna Winiarska i Aneta Karaś- uczennice kl. 
VI. W Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Ja-
rosławski Kacperek” Teatrzyk „Promyczek” otrzymał 
nagrodę. Opiekunkami PROMYCZKA są panie Elżbieta 
Fus i Beata Kamińska. W wojewódzkim konkursie „Baj-
kowisko” nagroda dla najlepszej aktorki przypadła Zu-
zannie Wnuk z klasy I. W Ogólnopolskim Matematycz-
nym Konkursie Internetowym „Bociek” Bartłomiej Ja-
chimowicz z kl. V zajął I miejsce, Zuzanna Piotrowska z 
kl. IV – 3 miejsce, Szymon Leniart z kl. V – 6 miejsce  
i Radosław Rodecki z kl. V – 8 miejsce. Wszyscy ucznio-
wie otrzymali nagrody pieniężne. W Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kangur 2016” Ania Ja-
chimowicz z kl. IIi Bartłomiej Jachimowicz z kl. V zosta-
li nagrodzeni w powiecie i otrzymali wyróżnienia kra-
jowe.Anię do konkursu przygotowały panie: Elżbieta 
Fus i Beata Kamińska. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
OLIMPUS z matematyki Bartłomiej Jachimowicz z kla-
sy V zajął miejsce III. W Ogólnopolskim Konkursie Mate-
matycznym ALBUSRadosław Rodecki i Bartłomiej Ja-
chimowicz – uczniowie klasy V zostali Laureatami,  
a Szymon Działo i Szymon Leniart z kl. V otrzymali wy-
różnienia. Z uczniami klas IV-VI na zajęciach rozwijają-
cych uzdolnienia matematyczne pracuje pani Danuta 
Działo. 

W Ogólnopolskiej OlimpiadzieOLIMPUS z języka an-
gielskiego Bartłomiej Jachimowicz z kl. V zajął I miej-
sce. Bartek został również Laureatem Ogólnopolskiego 
Konkursu ALBUS z j. angielskiego. Bartek do olimpiad i 
konkursów przygotowywał się na zajęciach indywidual-

nychprowadzonych przezpanią Elżbietę Śliz. Laureatami 
Ogólnopolskich Olimpiad Olimpusek – sprawdzian zinte-
growany sesja wiosenna zostali uczniowie klasy I Tomasz 
Wnuk i Anetka Kruk.Uczniówdo olimpiady przygoto-
wała pani Dorota Lewkowicz. 

Wyróżnienia krajowe w Ogólnopolskich Olimpiada-
ch„PIONIER” i „EDI PANDA” z języka polskiego oraz 
tytuł Laureata w Ogólnopolskim Konkursie ALBUS z ję-
zyka polskiego otrzymała Zuzanna Piotrowska z kl. IV. 
Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie ALBUS z języ-
ka polskiego otrzymały uczennice klasy VI Katarzyna 
Piotrowska i Zuzanna Winiarska. Z uczniami pracowa-
ła pani Łucja Koza.
Dominika Sochaz klasy II otrzymała wyróżnienie w I eta-
pie Ogólnopolskiego konkursu Piosenki „Wygraj suk-
ces”– opiekun pani Marzena Kycia - instruktor GOK Ku-
ryłówka.
Na sprawdzianie szóstoklasisty uczniowie osiągnęli, po 
raz trzeci z rzędu, 6 stanin z części I (matematyka – 5 sta-
nin, język polski 7 stanin) i 6 stanin zjęzyka angielskiego. 
Jest to najwyższy wynik w gminie. Z matematyki i języka 
angielskiego średnia klasy jest wyższa od średniej gminy, 
powiatu, województwa i kraju.
Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli otrzymała Certyfikat 
Wiarygodna Szkoła Podstawowa za wysoką jakość na-
uczania, bardzo dobry wynik na sprawdzianie szóstoklasi-
sty, osiągnięcia w konkursach o zasięgu ogólnopolskimi 
podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo 
uczniów. Gratulujemy wszystkim tak dużych osiągnięć. 
Nauczycielom składamy serdeczne podziękowania za roz-
wijanie talentów uczniów. Jesteśmy z Was niezwykle 
dumni i cieszymy się, że godnie reprezentujecie szkołę, 
gminę i powiat w województwie i na arenie krajowej. 
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pierwsza pomoc przedmedyczna. Jurorami w konkursie 
byli również policjanci, strażacy i nauczyciele. 

