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Wszystkim Mieszkańcom Gminy Kuryłówka 
oraz Gościom świętującym wspólnie z nami  

życzę udanych, zdrowych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia, 

aby ten czas wypełnił Was spokojem,
radością i miłością wśród rodziny,

bliskich, znajomych i bliźnich. 
Oby czas, jaki spędzicie razem był czasem 

dobrej nowiny, a po świętach, 
byście z radością przygotowali się 

do przejścia ze starego w Nowy 2017 Rok

Tadeusz Halesiak
Wójt Gminy Kuryłówka 

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie pełen atmosfery radości,

wytchnienia i zatrzymania
od codziennego pędu.

Życzymy, by św. Mikołaj 
przyniósł Wam i nam wszystkim

najpiękniejszy prezent - dużo miłości!
Życzymy wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom 

wszystkiego najlepszego.
Wesołych Świąt

i Szczęśliwego Nowego Roku

W imieniu Radnych Rady Gminy Kuryłówka 

Przewodniczący Rady
Stanisław Kotulski 

Wigilia to nie jest czas, gdy jest prezentów moc
Wigilia to nie jest czas, gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas, Bożonarodzeniowy czas,
Gdy siedzimy wszyscy w kole i MAMY bliskich przy stole.

Spokojnych, zdrowych Świąt
oraz szczęścia i spełnienia marzeń w Nowym Roku 

życzy redakcja Kuryłowskich Wieści, 
a ponadto pragniemy zwrócić uwagę naszych Czytelników

na to żebyśmy w nawale „ważnych”, przedświątecznych spraw
nie odpowiedzieli, jak ten smutny Pan w ankiecie, na pytanie:

- Co jest najważniejsze w święta?
-Choinka…

i stale mieli świadomość, czyje to tak naprawdę Święta.
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Stawki podatkowe i opłaty na terenie Gminy Kuryłówka w 2017 r.

Na sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada radni Rady 
Gminy Kuryłówka uchwalili stawki podatków i opłat na terenie 
Gminy Kuryłówka obowiązujące w 2017 r. W większości tych 
opłat pozostawiono stawki z 2016 r. W szczegółach przedsta-
wiają się one następująco:

Podjęto uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu żyta z kwoty 
52,44 zł za 1dt (100 kg) do kwoty 43,00 zł za dt. Stawka pozosta-
je na takim samym poziomie jak w 2016 roku. 

Określono wysokość stawek podatku od nieruchomości w na-
stępującej wysokości:

1) od gruntów;
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków - 0,84 zł od 1 m² powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 
4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o których 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitaliza-
cji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewi-
duje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługowa 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłyną okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części;
a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej – 21,50 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,40 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 6,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; 

3) od budowli:
a) związanych z procesem poboru, uzdatniania i dostarczania 

wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków – 0,25 % 
ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 
3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b) pozostałych budowli – 2 % ich wartości określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych.

Stawki za wodę ścieki.

Ceny wody dla poszczególnych grup odbiorców w 2017 roku 
wynosić będą :
1) dla odbiorców indywidualnych:

a) cena netto 1 m3 pobranej wody 2,81 zł + VAT,
b) cena netto 1 m3 odprowadzanych ścieków 4,10 zł + VAT;

2) dla podmiotów gospodarczych i instytucji:
a) cena netto 1 m3 pobranej wody 3,05 zł + VAT,
b) cena netto 1 m3 odprowadzanych ścieków 5,57 zł + VAT.

Aby zrównoważyć koszty eksploatacji wody i odprowadzania 
ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o w Kury-
łówce Rada Gminy w Kuryłówce zatwierdziła dopłaty z budżetu 
gminy zarówno do wody jak i ścieków, które kształtują się na-
stępująco:
Ustalono dopłatę do 1m3 dostarczonej wody dla odbiorców in-
dywidualnych w wysokości 0,24 zł/m3 netto + VAT oraz dopłatę 
do 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców indywidual-
nych w wysokości 1,47 zł/m3 netto + VAT.

Stawki za odbiór odpadów w 2017 roku 

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych w zależności 
od ilości osób w gospodarstwach domowych zamieszkujących 
na nieruchomości w następujący sposób:

1) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób se-
lektywny:

a) 5,50 zł miesięcznie od osoby, gdy nieruchomość zamieszkuje 
1-4 osoby,

b) 2,00 zł miesięcznie od 5-tej osoby i każdej kolejnej zamiesz-
kującej daną nieruchomość;

2) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nie-
selektywny, 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamiesz-
kującej daną nieruchomość.

Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe, jeżeli odpady zbierane są w sposób selek-
tywny w wysokości 80 zł rocznie od domku letniskowego, a jeże-
li odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 160 
zł rocznie od domku letniskowego lub innej nieruchomości wy-
korzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Określono 
nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W związku ze zmianą stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami, właściciele nieruchomości nie są 
zobowiązani do składania nowych deklaracji.

W przypadku pozostałych zmian będących podstawą ustale-
nia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, tj. ilości osób zamieszkujących nieruchomość  
(w związku z narodzinami dziecka, wyjazdem, zgonem, itp.) wła-
ściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji 
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Wszystkie podjęte uchwały są zamieszczone na stronie interne-
towej „Baza Aktów Własnych”.
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W dniu 26 listopada w strażnicy Ochotniczej Straży Pożar-
nej im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce odbył się IV Zjazd Od-
działu Powiatowego Z OSP RP w Leżajsku.

Zjazd rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego 
miejscowej OSP i wysłuchaniu hymnu Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej „Rycerze Floriana”. 

Wszystkich przybyłych na zjazd delegatów powitał Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Józef Golec. 

Zjazd zaszczycili swą obecnością :
Mieczysław Miazga – Poseł na Sejm RP,
Jerzy Paul – Poseł na Sejm RP,
Janusz Konieczny –Wiceprezes Zarządu Głównego Z OSP RP,
Leszek Pawiński – członek Zarządu Głównego ZOSP RP,
Tadeusz Sieniawski – członek Prezydium Z OW w Rzeszowie 
ZOSP RP,
Marek Śliż – Starosta Leżajski,
Andrzej Rychel – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
Andrzej Chmura – Wójt Gminy Grodzisko Dolne,
Tadeusz Halesiak – Wójt Gminy Kuryłówka,
bryg. Bogdan Kołcz – Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku,
podinsp. Zenon Wierzchowski – Komendant Powiatowy Policji 
w Leżajsku,
Stanisław Kotulski – Przewodniczący Rady Gminy Kuryłówka,
Stanisław Chmura – kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku,
Leszek Połeć – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłów-
ce,
Kazimierz Rup – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa 
Szczęsnego w Kuryłówce, 
Członkowie ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej oddziału 
powiatowego.

Podczas zjazdu Stanisław Kotulski (leśniczy) odznaczony zo-
stał brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, a dotych-
czasowy wiceprezes zarządu oddziału powiatowego w Leżajsku 
dh Józef Sarzyński otrzymał odznakę za wysługę lat – 60 lat. 
Upominki otrzymali ustępujący członkowie zarządu o/powiato-
wego - Tadeusz Halesiak i komisji rewizyjnej – Andrzej Machno. 

Przed rozpoczęciem zjazdu rozstrzygnięto III Powiatowy 
Przegląd Kronik OSP. Przewodniczący komisji Stanisław Chmura 
odczytał protokół trzeciego przeglądu kronik. Wszyscy kronika-
rze otrzymali dyplomy i upominki rzeczowe.

Delegaci dokonali wyboru przewodniczącego Zjazdu w oso-
bie dh Romana Szałajko oraz protokolanta dh Jacka Kotulskie-
go. Zjazd przebiegał według przyjętego porządku i regulaminu. 
Sprawozdanie z działalności zarządu za minioną kadencję złożył  
dh Józef Golec – prezes oddziału powiatowego, a sprawozda-
nie  komisji rewizyjnej oddziału przedłożył dh Andrzej Machno 
– przewodniczący komisji. 

Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom związku  
i dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Powiatowego  
Z OSP P w Leżajsku który na swym pierwszym posiedzeniu ukon-
stytuował się następująco: 

1. Józef Golec – Prezes 
2. Józef Majkut – wiceprezes ,
3. Jerzy Paul – wiceprezes ,
4. Stanisław Płoszaj – wiceprezes ,
5. Roman Szałajko – wiceprezes ,
6. Jan Piderski – sekretarz,
7. Józef Kludys – skarbnik,
8. Bogdan Kołcz – członek prezydium,
9. Włodzimierz Majkut – członek prezydium,
10. Stanisław Matuszek – członek prezydium,

IV Zjazd Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Leżajsku
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11. Tadeusz Jaśkowski – członek zarządu ,
12. Andrzej Moszkowicz – członek zarządu ,
13. Wiesław Panek – członek zarządu,
14. Piotr Paul – członek zarządu,
15. Wiesław Socha – członek zarządu.

Komisja Rewizyjna oddziału powiatowego związku w obec-
nej kadencji działać będzie w składzie:

1. Zbigniew Pudełkiewicz – przewodniczący,
2. Janusz Płatek – wiceprzewodniczący,
3. Jacek Kotulski – sekretarz,
4. Dominik Smędra – członek,
5. Józef Mucha – członek .
Delegatami na zjazd o/ wojewódzkiego Z OSP RP w Rzeszo-

wie wybrani zostali druhowie: Józef Golec i Jerzy Paul.

W toku dyskusji głos zabierali: 
Mieczysław Miazga – Poseł na Sejm RP podziękował wła-

dzom  związku za zaproszenie. Zadeklarował szeroka współpra-
cę dla dobra ochrony pożarowej.

Janusz Konieczny – wiceprezes Zarządu Głównego Z OSP 
RP przypomniał korzenie przeciwpożarowych organizacji, które 
sięgają połowy XIX wieku.

(We wrześniu 1921 roku dotychczas działające odrębnie  
na  ziemiach dawnych zaborców związki pożarowe połączyły 
się tworząc Główny Związek Straży Pożarnych. Obradujących  
w dniach 8-9 września delegatów przyjął ówczesny Marszałek 
Sejmu Wojciech Trąmpczyński, a w Belwederze Naczelnik Pań-
stwa Józef Piłsudski. W bieżącym roku związek obchodził 95 
rocznicę istnienia – uwaga autora). Przypisywanie związkowi 
rodowodu PRL-owskiego jest krzywdzące – stwierdził J. Ko-
nieczny. W dalszej części wystąpienia, apelował, aby  strażakom 
pozwolić wykonywać zadania, do których są powołani, a nie 
utrudniać ich pracę. Podkreślił, że głównie samorządy finansu-
ją zdania ochrony przeciwpożarowej i tylko dlatego ochotnicy 
mogą wykonywać swe powinności. 

Wiceprezes poinformował zebranych, że w sejmie zostanie 
złożony wniosek w sprawie dodatku do emerytur strażaków 
ochotników. Jerzy Paul – podkreślił, że jest członkiem parla-
mentarnego zespołu strażaków. Jako były samorządowiec zna 
bardzo dobrze warunki wykonywania ochotniczej służby straża-
ków i zawsze im pomagał. Tę pomoc deklaruje w chwili obecnej. 
Stwierdził, że osobiście interweniował u ministra MSWiA aby 
samochód strażacki będący na stanie komendy w Leżajsku zo-
stał przekazany ochotnikom z terenu powiatu. 

Bogdan Kołcz – przypomniał, że komenda realizuje na 
wysokim poziomie kursy szkoleniowe dla ochotników z te-
renu powiatu. Mówił o nowym systemie selektywnego wy-
woływania i czekających nas wyzwaniach. Kolejni mówcy  
w osobach: Marek Śliż – Starosta Leżajski i inspektor Zenon 
Wierzchowski – Komendant Powiatowy Policji podziękowali za 

zaproszenie jednocześnie deklarowali szeroką współpracę, nie 
tylko podczas wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Tadeusz 
Halesiak – podkreślił, że podczas zjazdu zbyt mało mówi się  
o ochotnikach, którzy są bohaterami dnia codziennego. To oni 
społecznie wykonują swe obowiązki w odróżnieniu od innych 
służb mundurowych wykonujących swą służbę w ramach sto-
sunku pracy. Podkreślił, że na samorządach spoczywa ciężar 
zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 
Zwłaszcza wtedy widać ochotników, którzy stanowią główne siły 
ratunkowe. Trzeba to docenić i podziękować ochotnikom za ten 
wysiłek. Tadeusz Halesiak w imieniu nagrodzonych podziękował 
za zauważenie społecznej pracy działaczy związku. To stanowi-
sko podzielał drugi z samorządowców Jacek Chmura – Wójt 
Gminy Grodzisko Dolne, który także przyłączył się do podzięko-
wań i życzeń dla strażaków. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Roman Szałajko przekazał 
prowadzenie nowo wybranemu prezesowi, który zamknął 
obrady IV Zjazdu O/Powiatowego Z OSP RP w Leżajsku.

R.Sz
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Wspomnienia Jana Deca

Gmina Kuryłówka realizuje projekt pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzyska Wola i Dąbrowica wraz 
z doposażeniem pracowni w szkołach na terenie Gminy Kuryłówka”. Głównym celem projektu jest stworzenie uczniom wa-
runków dla nowoczesnego nauczania i rozwoju sprawności fizycznych poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych  
i wyposażenie sal dydaktycznych. Przedmiotem projektu jest budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej i wyposażenie pra-
cowni edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli(pracownia matematyczna, informatyczna, przyrodnicza) , Szkole 
Podstawowej w Dąbrowicy(pracownia matematyczna) i Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy (pracownia biologiczna). W listo-
padzie br. zostały podpisane umowy z wykonawcami na doposażenie pracowni w szkołach. Obecnie została ogłoszony przetarg 
nieograniczony na wykonanie robót budowlanych boisk wielofunkcyjnych. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2017 roku. 
Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 953 727,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 802 420,38 zł. Wkład własny Gminy 151 306,62 zł. 

Gmina Kuryłówka realizuje projekt pn. „Przebudowa i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz rozwój od-
nawialnych źródeł energii w Gminie Kuryłówka”. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków uży-
teczności publicznej oraz redukcja zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Kuryłówka. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne 
polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowicy, budynku Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kuryłówce oraz budynkach Urzędu Gminy w Kuryłówce. W ramach zadania wykonane zostaną również in-
stalacje fotowoltaiczne na budynkach. Obecnie prowadzone są postępowania przetargowe na roboty budowlane. Zakończenie 
realizacji projektu planuje się na koniec 2017 roku. Całkowita wartość zadania 1 828 109,65 zł, przy dofinansowaniu z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 465 740,91 zł. Wkład własny Gminy 362 368,74 zł. 
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umowy z wykonawcami na doposażenie pracowni w szkołach. Obecnie została ogłoszony 

przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych boisk wielofunkcyjnych. Projekt 

zostanie zrealizowany do końca 2017 roku. Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy 

o dofinansowanie wynosi 953 727,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 802 420,38 zł. Wkład własny Gminy 

151 306,62 zł. 

Gmina Kuryłówka realizuje projekt pn. „Przebudowa i termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie 

Kuryłówka”. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej oraz redukcja zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Kuryłówka. 

Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu prac 

termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowicy, budynku Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce oraz budynkach Urzędu Gminy w Kuryłówce. W 

ramach zadania wykonane zostaną również instalacje fotowoltaiczne na budynkach. Obecnie 

prowadzone są postępowania przetargowe na roboty budowlane. Zakończenie realizacji 

projektu planuje się na koniec 2017 roku. Całkowita wartość zadania 1 828 109,65 zł, przy 

dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 

1 465 740,91 zł. Wkład własny Gminy 362 368,74 zł. 

Seniorem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kulnie jest druh 
Jan Dec urodzony w 1926 roku w Lipinach. Był on jedynym  
z inicjatorów założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kulnie  
w 1957 roku. Wówczas na pierwszym posiedzeniu członków 
straży wyłoniono zarząd, w którego składzie znalazła się jego 
osoba. Powierzono mu wtedy funkcję naczelnika straży. W 2017 
roku jednostka będzie obchodziła sześćdziesięciolecie swego 
istnienia. Wraz z jubilatką Jan Dec obchodził będzie 60 lat pra-
cy w jej szeregach. Za ofiarną ochotniczą służbę pan Jan Dec 
w 2012 roku został odznaczony przez prezydenta RP „Złotym 
Krzyżem Zasługi”. W 2015 roku będąc uczestnikiem coroczne-
go zebrania OSP w Kulnie miałem przyjemność wysłuchać jego 
wspomnień z okresu okupacji niemieckiej. Zapisane wówczas 
słowa przelałem na papier, a teraz chcę się nimi podzielić z czy-
telnikami Kuryłowskich Wieści.