Drużynowa klasyfikacja generalna:
1 miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Kuryłówce,

2 miejsce drużyna z Publicznego Gimnazjum w Dąbro-
wicy,
3 miejsce drużyna z Gimnazjum Miejskiego im. Wł. Ja-
giełły w Leżajsku,
Kolejne miejsca zajęły szkoły: Zespół Szkół im. Gen. An-
toniego Chruściela w Gniewczynie Łańcuckiej, Zespół 
Szkół w Piskorowicach, Zespół Szkół im. Jana Pawła II  
w Brzózie Królewskiej, Gimnazjum im. Ks. Jerzego Po-
piełuszki w Łętowni, Zespół Szkół im. prof. Franciszka 
Leji w Grodzisku Górnym.
W klasyfikacji indywidualnej poszczególne konkurencje 
wygrali:
Jazda rowerem - tor przeszkód: Arkadiusz Pietrycha – Ze-
spół Szkół w Kuryłówce,
Test z przepisów ruchu drogowego: Jan Socha – Publiczne 
Gimnazjum w Dąbrowicy,
Pomoc przedmedyczna: Adrian Bucior – Zespół Szkół   
w Kuryłówce.

W przerwie między konkursami odbył się pokaz ratownic-
twa w wykonaniu strażaków z Powiatowej Komendy Stra-
ży Pożarnej w Leżajsku oraz pokaz szkolnego koła moto-
ryzacyjnego, podczas którego uczniowie ZST przedstawili 
efekty swojej pracy w postaci profesjonalnego sportowe-
go gokarta przeznaczonego do wyścigów torowych.

Opr. Kazimierz Błoński

I MIEJSCE W TURNIEJU POWIATOWYM BEZPIECZEŃSTWA   
W RUCHU DROGOWYM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniu 27.04.2016r w Szkole Podstawowej numer  
3 w Leżajsku odbyły sie eliminacje powiatowe ogólnopol-
skiego turnieju „ Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.

Naszą gminę reprezentowały szkoły z Kuryłówki.

W kategorii szkół podstawowych 1 miejsce zajęła nasza 
drużyna, 2 miejsce zajęło Grodzisko Górne, natomiast  
3 miejsce przypadło gospodarzom SP nr3 w Leżajsku.

Indywidualnie najlepszym uczestnikiem okazała się Zu-
zanna Gorący z naszej szkoły, 2 miejsce zajął również 
uczeń naszej szkoły Oliver Ćwikła, w składzie występo-
wali również Natalia Podobińska oraz Artur Adamczyk, 
wszyscy zawodnicy naszej szkoły to uczniowie klasy 5 a.

Wiesław Gorący
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I MIEJSCE W DRAMIE PROFILAKTYCZNEJ 2016

„WSZYSTKO CO WE MNIE DOBRE ZAWDZIĘCZAM KSIĄŻCE” – I INNE 
KONKURSY W ZS W KURYŁÓWCE

13.05.2016r. uczniowie naszego gimnazjum, wzo-
rem lat ubiegłych, uczestniczyli w Powiatowym Konkur-
sie Dramy Profilaktycznej , tym razem pod hasłem „TAK 
ale NIE! Nic w nadmiarze: profilaktyka uzależnień be-
hawioralnych” i zdobyli I miejsce! 

Gimnazjaliści pod kierunkiem pani Małgorza-
ty Kordas przygotowali przedstawienie teatralne pt.  
„W sidłach Internetu”. W spektaklu brali udział następu-
jący uczniowie: Klaudia Ochab, Agata Pawelec, Anna Ha-
cia, Gabriela Hacia, Małgorzata Lewkowicz, Szymon Po-

łeć i Paweł Wawrzak. Oprawę muzyczną oraz prezentację 
do inscenizacji przygotowali Aleksandra Uchacz i Jakub 
Kuźniar. 

Wszystkim realizatorom przedstawienia serdecz-
nie gratulujemy!

31 maja 2016r. w szkole podstawowej odbyła niezwykła 
uroczystość  Święto Książki. Już od samego rana w szko-
le panowała podniosła atmosfera. Uroczystość rozpoczął 
konkurs recytatorski pod hasłem „ Rodzina w poezji”. 
Jury w składzie: pani Joanna Serkiz - przewodnicząca, 
pani Urszula Zięzio, pani Magdalena Podobińska przy-
znało  w kategorii klas I - III:

I miejsce - Nikola Daczyńska kl. Ia 
II miejsce - Ewa Bucior kl. IIb 
III miejsce - Ewa Ciryt kl. III 
oraz wyróżnienia:  Zofia Szpetnar kl. Ia  i Patrycja Ski-
ba kl. IIa

w kategorii klas IV -VI: 

I miejsce  - Zuzanna Gorący kl. Va I
I miejsce  - Gabriela Staroń kl. Vb 
III miejsce   - Patrycja Stecki kl. VI 
oraz wyróżnienia Julia Zając kl. Vb i Patrycja Zawit-
kowska kl. Va.

Laureaci otrzymali ufundowane przez dyrektora szkoły 
pana Mirona Czarnieckiego dyplomy oraz nagrody książ-
kowe. W części głównej obchodów Święta Książki, na 
które przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Kuryłów-
ka pan Tadeusz Halesiak, Przewodnicząca GKRPA  pani 
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Alicja Kycia, pan Leszek Połeć Przewodniczący Rady Ro-
dziców, pani Wiesława Zagaja - Gminna  Biblioteka Pu-
bliczna, odbyło się podsumowanie projektu czytelniczego 

„Nie jestem sam, ja książkę mam”, w który zaangażowani 
byli wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycie-
lami. Każda klasa prezentowała wykonanie swoich zadań, 
które związane były z książką bądź czytaniem: były prze-
piękne prace plastyczne nawiązujące do omawianych ba-
śni wykonane przez uczniów klas początkowych, gazetka 
o tematyce przyrodniczej i projekty okładek książek ma-
rzeń uczniów klasy IV, klasa Va zaprezentowała literaturę 
anglojęzyczną „Hobbita”  Tolkiena i  album o najlepszych 
sportowcach. Uczniowie klasy Vb pochwalili się pracą 
pisemną  pt. „W świecie bohaterów literackich” i insceni-
zacją do piosenki „ Poeci nie zjawiają się przypadkiem”,  
a szóstoklasiści wybierali ciekawe cytaty o książce i przed-
stawili prezentację multimedialną o Henryku Sienkiewi-

czu. Za zaangażowanie w wykonanie zadań uczniowie 
zostali nagrodzeni  zasponsorowanymi przez Pana Wójta 
Tadeusza Halesiaka upominkami i pamiątkowymi dyplo-
mami.  Uczniowie klas pierwszych w skupieniu i z po-
wagą przyrzekali, że będą kochać, szanować oraz czytać 
książki i zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników 
biblioteki szkolnej. Uroczystość zakończyła się nagrodze-
niem najlepszych czytelników  biblioteki  szkolnej. Na-
grodę za najlepsze wyniki w czytelnictwie otrzymała Ola 
Dziechciarz w  grupie klas młodszych i Adrian Borek w 
kategorii  klas starszych. Całość uroczystości uświetniły 
piosenki w wykonaniu uczennic: Wiktorii Borek z kl. IV 
oraz  Kamili Jędrusiejko i Wioli Sarzyńskiej z kl.VI. 
Projekt czytelniczy został zakończony, jego cel - osiągnię-
ty, ale propagowanie książki i czytania w naszej szkole bę-
dzie trwało nadal. W tym samym dniu, kolejnym ważnym 
wydarzeniem szkolnym było podsumowanie programów  
i konkursów profilaktycznych, w których brała udział cała 
społeczność uczniowska. Po ich sklasyfikowaniu wyło-
niono laureatów, którym nagrody i wyróżnienia ufundo-
wane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kuryłówce wręczyła przewodnicząca 
komisji pani Alicja Kycia. 
Wszystkim sponsorom oraz osobom, które wsparły te  
i inne programy oraz projekty - dyr. Miron Czarniecki 
wręczył okolicznościowe dyplomy z podziękowaniem za 
patronat, wsparcie i współpracę. 