W Generalnym Gubernatorstwie Polaków objęto naka-
zem pracy przymusowej. Podlegali jej wszyscy w wieku od 14 
do 60 lat. Oficjalnie mówiono o tzw. obowiązku pracy, a dla 
Żydów przymusie pracy. W praktyce były to pojęcia tożsame. 
Zatrudnianie ludności odbywało się za pośrednictwem sieci 
Urzędów Pracy (niem. Arbeitsamt) w Generalnym Guberna-
torstwie. Skierowanie oznaczało nakaz pracy przymusowej 
na warunkach określanych przez pracodawcę, bez możliwo-
ści zmiany miejsca pracy. Roboty przymusowe stanowiły dla 
Niemców jedną z głównych metod pozyskiwania taniej siły 
roboczej dla przemysłu i rolnictwa. W początkowym okresie  
stosowano dobrowolną akcję werbunkową. Wywieszano pla-
katy i organizowano zebrania wiejskie, podczas których agi-
towano do wyjazdu do Rzeszy. Stosowano system zachęt np. 
dobre zarobki, godziwe warunki mieszkaniowe, praca sezono-
wa, ulgi w kontyngencie dla rodziny .Wobec małych postępów  
w akcji werbunkowej, okupant zaostrzył sankcję za uchylanie się 
od wyjazdu.

Oto wspomnienia Jana Deca z tamtego okresu …

Ojciec Jana – Bazyli Dec przed 1914 rokiem pracował  
w Niemczech w dużym gospodarstwie rolnym. Miał wówczas 
dobra zapłatę, wyżywienie i dach nad głową. Gdy wybuchła 
pierwsza wojna światowa został wcielony do armii niemiec-
kiej. Po jej zakończeniu wrócił do domu. Wiosna 1940 roku, gdy 
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Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Panu Józefowi Błońskiemu
z powodu śmierci

BRATA
składają

Dyrektor i Pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kuryłówce

Panu Józefowi Błońskiemu
Wyrazy głębokiego współczucia po śmierci 

BRATA
śp. Tadeusza Błońskiego

składa
Wójt Gminy Kuryłówka

ogłoszono ochotniczy zaciąg na roboty do Niemiec, Bazyli Dec 
zgłosił się dobrowolnie. Znał język niemiecki, więc miał nadzie-
ję, że to ułatwi mu znaleźć dobrą pracę. Roboty miały trwać od 
marca do listopada . Chcąc więcej zarobić, postanowił jechać  
z córką. Jak postanowił tak zrobił. Zgłosił siebie i córkę do ochot-
niczego wyjazdu na roboty. Gdy skończył się zakontraktowany 
okres pracy, ojciec chciał wrócić do domu. Niemcy go nie pu-
ścili. Został w Niemczech, do domu tylko  pisał. Nadszedł 1942 
rok. Niemcy nadal werbowali na roboty ale ochotników już nie 
było. Zaciąg ochotniczy zamieniono na przymusowe roboty. 
Wzywano do Arbeitsamtu w Biłgoraju mężczyzn w wieku do 60 
lat, a po pozytywnym badaniu lekarskim wysyłano transporty 
do Niemiec.

Jan Dec dostał wezwanie na roboty w październiku 1942 
roku  ale się nie stawił. Jednak gdy przeczytał obwieszczenie, 
w którym informowano że kto uchyla się od robót będzie ka-
rany śmiercią, a gospodarstwo zostanie spalone. W dniu  
2 listopada J. Dec poszedł do Biłgoraja. Po zgłoszeniu się do 
Arbeitsamtu zamknięto go na trzy dni w piwnicy, dając  tyl-
ko kromkę chleba i wodę. Po odbyciu kary został wraz innymi 
załadowany do wagonów kolejki wąskotorowej. Gdzieś koło 
Zwierzyńca mała lokomotywka nie dała rady ciągnąć wagonów  
i musieli ją pchać pracujący w pobliżu Żydzi. Wąskotorówką 
dojechaliśmy do Zawady - tam była przesiadka na kolej szero-
kotorową do Lublina. Umieszczono ich w obozie, gdzie przeby-
wali około tygodnia. Codziennie dowożono nowych robotników. 
Karmiono ich cienką zupą z brukwi oraz pajdą chleba. W obozie 
rozpoznał Żydówkę o imieniu Esta pochodzącą z rodzinnej wsi. 
Esta była piękną dziewczyną o słowiańskiej urodzie. Gdy dziew-
czyna zobaczyła Jana - uciekła. Unikała go jak tylko mogła. Ale  
w końcu w zamkniętym obozie „naszli na siebie”. Żydówka za-
pytała Jana czy ją zna? Oczywiście – potwierdził. Esta błagalnym 
głosem prosiła, aby jej nie wydał bo zginie. Powiedziała, że ukry-
wał ją  sąsiad  Franciszek Wawrzaszek. W porozumieniu z pra-
cownikiem Urzędu Gminy w Potoku – Kołodziejem, wystawili   
jej polskie papiery i nadali imię Julka. Tak znalazła się tutaj cze-
kając wraz z innymi co los jej przyniesie (przeżyła wojnę i została 
w Niemczech). Gdy zgromadzono odpowiednią liczbę robotni-
ków około 1200 osób załadowano ich do pociągu. Transport je-
chał wiele dni, zatrzymywał się rzadko. Wtedy ich „karmiono”  
i opróżniano pojemniki na nieczystości. Skład dojechał do Des-
sau, gdzie wyładowano transport. Robotników zapędzono do 
dawnych koszar kawalerii. W stajniach dla koni  wrzucono słomę  
i wszystkich tam umieszczono. Codziennie wyganiano robotni-
ków po trzy, cztery  razy  na zewnątrz stajni, a niemieccy gospo-
darze i przedsiębiorcy zabierali wybranych z sobą .Ta „wybiór-
ka” trwała trzy dni. W końcu zostało ich trzech, chuderlawych 
małolatów, których nikt nie chciał zabrać. Obierali ziemniaki dla 
miejscowych polskich robotników przymusowych pracujących  
w fabryce samolotów. Jedli niewiele, bo prawie o nich zapo-