Janina Leszaj

PROFILAKTYCZNY KONKURS PLAKATOWY

14 kwietnia 2016 r. we Fran-
ciszkańskim Ośrodku Kul-
tury przy Bazylice O.O. 
Bernardynów w Leżajsku 
została rozstrzygnięta XV 
edycja Powiatowego Profi-
laktycznego Konkursu Plaka-
towego pod hasłem „TAK ale 
NIE! Nic w nadmiarze. Tym 
razem uczniowie wykonali 
prace plastyczne dotyczące 
profilaktyki uzależnień beha-
wioralnych. Przedstawili na 

swych plakatach zjawisko uzależnienia od czynności i zachowań związa-
nych głównie z telefonem, internetem, grami komputerowymi, portalami społecznościowymi czy hazardem, telewizją, 
a nawet zakupami. Spośród ponad dwustu prac, jakie wpłynęły do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Leżajsku, 
jury wyłoniło finalistów i laureatów konkursu. Wśród nagrodzonych znalazły się także prace naszych koleżanek przy-
gotowywanych przez panią Małgorzatę Sztyrak:
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POLITECHNIKA DZIECIĘCA W KURYŁÓWCE

Po raz kolejny  Fundacja Wspierania Edukacji przy Sto-
warzyszeniu Dolina Lotnicza w ramach Politechniki 
Dziecięcej zorganizowała sesję wyjazdową, tym razem na 
zaproszenie dyr. Mirona Czarnieckiego dla Szkoły Podsta-
wowej w Kuryłówce i Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. 
Zajęcia były prowadzone przez Pana Wiktora Bukow-
skiego profesora dr hab. inż. na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Rzeszowskiej oraz pracowników naukowych 
i studentów. Sala gimnastyczna zamieniła się w wielkie 
laboratorium, a przedmiotem zajęć i ćwiczeń była chemia. 
Prezentacje różnych doświadczeń i ćwiczeń cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem uczniów i sprawiły, że była 
to wspaniała lekcja chemii jaką uczniowie chcieliby mieć 
na co dzień.

Na kolejną część zajęć uczniowie przenieśli się do 
klas, gdzie były prowadzone doświadczenia w czte-
rech grupach po 25 uczniów.

W dniu 25.04.2016 w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku 
odbył sie konkurs „Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” w turnieju 
uczestniczyło 8 drużyn gimnazjalnych z powiatu oraz okolic leżajska. Po 
zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zdobyła nasza szkoła w której skła-
dzie występowali uczniowie: Anna Kiełboń, która zajęła indywidualnie 
1 miejsce w udzielaniu pierwszej pomocy przed medycznej, w konku-
rencji „Tor przeszkód” również najlepiej zaprezentował sie uczeń naszej 
szkoły Arkadiusz Pietrycha natomiast w teście o przepisach ruchu dro-
gowego Bartek Sarzyński zajął 3 miejsce. Uczniowie biorący udział w 
konkursie zostali obdarowani cennymi nagrodami, a zwycięzcy poszcze-
gólnych konkurencji dostali tablety.

Opiekunem zespołu był Wiesław Gorący.
I miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Kuryłówce - ZST Leżajsk 25.04.2016r.

Anna Hacia kl. IIa - laureat 
Oktawia Krupa kl.IIIb - finalista 
Andżelika Kotulska kl.IIa - finalista 
Agata Ostrowska kl.IIa - finalista.

Serdecznie gratulujemy.
MS
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PROFILAKTYCZNY KONKURS PLASTYCZNY

W TROSCE O NASZE BEZPIECZEŃSTWO

Z SUKCESEM NA II POWIATOWYM  
KONKURSIE „WIELCY KLASYCY”  

W STARYM MIEŚCIE

Dnia 25 maja 2016r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się uroczyste 
podsumowanie programu  profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów star-
szych klas szkoły podstawowej i gimnazjum pod hasłem „Znajdź wła-
ściwe rozwiązanie”. Program realizowany był na terenie szkół powiatu 
leżajskiego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Le-
żajsku. W ramach tego przedsięwzięcia rozstrzygnięto konkurs plastycz-
ny „Papieros służy do zabijania - nie do szpanowania”. Jego głównym 
założeniem było zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej 
oraz zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,  
a także kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich 
bliskich. Miłym akcentem tej uroczystości były nagrody dla uczennic na-
szego gimnazjum przygotowywanych pod kierunkiem Małgorzaty Szty-
rak:  I miejsce - Patrycja Leniart z kl. III a, II miejsce -Klaudia Pie-
czonka z kl. Ib. Laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