mniano. Słoma na której leżeli ruszała się od grasujących tam 
wesz. Trzech niedoszłych robotników myślało, że umrą z głodu 
i w zapomnieniu. Któregoś dnia Jan powiedział do kolegów:  
„gdyby mój ojciec wiedział, że ja tu jestem to na pewno przy-
jechałby po mnie”. Słowa te usłyszała Niemka pracująca w ad-
ministracji mówiąca po polsku. Jan opowiedział jej, że ojciec  
z siostrą jest na robotach w Niemczech. Tłumaczka zapytała czy 
zna ich adres. Jan potwierdził, podał jej list od ojca z adresem. 
Niemka  zabrała kopertę i odeszła. Bardzo długo nie wracała.  
W końcu przyszła i zabrała go ze sobą. Wyjaśniła, że sprawdzono 
telefonicznie, czy ojciec nadal jest robotnikiem w Weringhau-
sen. Po potwierdzeniu tych informacji postanowiono tam go 
wysłać. Przełożony tłumaczki sporządził stosowne dokumenty, 
włożył w kopertę i zalakował. Wyciągnął z szuflady gruby karton, 
napisał na nim adres, zrobił w nim dziurę i przeciągnął przez nią 
sznurek, ten z kolei przeciągnął przez dziurkę od guzika kurt-
ki Jana i zawiązał. Nakazał chłopcu strzec tego kartonu, aby się 
nie oderwał i nie zgubił go. Jan zrozumiał, że jest swego rodzaju 
przesyłką, którą wysyłają do ojca. Wszystko tłumaczyła Niem-
ka. Jana odprowadzono na stację kolejową. Tam przekazano 
go w ręce zawiadowcy stacji. Ten spojrzał na karton z adresem  
i wskazał mu ławkę aby usiadł i czekał. Jan dopiero teraz ochło-
nął. Zaczął  dokuczać mu głód i zimno. Na peronie stał wojskowy 
eszelon, którego pilnował wartownik. Żołnierz przechadzał się 
co jakiś czas wzdłuż składu. W hełmie, z karabinem wyglądał  
bardzo groźnie mimo to Jan postanowił zaryzykować. Miał przy 
sobie dwie marki, które zarobił podczas pracy przy budowie 
drogi jeszcze w Lipinach. Kiedy żołnierz zbliżył się, Jan wstał  
w wyciągniętej ręce trzymał pieniądze i powiedział „brot”- 
chleb. Niemiec spojrzał na chłopca, kiwnął przecząco głową  
i pomaszerował wzdłuż pociągu. Jan zrozpaczony usiadł na ław-
ce. Po jakimś czasie wartownicy zmienili się. Chłopiec skulony  
z zimna i głodu nadal siedział na peronie. W jego kierunku szedł 
żołnierz w furażerce, bez broni. Był to ten sam Niemiec, który 
pełnił poprzednio wartę przy pociągu. Po polsku powiedział, 
aby poszedł za nim. Okazało się, że ów żołnierz był Ślązakiem. 
Zaprowadził go bocznym wejściem do kuchni dworcowej. Ku-
charki w kącie postawiły stolik, krzesło i tam kazano usiąść 
chłopcu. Ślązak przyniósł talerz zupy i kromkę chleba. Jan Dec 
pamięta, że była to grochówka. Chłopiec szybko uwinął się  
z posiłkiem. Błagalnie prosił aby dać mu jeszcze jeść. Ślązak 
odpowiedział, że teraz więcej nie dostanie, bo mogłoby mu to 
zaszkodzić. Za jakiś czas dostanie drugą porcję. Odczytał adres  
z kartonu i powiedział, że jego pociąg przyjedzie jutro o godzinie 
szóstej. Przed odjazdem pociągu obiecał przyjść do niego. Jan 
został sam. Zaczął wspominać wszystko co dotychczas przeżył. 
Było mu tu dobrze i ciepło, pomimo odczuwalnego głodu zaczął 
zasypiać. 

cdn
R.Sz
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„Dziś idę walczyć - Mamo!
Może nie wrócę więcej
Może mi przyjdzie polec tak samo
Jak tyle, tyle tysięcy...”

Rocznica odzyskania niepodległości, a wraz z nią uroczyste 
świętowanie tego wielkiego wydarzenia dla wszystkich Polaków, 
na stałe wpisała się w kalendarz uroczystości Gminy Kuryłówka. 
Świętowanie rozpoczęło się mszą świętą w Kościele Parafial-
nym,  by po niej udać się pod pomnik. Tam, w uroczystym szyku 
poczty sztandarowe, delegacje członków ochotniczych straży 
pożarnych z Gminy, przedstawiciele władz samorządowych na 

czele z wójtem Tadeuszem Halesiakiem, młodzież szkolna oraz 
przedstawiciele firm, instytucji i organizacji działających na te-
renie naszej gminy, oddali cześć poległym za wolną ojczyznę, 
składając wiązanki kwiatów.

Po oficjalnych uroczystościach nastał czas na koncert oko-
licznościowy, który miał miejsce w domu kultury. Scenę kon-
certu tworzyło nastrojowe tło uroczystości: w jej centrum orzeł 
biały, natomiast o długoletnim zniewoleniu ojczyzny «mówiły» 
kolczaste druty przeplatane wstęgą w barwach narodowych. 
Całość prezentowała się w biało-czerwonej poświacie. Koncert 
był niesamowitym przeżyciem, gdyż jego reżyser zadbał o to 
by zaprezentowały się różne pokolenia mieszkańców. Śpiewały 
dzieci i te małe i trochę większe, młodzież i osoby dorosłe. Za-
mysł świetny - bo czyż nie wzruszające jest, że radość o wolnej 

Polsce wyśpiewywała pani instruktor muzyki z gromadką dzie-
ci w stosownej charakteryzacji, które odważnie jej wtórowały 
słowa powstańczej piosenki «Warszawskie dzieci». Pani Renia 
z Teatru Dramatycznego tęskniła za Jasieńkiem, niepowracają-
cym z wojenki, a o czerwonych makach, które na Monte Cassi-
no piły polską krew śpiewał pan Bolesław. Jakże ważne treści 
przekazywały wyśpiewywane pieśni, takie jak chociażby «Bywaj 
dziewczę zdrowe ojczyzna mnie woła» oraz pełna nostalgii i roz-
terek pieśń «O mój rozmarynie» czy też «Sanitariuszka Małgo-
rzatka» wykonana z humorem przez Konrada i Bartosza. Panie: 
Marzena, Karolina i Agnieszka dbające o muzyczne przygotowa-
nie dzieci, same także postanowiły uraczyć nas swoimi głosami, 

prezentując znane utwory. Nie zabrakło oczywiście akcentów 
orkiestrowych - jak należało, na początek popłynęła «Rota» ale 
usłyszeliśmy też melodię «Piechoty» i «Pancernych chłopców».

Każdy detal sceniczny koncertu został dokładnie dopraco-
wany, co ułatwiało wyobraźni uczestników przeniesienie się do 
tamtych historycznych dni. Bardzo potrzebne, bo dopełniające 
całości okazało się słowo wstępne, informujące nas o okoliczno-
ściach powstania każdego prezentowanego utworu.   

Koncert był znakomitym zwieńczeniem tego szczególnego 
dla nas dnia. Oddawał cześć tym, dzięki którym po 123 latach 
zaborów odrodziła się niepodległa Polska, a także wszystkim 
tym, którzy w późniejszych latach bronili odzyskanej niepodle-
głości, płacąc za to krwią i życiem.

uczestniczka

„Ojczyzno ma...”
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Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce dziękuje wszystkim, 
którzy włączyli się w uroczyste obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w dniu 11 listopada 2016 r.:

Współorganizatorom: Wójtowi Gminy Kuryłówka Tadeu-
szowi Halesiakowi, Radzie Gminy Kuryłówka z przewodni-
czącym Stanisławem Kotulskim, Parafii Rzymsko-Katolickiej 
w Tarnawcu z księdzem Proboszczem Piotrem Babijczukiem  
i księdzem Wikariuszem Ireneuszem Baran, Dyrektorowi Zespo-
łu Szkół Mironowi Czarnieckiemu. Ponadto Kompani Honorowej 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kuryłówka wraz z Pocz-
tami Sztandarowymi oraz Pocztowi Sztandarowemu Publicz-
nego Gimnazjum im. Franciszka Kyci w Kuryłówce, Delegacjom 
Wieńcowym z urzędów, szkół, instytucji, zakładów pracy, sto-
warzyszeń oraz Komendzie Powiatowej Policji za zabezpieczenie 
uroczystości.

Dziękuję zespołom i solistom występującym podczas kon-
certu patriotycznego: 

- młodzieżowemu zespołowi wokalnemu z Zespołu Szkół  
w Kuryłówce (Patrycja Socha, Wioleta Sarzyńska, Agata Ostrow-
ska, Gabriela Staroń, Gabriela Jachimowicz, Izabela Gorący, 
Jagoda Wolanin, Katarzyna Jachimowicz, Natalia Zdzymira, Ka-
mila Jędrusiejko, Małgorzata Lewkowicz, Kamil Kotulski, Paweł 
Baj, Przemysław Kowalski, Jakub Kowalski, Jakub Zagaja, Kamil 
Kowalski, Bartosz Sarzyński, Jan Kuryło, Miłosz Winiarski, Szy-
mon Połeć) oraz ich opiekunom artystycznym Lilianie Kania - Za-
wieruckiej i Joannie Serkiz, 

- zespołowi wokalnemu Artis z Brzyskiej Woli (Anna Jachi-
mowicz, Dominika Socha, Małgorzata Staroń, Tomasz Wnuk, 
Kacper Kycia, Julia Masełek, Paulina Masełek, Zuzanna Wnuk)  

z opiekunem artystycznym Marzeną Kycia, 
- zespołowi wokalnemu Pięcionutka z Kuryłówki (Magdale-

na Chudy, Amelia Chudy, Wiktoria Borek, Michalina Murzańska, 
Zofia Szpetnar, Oliwia Szczypta, Aleksandra Dziechciarz, Julia 
Kotula, Sara Maruszak, Ewa Bucior, Julia Hajdasz, Wiktoria Ko-
tulska, Amelia Kyc, Hubert Kyc, Agata Pierczyk, Patrycja Skiba,  
Wiktoria Trójniak,  Emilia Winiarska, Ewa Ciryt, Zuzanna Ćwikła, 
Colin Ćwikła ) z opiekunem artystycznym Karoliną Rozlazły, 

- Orkiestrze Dętej GOK (Katarzyna Miś, Magdalena Hacia, 
Emilia Janda, Izabela Gondek, Łukasz Chojnacki, Zuzanna Wi-
niarska, Agnieszka Szpyt, Kinga Zacharyasz, Eryka Król, Rado-
sław Rodecki, Kamil Skiba, Emilia Śliwa, Jolanta Gondek, Ewa 
Kogut, Franciszek Szpetnar, Miłosz Winiarski, Szymon Połeć, 
Mateusz Pietrycha, Marek Pierścionek, Wojciech Miś, Szymon 
Chojnacki, Paweł Szpyt, Maciej Winiarski, Dawid Socha, Zbi-

gniew Pietrycha, Walerian Pierścionek, Mieczysław Pietrycha)  
z kapelmistrzem Markiem Burdą, 

Ponadto znakomitym wokalistom: Marzenie Kycia, Karolinie 
Rozlazły, Agnieszce Śliwa, Renacie Uchacz, Magdalenie Pietry-
cha, Agacie Ostrowskiej, Dominice Socha, Kamilowi Kotulskie-
mu, Konradowi Horoszko, Bartoszowi Zagaja, Bolesławowi Ma-
tuszko.

Dziękuję Wiesławie Zagaja za opracowanie komentarza 
oraz autorom scenografii, kostiumów, realizatorom dźwięku, 
światła i prezentacji multimedialnych. W sposób szczególny dzię-
kuję mieszkańcom naszej gminy oraz gościom za liczne przybycie 
i docenienie pracy, którą wykonał w/w zespół ludzi dla godnego 
uczczenia pamięci bohaterów walczących o wolną Ojczyznę. 
Leszek Połeć - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce
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Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!

Rozśpiewany Mikołaj w Kuryłówce

Miękki, puchaty, duży czy mały, najlepszy przyjaciel dziec-
ka i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu - Pluszowy Miś. 
Nieodłącznie kojarzony z beztroskim czasem dzieciństwa, jest 
z nami od ponad 114 lat.

25 listopada przedszkolaki z wszystkich Oddziałów z Ku-
ryłówki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszo-
wego Misia tradycyjnie już zorganizowanych przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce. 
Tego dnia każde dziecko przyszło ze swoim małym lub dużym 
przyjacielem –  Misiem, a każdy był piękny i wyjątkowy.

Uroczystości, która odbyła się na sali widowiskowej GOK-u, 
towarzyszyło wiele atrakcji dla najmłodszych m.in.: projek-
cja bajek o Misiu Uszatku „Na ślizgawce” i „W wesołym mia-
steczku”. Dzieci mogły także obejrzeć wystawkę książeczek  
o misiach i posłuchać  wzruszającego opowiadania o charakte-
rze edukacyjnym na ich temat. Nie obyło się też bez „małego 
conieco” czyli słodyczy, które dzieci otrzymały od Organizato-
rów.

Ten dzień pełen był uśmiechu, a najwięcej radości sprawił 
dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego ulubionego misia 
kolegom i możliwość zabawy z pluszakiem.

Następnych 100 lat Misiu…
bpldz

Międzypowiatowy Festiwal Piosenki MIKOŁAJ 2016 - na 
to wydarzenie po raz kolejny zaprosił Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce wraz z współor-
ganizatorem Powiatem Leżajskim. To już XIX edycja przeglądu, 
cieszącego się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i mło-
dzieży, otwierającego możliwości wykorzystania potencjału wo-
kalnego, promocję talentów i zdobywania atrakcyjnych nagród.

Do muzycznej rywalizacji przygotowało się 44 uczestników, 
którzy 30 listopada przystąpili do eliminacji wstępnych. Tuż po 
godzinie 15 - tej w sali widowiskowej popłynęły pierwsze dźwię-
ki piosenek, nie pomijając klasyki dziecięcej, a w dalszym cią-
gu prowadząc widzów aż po zakres współczesnego repertuaru 
dziecięco - młodzieżowego. Przesłuchania przebiegały w trzech 
kategoriach wiekowych: Szkół Podstawowych (0 - III, IV – VI) 
i Gimnazjum, każdy wykonawca przedstawiał jeden utwór w 
języku polskim. Na scenie zaprezentowali się soliści z powiatu 

biłgorajskiego, leżajskiego, łańcuckiego, niżańskiego i rzeszow-
skiego, którzy utrzymali wysoki i wyrównany poziom artystycz-
ny.  Dla jednych debiut, dla drugich wzbogacanie doświadczeń 
estradowych lecz w duchu współzawodnictwa tradycja i dobra 
zabawa. Po wspaniałych popisach wokalnych komisja wyłoni-
ła 16 najlepszych artystów, którzy mogli rozpocząć zmagania  
o najwyższe miejsca w kolejnym etapie.

W niedzielne popołudnie 4 grudnia zaproszeni goście oraz 
licznie zgromadzona publiczność, bacznie śledziła fantastyczne 
występy, kibicując najlepszym w Koncercie Finałowym. W prze-
rwach między odsłonami kolejnych kategorii i obrad Jury wy-
stąpił zespół wokalny Gminnego Ośrodka Kultury – Pięcionutka.  
W towarzystwie Mikołaja poprowadzono konkursy z nagrodami 
i prezentami dla widowni. Oceniając  zdolności wokalne, inter-
pretację utworu, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystycz-
ny, Jury składające się z doświadczonych reprezentantów śro-
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dowiska muzycznego na czele z przewodniczącym Mateuszem 
Winiarskim postanowiło wyłonić laureatów.

Najważniejszą nagrodę Grand Prix w tej edycji wywalczyła 
Michalina Grzybowska (MDK w Rzeszowie) z piosenką „Szaba-
da”.
Klasyfikacja przyznanych miejsc:
Kategoria I (klasa 0 – III szkoły podstawowej):
miejsce I – Socha Aneta (GOK w Kuryłówce)
miejsce II – Jachimowicz Anna (GOK w Kuryłówce)
miejsce III – Kołpa Klaudia ( Przedszkole Gminne w Krzeszowie)
Kategoria II (klasa IV – VI szkoły podstawowej):
miejsce I –  Borek Wiktoria (GOK w Kuryłówce)
miejsce II – Żywko Martyna ( ZS w Harasiukach)
miejsce III – Podpora Daria (MDK w Biłgoraju)
Kategoria III (gimnazjum):
miejsce I – Stalec Maksymilian (MDK w Rzeszowie)
miejsce II – Koman Martyna (MDK w Biłgoraju)
miejsce III – Pietruna Agata ( ZS w Harasiukach)
Wyróżnienia:
Dziechciarz Aleksandra (GOK w Kuryłówce), Jakubiec Elena 
(MDK w Rzeszowie), Socha Dominika (GOK w Kuryłówce), Wę-
glarz Patrycja (ZS w Krzeszowie), Wnuk Tomasz (GOK w Kury-
łówce), Zwolak Elżbieta (ZS w Hucie Krzeszowskiej).
Nagrodę publiczności, którą już tradycyjnie była maskotka „Sło-
nia strażaka” ufundowana przez Ochotniczą Straż Pożarną im. 
J. Szczęsnego w Kuryłówce zdobyła wyróżniona już Dominika 
Socha z piosenką „Kolorowy wiatr”.