MS

  Dnia 11 maja 2016r. w siedzibie 
Państwowej Straży Pożarnej w Le-
żajsku zostały wręczone nagrody na 
szczeblu powiatowym w  XVIII edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego „W trosce o nasze bezpie-
czeństwo”. Na konkurs nadesłano 45  
prac  dzieci i młodzieży wyłonionych 
w eliminacjach gminnych ze szkół  
i placówek całego powiatu. Nagro-
dzonych zostało 15 prac, które będą 
reprezentowały nasz powiat  na szcze-
blu wojewódzkim. 
 Celem konkursu jest poszerzenie 

wiedzy dzieci na temat zachowania 
bezpieczeństwa w przypadku wystę-
powania wszelkiego typu zagrożeń, 
kształtowania właściwych postaw 
w domu, na ulicy, w szkole, na wy-
cieczce czy podczas nauki i zabawy. 
Poprzez sztukę można zwrócić uwagę 
na ważne zjawiska i sytuacje, które 
mogą zdarzyć się w codziennym ży-
ciu oraz nauczyć prawidłowego po-
stępowania już od najmłodszych lat.
 Wśród laureatów znaleźli się ucznio-
wie naszej szkoły przygotowywani 
przez nauczycieli plastyki - Janinę 
Paję i Małgorzatę Sztyrak.

Martyna Kargol kl. V szk. podst. 
Piotr Czupach kl.Ib gimnazjum
Zwycięzcom gratulujemy.

18.05.2016r. uczennice klasy drugiej nasze-
go gimnazjum: Andżelika Kotulska  i Jagoda Wola-
nin zajęły II miejsce podczas Konkursu Powiatowego 
ph. „Wielcy klasycy”. Gimnazjalistki rywalizowały 
z rówieśnikami z kilkunastu gimnazjów powiatu. 
Wykazały się doskonałą wiedzą o życiu i twórczości Adama Mickiewicza  
i Juliusza Słowackiego oraz wiadomościami z zakresu historii. Uczen-
nice przygotowywały się pod kierunkiem nauczycieli- Joanny Serkiz  
i Małgorzaty Kordas. Konsultacji z wiadomości historycznych udzielała 
im pani Monika Karoń. Gratulujemy! 

MK
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Dla Świetlicy Środowiskowej 
w Dąbrowicy pierwsze półrocze 

2016 roku okazało się być bardzo 
intensywne. Wśród codziennych 

zabaw i zajęć tematycznych, 
realizowanych według miesięcznych 
planów w pracy świetlicy znalazło 

się wiele różnych form zajęciowych, 
między innymi: - przygotowywanie 

wystawy świątecznej, na poczet 
międzyświetlicowego konkursu 
na „Najpiękniejszą Wystawkę 
Świąteczną” – styczeń 2016 r.;

- obchody tłusty czwartku – czyli tak 
jak zwyczaj nakazuje objadanie się 
pysznymi pączkami - 4 luty 2016 r.;

- współorganizacja z Gminnym 
Domem Kultury w Kuryłówce 

ferii zimowych w ramach których 
uczestnicy Świetlicy Środowiskowej 
wzięli udział w wyjeździe do kina, 

na basen oraz na kręgle – 15-28 luty 
2016r.;

- przygotowanie 
„Palmy 

Wielkanocnej”, 
która poświęcona 
został 20 marca 
br. w kościele 
filialnym pod 

wezwaniem św. 
Michała Archanioła 

w Dąbrowicy;

- Pierwszy Dzień Wiosny  
– z tradycyjnym obrzędem topienia 

marzanny - 21 marca 2016r.;

- wycieczki piesze i rowerowe 
między innymi: Edukacyjną Trasą 

Turystyczno – Krajobrazową: 
Dąbrowica - Słoboda „Ślady 

Przeszłości”, do parku stanowiącego 
otoczenie dawnego Dworu 

Czartoryskich w Dąbrowicy oraz do 
„Słonecznej Californii”… pizzerii 
w Kuryłówce - kwiecień – maj - 

czerwiec 2016r.;

 
 

- organizacja „Dnia Dziecka”  
– z lodowym poczęstunkiem  

- 1 czerwiec 2016r.;

Ponadto na co dzień odbywają się:
- gry i zabawy grupowe w świetlicy, 

zajęcia plastyczno- techniczne, 
zajęcia stolikowe (gry planszowe, 

układanki, karty), zagadki, konkursy, 
quizy, zajęcia sportowe i ruchowe na 

świeżym powietrzu.