Dumą napawa, że w ciągu trwania kilkunastoletniego Fe-
stiwalu na zaproszenie odpowiada coraz więcej młodych i zdol-
nych artystów, którzy z powodzeniem kontynuują swoją mu-
zyczną przygodę.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim sponsorom 
i darczyńcom dzięki którym wokaliści mogli otrzymać atrakcyj-
ne nagrody m.in.: rower, tablety, słuchawki, głośniki bluetooth, 
power banki, a byli to: Wójt Gminy Kuryłówka, Powiat Leżajski, 
Przedsiębiorstwo drogowe oddz. Kotowa Wola, Bank Spółdziel-
czy w Leżajsku, ZGK Sp. z o.o. w Kuryłówce, MOSiR w Leżajsku, 
OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce, Pizzeria Słoneczna 
California, Centrum Ubezpieczeń w Leżajsku – Jadwiga Smycz, 
F.H.P.U. METEOR w Leżajsku. Dziękujemy również TVP Rzeszów 
za objęcie patronatu medialnego i umożliwienie promocji Festi-
walu na antenie telewizji.

gokkr
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W dniu 16 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ku-
ryłówce miał miejsce Finał II Gminnego Konkursu Ekologiczne-
go „Segregujesz - świat ratujesz”. Konkurs skierowany był do 
szkół z terenu gminy Kuryłówka i dotyczył trzech kategorii: ba-
terie, makulatura, tworzywa sztuczne. Jego celem było propa-
gowanie ekologicznego podejścia młodych mieszkańców gminy 
do środowiska naturalnego oraz zwiększenie świadomości jak 
ważna jest segregacja odpadów, a następnie ich recykling.

Galę finałową otworzył w imieniu organizatorów: Gminy 
Kuryłówka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ku-
ryłówce Główny Księgowy ZGK Kazimierz Lewkowicz, który wraz 
z Wójtem Gminy Kuryłówka Tadeuszem Halesiakiem i Przewod-
niczącym Rady Gminy Stanisławem Kotulskim wręczali cenne 
nagrody rzeczowe.  Po rozstrzygnięciu każdej kategorii na scenie 
prezentowali się jej zwycięzcy w programie artystycznym, które-
mu towarzyszyły prezentacje multimedialne oraz wystawy prac 
plastycznych przestrzennych i fotograficznych.

Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Kategoria makulatura
I  miejsce SP Brzyska Wola 
II miejsce SP i PG  Dąbrowica  
III miejsce ZS Kuryłówka
Kategoria tworzywa sztuczne  
I miejsce SP i PG  Dąbrowica
II miejsce SP Brzyska Wola 
III  miejsce ZS Kuryłówka
Kategoria baterie
I miejsce SP Brzyska Wola
II miejsce SP i PG Dąbrowica 
III miejsce ZS Kuryłówka
Po podsumowaniu wszystkich kategorii wręczono cze-

ki gwarantowane dla szkół: SP w Brzyskiej Woli czek na kwo-
tę 800,00 zł, SP i PG w Dąbrowicy czek na kwotę 700,00 zł, ZS  
w Kuryłówce czek na kwotę 300,00 zł.

…a co słychać w bibliotece…

Kto Mistrzem Ortografii
w 2016 roku?

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce, już 
po raz piąty zorganizowała Gminny Konkurs Orto-
graficzny „Mistrz Ortografii”, który ma na celu pro-
pagowanie kultury języka polskiego w naszym śro-
dowisku. 

W tym roku skierowany był do pracowników 
urzędów, szkół, instytucji, zakładów pracy i radnych 
gminy Kuryłówka. Regulamin i karty zgłoszeń wysła-
liśmy do 15 instytucji, mając nadzieję, że zaintere-
sowanie na wspólną zabawę będzie  dużo większe. 
Niestety, na nasze zaproszenie odpowiedziały tylko takie instytucje jak: Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli, 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne  w Dąbrowicy oraz Gminny Ośrodek Kultury – za co wszystkim bardzo, ale to 
bardzo dziękujemy. 

W szranki o tytuł Mistrza Ortografii Gminy Kuryłówka stanęło 13 uczestników. Niezwykle interesujący, zabawny, naszpiko-
wany mnóstwem pułapek ortograficznych i interpunkcyjnych. Tekst napisany i przeczytany przez panią Natalię Nowicką, w tym 
roku nosił tytuł „Żywot Hieronima Trzmiela” wywołał uśmiech i lekki niepokój na twarzach naszych piszących. Zabawa była 
przednia, niech żałują Ci, którzy nie podjęli wyzwania i nie zmierzyli się na gminnym ringu ortografii.

Po wnikliwym sprawdzeniu dyktand pani Natalia ogłosiła wynik –  Mistrzem Ortografii na rok 2016 został pan Janusz Pę-
cak (nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy). Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi i poczucia humoru,  
a zwycięzcy – dobrego wyniku. 

gbpwz

Żyć ekologicznie
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Nagrodę główną Grand Prix - czek na 1000,00 zł ufundo-
waną przez ZGK sp. z o.o. w Kuryłówce za najwięcej zebranych 
surowców wtórnych w przeliczeniu na jednego ucznia zdobyła 
Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli.

Ponadto Wójt Gminy Kuryłówka postanowił podziękować  
i nagrodzić nauczycieli koordynatorów, dzięki którym akcje 
sprzątania świata i zbiórki surowców wtórnych przebiegają 
sprawnie i z wielkim zaangażowaniem uczniów. Nagrody otrzy-
mali: Bogusława Pych - koordynator w SP w Brzyskiej Woli i SP w 
Kuryłówce, Jadwiga Stopyra - koordynator w SP i PG w Dąbrowi-
cy i Krystyna Tworek - koordynator PG w Kuryłówce.

Jak podkreślali dyrektorzy szkół „konkurs cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem dzieci i młodzieży naszych szkół i jeżeli 
będzie kontynuowany w przyszłości to bardzo chętnie weźmie-
my w nim udział”. 

goklp

Mikołaj w WDK w Kolonii Polskiej
Prezenty na mikołajki to zwyczaj bardzo stary i chociaż nie każdy wierzy  

w Świętego Mikołaja to prezent zawsze sprawia nam radość, a w Kolonii Pol-
skiej spotkanie z Mikołajem to już kilkuletnia tradycja. W tym roku 9 grudnia 
odwiedził on dzieci, młodzież i niektórych dorosłych z workiem pełnym pre-
zentów. Wyczekiwanemu „Gościowi” dzieci przygotowały śpiewany i mówiony 
program artystyczny. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi i zadowoleni z prezentów, 
a najmłodsi czasami lekko zawstydzeni kiedy podchodzili blisko Mikołaja. Ocze-
kiwana cały rok wizyta minęła w bardzo miłej i radosnej atmosferze, chociaż 
w niektórych przypadkach było trochę niepewności i wahania czy prezentem 
nie będzie rózga, bo przecież my sami wiemy najlepiej czy byliśmy grzeczni? 

Prezenty przywieźli również zaproszeni goście za co dzieci odwdzięczyły 
się własnoręcznie przygotowanymi podziękowaniami.

wdk
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Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli

Przedszkolaki z Brzyskiej Woli zwiedzają Rzeszów
W dniu 8 listopada grupy przedszkolne 3, 4, 5 i 6 latków 

pod opieką pań: Katarzyny Staroń, Moniki Staroń, Anny 
Grabarz, Beaty Kamińskiej oraz rodziców udały się autoka-
rem do Rzeszowa. Pogoda wyjątkowo dopisała, podobnie 
jak humory dzieci. Wiele radości przyniósł dzieciom pobyt 
w sali zabaw Fantazja. Wszyscy starali się przestrzegać norm 
i zasad, z którymi zostali zapoznani. Zabawa sprawiła zado-
wolenie nie tylko dzieciom, ale i dorosłym, którzy z wielką 
radością obserwowali zmagania maluchów. Na zakończenie 
maluchy otrzymały drobne upominki.

 Następnym punktem programu był pobyt w teatrze 
MASKA. Dzieci obejrzały przedstawienie CALINECZKA  
w zupełnie nowej odsłonie. Było trochę dziwnie, ale i cie-
kawie. Dla większości dzieci był to pierwszy w życiu pobyt 
w teatrze. 

Wycieczka zakończyła się pysznym obiadem, który 
został przez dzieci zjedzony z apetytem. Szczęśliwe i zado-
wolone wróciły do ukochanych rodziców, którzy z utęsknie-
niem czekali na swoje pociechy.

Dzień 20 listopada 2016 roku stał się dla uczniów Szko-
ły Podstawowej w Brzyskiej Woli okazją do przeprowadzenia 
szczególnych zajęć. Przybrały one najrozmaitszą formę: debat, 
prezentacji, praktycznych zajęć grupowych oraz pogadanek  
o ważnych sprawach.