Z działalności Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowicy

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
uświetnienia pracy Świetlicy  

Środowiskowej serdecznie dziękujemy

Marcjanna Misiąg wraz  
z uczestnikami...
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w świetlicy w Ożannie

17.III.2016 Światowy Dzień Poezji
  

   Już po raz drugi uroczyście obchodziliśmy Światowy 
Dzień Poezji. Tym razem zaprosiliśmy Klub Leżajskich 
Poetów „Na marginesie”, którego członkami są: 
Aleksandra Janicka, Małgorzata Walawska – Socha, 
Alina Hasiak, Jolanta Mach i szef klubu Jerzy Welc, poeta 
i animator kultury. Przemiło było nam gościć, po raz 
kolejny, ulubionych przez dzieci sympatyków świetlicy, 
Panią Lucynę Dziedzic, bibliotekarkę GBP w Kuryłówce 
oraz Pana Romana Szałajko, sekretarza gminy Kuryłówka. 
Wspólnie podtrzymujemy tradycję promowania i czytania 
poezji. Tym razem goście i poeci czytali wiersze wybrane 
podczas losowania. Nie zabrakło ciepłej dyskusji na temat 
powstawania i pisania wierszy. Natomiast najmłodsi 
recytowali z głowy ulubione rymowanki. Dzieci po 
skończonym spotkaniu otrzymały bajki z utworami poetów 
i wiersze na płytkach. Bardzo serdecznie dziękujemy za 
te wyjątkowe upominki. Dzieci w ramach podziękowania 
zrewanżowały się małym recitalem, który w niezwykle 
utalentowany sposób zaprezentowały Arleta Kurko  
i Wiktoria Trójniak. Ostatni utwór zaśpiewały wszystkie. 
Świetlica na chwilę zamieniła się w scenę. Pan Jerzy 
Welc odważnie stanął przy mikrofonie. Później wszyscy 
śpiewaliśmy razem. 
Nie zabrakło również czasu na nowe zabawy, o których 
opowiedzieli nam goście. Ale jak wiadomo, wszystko co 
dobre szybko się kończy. Jednak jesteśmy pewni, że rok 
szybko zleci 
i niebawem znów zasiądziemy razem przy poetyckim 
słowie. 

13.V.2016 Kosmetyczki w Świetlicy

  Piątek zawsze przyjemnie kojarzy się z weekendem. Ten był 
wyjątkowy, ponieważ już od popołudnia wyczekiwaliśmy 
trzech pań. Mieliśmy przyjemność poznać właścicielkę 
salonu kosmetycznego „Venus” z Leżajska, Panią Marię 
Polit - kosmetolog i ekspert Zdrowia i Urody oraz dwie 
kosmetyczki, Panią Alicję Kula, która jest specjalistką od 
manicure i Martynę Sroka, kosmetyczkę. Salon „Wenus” 
jest pod patronem pani doktor Agaty Pakla – Misiur z 
kliniki anty-age. Po przybyciu pań, świetlica w kilka minut 
przeobraziła się w salon urody. Stoliki były zastawione 
kosmetykami, niezbędnymi akcesoriami oraz farbami do 
malowania twarzy. Każdy mógł wszystkiego dotknąć, 

zobaczyć, użyć. Młodzieży szczególnie zaimponowała 
wiedza na temat manicure, pielęgnacji twarzy i ciała. Już 
po godzinie ich paznokcie zamieniły się w małe arcydzieła. 
Szeroki wachlarz ozdobnych dodatków wzbudzał wielkie 
zainteresowanie. Dziewczyny mogły „pobawić” się 
wszystkimi dostępnymi materiałami. Mogły wejść w rolę 
kosmetyczek, poczuć te wszystkie przyjemne emocje. 
Do tego celu posłużyły również paznokcie młodszych 
koleżanek, bo przecież która z nas nie chciałaby mieć 
kolorowych, niezwykle uroczych pazurków.
Chłopców szczególnie zainteresowało malowanie twarzy 
farbkami, specjalnie do tego celu przeznaczonymi. Każdy 
mógł sobie wymyślić kim chce być, na przykład wybraną 
postacią z bajki, a Pani Maria artystycznie przenosiła 
pomysły na buzie dzieci. Malowane były również ręce i 
nadgarstki. 
Ten piątkowy wieczór pachniał nowinkami 
kosmetycznymi. Padło wiele pytań, na które panie 
skrupulatnie odpowiadały. Choć za oknem padał deszcz, 
nasze serce rozświetlała tęcza barw, której każdy mógł 
dotknąć. 