W tym dniu bowiem obchodziliśmy po raz trzeci Ogólno-
polski Dzień Praw Dziecka. Uczniowie zostali poinformowani, 
iż uchwałę w tej sprawie podjął Sejm RP na wniosek Rzecznika 
Praw Dziecka pana Marka Michalaka. Z tej okazji dzieci zapo-
znały się z treścią listu Rzecznika Praw Dziecka wystosowanego 
do szkół. 

Data powyższych obchodów nie była przypadkowa, gdyż  
20 listopada to rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogól-
ne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu okre-
ślającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka, której 
Polska była inicjatorem i współtwórcą. Stąd dokument ten na-
zywany jest Światową Konstytucją Praw Dziecka. 

Nasze działania rozpoczęły się dużo wcześniej. Oprócz indy-
widualnych prac nad pogłębieniem treści konwencji, uczniowie 
na lekcjach wychowawczych, historii i języku polskim korzysta-
jąc z dokumentów i pomocy multimedialnych, zapoznali się  

z Prawami Dziecka oraz z sytuacjami, w których dzieci bez możli-
wości nauki, są wykorzystywane do ciężkiej pracy czy konfliktów 
zbrojnych. Wszystkie klasy szkoły podstawowej na dużych arku-
szach papieru pakunkowego zilustrowały wylosowane prawa. 
Praca w grupach przebiegała w atmosferze przyjaźni, tolerancji  
i szacunku. Podczas zabaw nie zabrakło również refleksji nad 
warunkami bytowymi, społecznymi i edukacyjnymi rówieśni-
ków z innych kontynentów. Uczniowie z wielkim zaangażowa-
niem wykonywali plakaty, nawet najmłodsze pokolenie poparło 
akcję odciskając swe małe dłonie przy napisie „Wielkie sprawy 
w małych rękach”. Na korytarzu szkolnym pojawiła się stosowna 
gazetka, a w sali gimnastycznej zostały wyeksponowane wcze-
śniej wykonane prace. 

Na podsumowanie wszystkich inicjatyw odbył się apel oraz 
została wyświetlona tematyczna prezentacja multimedialna.  
W przygotowanie akcji włączyły się przede wszystkim dzieci, ale 
nie zabrakło dorosłych, w osobach: dyrektora szkoły, nauczycie-
li, wychowawców, bibliotekarza, pracowników obsługi oraz ro-
dziców. Podjęte działania uświadomiły młodemu pokoleniu, iż 
mają swoje prawa oraz pokazały jak z nich korzystać, a dorosłym 
przypomniały o ich przestrzeganiu. 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli swoje 
uzdolnienia rozwijają na zajęciach prowadzonych przez kre-
atywnych, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli oraz in-
struktorów GOK w Kuryłówce. Aktywnie uczestnicząc w Kon-
kursach i Olimpiadach zdobywają wiele nagród oraz wyróżnień. 

W Gminnym Konkursie Ekologicznym „Segregujesz – świat 
ratujesz” uczniowie zdobyli I miejsce w zbiórce makulatury,  
I miejsce w zbiórce baterii, II miejsce w zbiórce plastiku  
i GRAND PRIX za największa liczbę zebranych baterii i surow-
ców w przeliczeniu na ucznia, otrzymując nagrodę pieniężną w 
kwocie 1800zł. 

W gminnych zawodach w piłce ręcznej I miejsce i awans 
do powiatu  zdobyła drużyna chłopców z kl. IV-VI. 

W Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu na 
1000m II miejsce i awans do województwa wywalczył Paweł 
Masełek z kl. V, a III miejsce w rzucie piłeczką palantową Szy-
mon Leniart z klasy VI. Uczniów przygotował pan Paweł Mazur-
kiewicz. 

W Powiatowym Konkursie „Sarzyńska Jesień” w katego-
rii recytacja – Julia Masełek z kl. I i Magdalena Wilkos z kl. IV 
zajęły III miejsce, a Paulina Masełek – uczennica kl. I zdobyła 
wyróżnienie. Julkę i Paulinkę przygotowała pani Beata Socha,  
a Madzię pani Edyta Kusa. W tym samym konkursie w kategorii 
piosenka Tomasz Wnuk z kl. II otrzymał wyróżnienie. Tomek 
uczęszcza na zajęcia wokalne, które prowadzi pani Marzena Ky-
cia – instruktor GOK w Kuryłówce.

Na etapie powiatowym Wojewódzkiego konkursu pla-
stycznego „Bezpieczne wakacje” Magdalena Hacia z kl. VI za-
jęła I miejsce, a jej kolega Marek Socha otrzymał wyróżnienie. 
Prace te powstały pod kierunkiem pani Elżbiety Fus i zostały 
zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego. 

W etapie rejonowym wojewódzkiego konkursu „Litera-
tura i dzieci” w kategorii recytacja Julia Masełek z kl. I zajęła  

I miejsce i wywalczyła awans do województwa. Julkę Masełek 
przygotowała pani Beata Socha.

I miejsce w rejonie i III w województwie w Konkursie „Li-
teratura i dzieci” w kategorii recytacja zdobyła Julia Staroń z kl. 
IV. Julkę przygotowała pani Edyta Kusa.

I miejsce w rejonie, I miejsce w województwie i udział  
w Gali Laureatów Konkursu „Literatura i dzieci” wywalczył Te-
atrzyk PROMYCZEK, który prowadzą panie Elżbieta Fus i Dorota 
Lewkowicz we współpracy z dyrektor Beatą Kamińską.

Bartłomiej Jachimowicz – uczeń klasy VI, zakwalifikował 
się do etapu rejonowego konkursu kuratoryjnego z matema-
tyki i języka angielskiego. Bartek rozwija swoje zdolności języ-
kowe na kółku z języka angielskiego i zajęciach indywidualnych, 
które prowadzi pani Elżbieta Śliz, a matematyczne na  kółku 
oraz zajęciach indywidualnych prowadzonych przez panią Da-
nutę Działo.

W Międzypowiatowym Konkursie Piosenki „Mikołaj 
2016” Ania Jachimowicz z kl. III wywalczyła miejsce II, Domini-
ka Socha z kl. III otrzymała wyróżnienie oraz Nagrodę Publicz-

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli
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W piątek 25 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych 
Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli oprócz codziennych za-
jęć brały udział w uroczystości z okazji Światowego Dnia Plu-
szowego Misia. Był to wyjątkowy dzień dla dzieci, gdyż mogły 
zabrać do przedszkola swoją ukochaną przytulankę. Dzień 
rozpoczął się tak jak zwykle w miłej atmosferze, poranną gim-
nastyką i zabawą przy piosence o misiach. Zarówno młodsze 
przedszkolaki jak i starsze zaprezentowały swoje maskotki i 
przedstawiły je innym dzieciom. Z okazji Światowego Dnia Plu-
szowego Misia wszystkie dzieci zostały zaproszone do biblioteki 
w Brzyskiej Woli przez Panią Celinę Staroń, która opowiadała 
dzieciom historię powstania pluszowego misia, czytała baj-
ki, zadawała zagadki. Przedszkolaki  obiecały szanować i dbać 
o swoje misie. Wszystkie dzieci zarówno młodsze jak i starsze 
mogły zaprezentować swoje piosenki i wierszyki z okazji tego 
święta, których uczyły się wcześniej z wychowawcami. Pani 
Celina przygotowała również słodką niespodziankę, a były to 
lubisiowe ciasteczka, które jeszcze bardziej utwierdziły dzieci  
w tym, że misie są nie tylko milutkie, ale również słodziutkie.  
Z uśmiechem na twarzy przedszkolaki wraz z opiekunami p. Elż-

bietą Majcher, p. Katarzyną Staroń, p. Moniką Staroń i p. Anną 
Grabarz pożegnały Panią Celinkę dziękując za miło spędzony 
czas. Po powrocie do przedszkola dalej odbywały się wspólne 
zabawy z pluszakami, dzieci wykonywały prace plastyczne po-
święcone misiom, a także otrzymały dyplomy przyjaciela plu-
szowego misia. Do końca dnia w przedszkolu panowała miła  
i życzliwa atmosfera spędzona wśród misiów. 