31.V.2016 Dzień Matki i Dzień 
Dziecka

 
 Program tegorocznego Dnia Matki podzielony był 
na dwie części. Pierwszą część zainicjował kabaret 
„Mamo, Mamo”, który wyreżyserowałam, ale nie do 
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końca sama. Główną postać, zagrała Patrycja Trójniak, 
kwestie „mamy” wymyślała według swoich pomysłów. 
Również Natalia Zdzymira zajęła się stworzeniem postaci 
i dialogami szalonej higienistki. Reszta dzieci i młodzieży 
bardzo sumiennie przygotowała się do powierzonych ról 
i z jak największym poświęceniem i humorem pokazała 
to na scenie. Podczas kabaretu co chwilę grzmiały 
salwy śmiechu. To była zupełnie inna przygoda, niż 
dotychczasowe przedstawienia. 

W drugiej części Arleta Kurko i Wiktoria Trójniak 
śpiewały kilka utworów, które poświęciliśmy mamom, w 
podziękowaniu za dar życia i troskliwą codzienność. Były 
również piosenki śpiewane przez wszystkie dzieci i wiersz 
wyrecytowany przez Przemysława Zagaję. 
Dzień Matki był podróżą po uśmiechu, ale i refleksji, a po 
tych uroczystościach pora na wielkie święto wszystkich 
dzieci, czyli Dzień Dziecka, a tu radości nie było końca. 
Pragniemy podziękować wszystkim gościom za przyjęcia 
zaproszenia oraz za wszystkie prezenty. Szczególne 
słowa kierujemy do Pani Dyrektor GOPS w Kuryłówce, 
Alicji Kyci, Pana sekretarza Gminy Kuryłówka, Romana 
Szałajko, poetki Pani Aleksandry Janickiej 
i Pana Sołtysa Ożanny, Janusza Mach. Ponadto ciepłe słowa 
kierujemy do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Ożannie, 
które zadbały o smakołyki na stołach. Składam wyrazy 
wdzięczności za poświęcony czas dla wszystkich Mam i 
jeszcze raz gratuluję Wam wspaniałych, utalentowanych 
dzieci. Niech twórcze nasionka zasiane w tych młodych 
sercach, przyniosą za jakiś czas obfity plon. 

3.VI.2016 Spotkanie z poetami ze 
Stalowej Woli 

  Biorąc pod uwagę fakt, że dzieciom bardzo spodobało 
się marcowe spotkanie z leżajskimi poetami, zaprosiłam 

do świetlicy poetów ze Stowarzyszenia Literackiego 
„Witryna” w Stalowej Woli. Mieliśmy przyjemność 
bliżej poznać Panią Agnieszkę Bulicz, autorkę tomiku 
„Gondole czasu”, prezeskę w/w stowarzyszenia oraz 
Pana Kazimierza Linda, poetę, autora czterech tomików 
poezji, animatora kultury, wydawcę książek, członka 
zarządu w/w stowarzyszenia. Nasi goście już od pierwszej 
chwili zdobyli serca dzieci i z przyjemnością prezentowali 
poezję swoją i przyjaciół piszących dla dzieci. Pani 
Agnieszka pokazała również ilustracje, które wykonywała 
do wierszy, gdy jej dzieci były małe. Nasza ciekawska 
publiczność oglądała wszystko bystrym okiem. Odważnie 
zadawała mnóstwo pytań. 

Z radosnym blaskiem w oczach słuchała tych 
pasjonujących historii skrzętnie ukrytych w małych 
formach. Później przyszedł czas na bardzo ciekawy 
konkurs poetycki, do którego zgłosili się najodważniejsi. 
Całość dotyczyła polskich klasyków dziecięcych. Z pozoru 
wyglądało łatwo, ale jednak żeby wszystko doprowadzić 

do prawidłowego końca trzeba było nie lada wysiłku 
intelektualnego. Finał był zaskakujący. Nasi goście dumnie 
spojrzeli na zapisane strony i byli pod wrażeniem wiedzy  
młodych ludzi. Widać jak bardzo dzieci są oczytane. Po 
rozstrzygnięciu konkursu Pani Agnieszka wraz z Panem 
Kaziem wręczyła dzieciom dyplomy oraz książeczki, a 

wszystkim obecnym na spotkaniu nagrody pocieszenia 
w postaci słodyczy. Później udaliśmy się na dwór, 
żeby kontynuować wspólne zabawy. Tym razem dzieci 
zaprezentowały gościom ulubione zabawy. Pożegnaliśmy 
się pełni nadziei na kolejne spotkanie. 

Jolanta Mach 



Nie było łatwo, 
ale dokonaliśmy 
tego. Po wie-
lu nieudanych 
próbach w koń-
cu nam się uda-
ło. Wyremonto-
waliśmy salkę. 
Od września do 
grudnia 2015 roku 

braliśmy udział w programie „Tu mieszkam, tu zmieniam” 
organizowanym przez Fundację Banku Zachodniego 
WBK. Projekt ten nosił nazwę: Doposażenie świetlicy 
wiejskiej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa 
w Tarnawcu. 
Głównym celem projektu było stworzenie bezpieczne-
go i przyjaznego miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży 
uczęszczającej do świetlicy wiejskiej przy Parafii, poprzez 
zakup niezbędnego doposażenia i sprzętu.
Dotychczasowy stan pomieszczeń nie sprzyjał komforto-
wi i przyjaznemu klimatowi spotkań i zabaw. 
W realizację projektu zaangażowała się wspaniała mło-
dzież z Ruchu Apostolstwa Młodzieży, Liturgicznej Służ-
by Ołtarza oraz dzieci z Zespołu Wokalno-Instrumentalne-
go „MIO DIO” z naszej Parafii. 

Włożyliśmy w przygotowa-
nie salki wiele trudu i ser-
ca. Przez dwa dni wykony-
waliśmy prace remontowe. 
Odmalowaliśmy i odświe-
żyliśmy pomieszczenia. Za-
danie to nie było łatwe, ale 
dzięki współpracy i chęci 
wykonaliśmy niezbędne 
prace. 
Dzięki fundacji Banku 
Zachodniego WBK otrzy-
maliśmy dofinansowanie, 
za które zostały zakupio-
ne ławki, stoły, meble, gra 
piłkarzyki, gry zespołowe, 
drobny sprzęt sportowy, ta-
blica, środki czystości, nie-

zbędny sprzęt, statyw gitarowy, drobne wyposażenie tj. 
kosz, wiadro, grabie itp. 
Wkładem własnym Parafii był zakup rolet okiennych. 
Całkowity koszt projektu wyniósł 4254.49zł. Wszystkie 
rzeczy zostały wybrane i zakupione pod czujnym okiem 
członków naszej grupy. 
Świetlica jest teraz do naszej dyspozycji. Dzięki niej 
będziemy mogli rozwijać nasze zainteresowania. Bardzo 
dziękujemy za wsparcie w postaci dofinansowania. 
Mamy nadzieję, że owoc naszej pracy będzie służył nie 
tylko nam, ale zachęci innych do korzystania z salki.

Uczestnicy spotkań RAM, MD, LSO

INFORMACJA  
WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA  

Wójt Gminy Kuryłówka informuję,  
że Marszałek Województwa Podkarpackiego 
przesunął nabór wniosków o dofinansowanie 

Odnawialnych Źródeł Energii 
(panele słoneczne i fotowoltaika)  

na IV kwartał br. 

O dalszym postępie w sprawie  będę 
informował zainteresowanych. 

Tadeusz Halesiak 
Wójt Gminy 

AKCJA „ALKOHOL - OGRANICZONA 
DOSTĘPNOŚĆ”  

W POWIECIE LEŻAJSKIM

Leżajscy policjanci, podobnie jak przed rokiem 
przeprowadzą działania profilaktyczne pod nazwą 
„Alkohol-ograniczona dostępność.” W ramach tej akcji 
kontrolowane będą miejsca sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania 
przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy 
wyciągane będą konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy 
naruszający prawo mogą stracić zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu. Alkohol niejednokrotnie jest 
przyczyną wypadków, źródłem patologii społecznych 
i przestępczości. Stanowi szczególne zagrożenie dla 
młodych ludzi, dlatego ważne jest fizyczne ograniczanie 
jego dostępności.

st. asp. mgr Krzysztof Ficek
rzecznik Prasowy KPP Leżajsk