12 października w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli zostały przeprowadzone warsztaty terapeutyczne dla uczniów 
klas II-VI. Zajęcia prowadzone były przez panią psycholog Marzenę Kowalczyk z Firmy Progres - Instytutu Rozwoju Edukacji w 

Krakowie. Temat warsztatów ,,3˟2 zainspirować, 
zrozumieć, zapamiętać” dotyczył ćwiczeń pamięci 
metodą mnemotechniki natomiast ,,Czas wolny - 
szansą na regenerację sił” dotyczył umiejętnego 
i efektywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia 
odbywały się w grupach: młodszej - klasy II i III 
oraz starszej klasy IV - VI. Warsztaty przeprowa-
dzone zostały bardzo sprawnie i z dużym zaanga-
żowaniem. Wyzwoliły w uczniach pokłady aktyw-
ności i stały się inspiracją do dalszej samodzielnej 
pracy.

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, za co, na ręce pani Alicji Kyci – Prze-
wodniczącej Komisji, dyrektor szkoły Beata Ka-
mińska, w imieniu społeczności szkolnej, składa 
serdeczne podziękowania.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
 w Brzyskiej Woli

Warsztaty terapeutyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli

ności, a Tomek Wnuk z kl. II również otrzymał wyróżnienie. 
Uczniów przygotowała pani Marzena Kycia – instruktor GOK w 
Kuryłówce. 

Laureatką Konkursu Literacko – Plastycznego Ogólnopol-
skiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” została Magdalena 
Hacia z kl. VI. Praca powstała pod kierunkiem pani Bogusławy 
Pych.

W dniu 10 listopada Zuzanna Piotrowska z kl. V oraz Pa-
trycja Borek, Bartłomiej Jachimowicz i Radosław Rodecki – 
uczniowie klasy VI, uczestniczyli w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Mitologicznej. Uczniów do Olimpiady przygotowała pani Edyta 
Kusa. 

W dniach 22 i 23 listopada oraz 8, 9 i 15 grudnia uczniowie 
uczestniczyli w  Ogólnopolskich Konkursach: PINGWIN z mate-
matyki i języka angielskiego (uczniowie klas IV-VI), Alfik Mate-

matyczny (kl. II – VI), PIONIER z matematyki i języka angielskie-
go (kl. IV-VI) oraz Orzeł Matematyczny (kl. II-VI). Uczniów przy-
gotowały panie: Danuta Działo, Elżbieta Fus, Beata Kamińska, 
Dorota Lewkowicz i Elżbieta Śliz. Wyników jeszcze nie znamy.

Teatrzyk PROMYCZEK gościnnie wystąpił w GOK w Grodzi-
sku Dolnym na podsumowaniu konkursu plastycznego „Barwy 
jesieni”, a także podczas gminnego konkursu ekologicznego „Se-
gregujesz - świat ratujesz”. 

Cieszy fakt, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzyskiej 
Woli są bardzo aktywni i chętnie uczestniczą w licznych konkur-
sach i olimpiadach godnie  reprezentując szkołę i gminę w po-
wiecie, województwie oraz w kraju, a nauczyciele i instruktorzy 
wkładają wiele serca w rozwijanie ich licznych talentów i osią-
ganie sukcesów. Jesteśmy z nich niezwykle dumni i dziękujemy 
im za to z całego serca. 
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Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, 
obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz  
innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością.

Matka Teresa z Kalkuty
 
Co skłoniło wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Brzy-

skiej Woli do poświęcenia swego czasu dla innych?
Powodów jest wiele, ale najważniejszym z nich jest natural-

ny odruch serca. Świadomi rodzących się potrzeb, chcą poma-
gać, a pomoc to nie tylko dawanie, dawanie siebie, swego cza-
su, pracy, wysiłku, ale to także branie, przyjmowanie cierpienia 
innych, ubóstwa, choroby. 

W listopadzie bieżącego roku na wniosek Dyrektora Szko-
ły Pani Beaty Kamińskiej 
powołane zostało przez 
Caritas Archidiecezji Prze-
myskiej i zatwierdzone 
przez Arcybiskupa Ks. Józe-
fa Michalika Szkolne Koło 
Caritas. Wyznaczeni zostali 
opiekunowie panie Edyta 
Kusa i Helena Stepaniak 
oraz Asystent Kościelny  
w osobie Ks. Henryka Ska-
łuby. Choć Szkolne Koło 
Caritas (grupy Niewidzial-
na Ręka oraz VI Kompania 
Pomocy) powstało w tym 
roku szkolnym, ma na swo-
im koncie wiele inicjatyw  
i przedsięwzięć, m.in. 
• obchody Dnia Papieskiego 
ph.: Bądźcie świadkami mi-
łosierdzia, 
• zbiórka pieniężna na sty-
pendia dla utalentowanej młodzieży,
• szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i udział w biciu rekor-
du Guinnessa w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo – odde-
chowej organizowane przez WOŚP, 
• uprzątanie cmentarza parafialnego i grobów nieznanego żoł-
nierza,
• akcje ekologiczne „Sprzątanie Świata” oraz „Segregujesz - 
świat ratujesz”,

• 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka,
• akcja charytatywna Góra Grosza,
• Szlachetna paczka,
• Zakręcona akcja (zbiórka nakrętek dla chorego Karolka),
• szkolna akcja „Kartka bożonarodzeniowa dla podopiecznych 
Podkarpackiego Hospicjum”,
• Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza,
• szkolna akcja Miesiąc głośnego czytania,
• pomoc osobom starszym,
• pomoc koleżeńska w nauce.

Nasi uczniowie są wolontariuszami, którzy pamiętają  
o bliźnich, o których inni zapomnieli, przychodzą im z pomocą  
i patrzą na wszystko i wszystkich rozmiłowanymi oczyma. Two-

rzą wokół siebie przestrzeń 
czynienia dobra, burzą 
mury i budują mosty.

Działania ich zostały 
dostrzeżone i umieszczone 
przez Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie na mapie do-
brych praktyk, tym samym 
otrzymali zaproszenie na 
Ogólnopolską Konferencję 
ph. WOLONTARIAT – prze-
strzeń czynienia dobra.  
6 grudnia Pani Dyrektor 
Beata Kamińska, opiekunki 
oraz wolontariusze w oso-
bach: Zuzanna Piotrowska, 
Magdalena Hacia, Jolanta 
Pietrycha i Szymon Leniart 
wsłuchali się w przemó-
wienia gości honorowych: 
Sekretarz Stanu – Teresy 
Wargockiej, Wojewody Pod-

karpackiego – Ewy Leniart oraz Marszałka Województwa Podkar-
packiego - Władysława Ortyla. Następnie wysłuchali wykładów  
i refleksji nad fenomenem wolontariatu. Aktywnie uczestniczyli 
w panelu dyskusyjnym Aktywni z natury – inkubatory wolon-
tariatu oraz w debacie oksfordzkiej nad tezą Wolontariat nie 
jest bezinteresowny. Udział w konferencji zaowocował nowymi 
pomysłami i uświadomił uczniom jak ważną wartością jest taka 
aktywność społeczna.

WOLONTARIAT w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli
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Aby uczcić 35 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego, dwunastoosobowa grupa uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Brzyskiej Woli pod opieką koordynatorek Heleny 
Stepaniak- nauczyciela historii i  Edyty Kusa – nauczyciela polo-
nisty, wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Żywe muzeum”.  
IV edycja programu została przygotowana na terenie Rzeszowa 
w formie atrakcyjnej gry terenowej. 

Uczniowie rozpoczęli swoją przygodę z historią przy budyn-
ku Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie otrzymali mapki i wyty-
czyli własną trasę wędrówki. Na szlaku odwiedzili następujące 
punkty związane z historią i działalnością Solidarności oraz wyda-
rzeniami stanu wojennego:

• dawny Dom Kolejarza przy placu Ofiar Getta,
• Zamek Lubomirskich,
• Kościół Farny, 
• Bazylika Mniejsza i Klasztor OO. Bernardynów,
• Zakład Karny w Załężu
• Instytut Pamięci Narodowej
• Pomnik Tadeusza Kościuszki (wejście do trasy podziemnej)
Na trasie wycieczki uczestnicy spotkali świadków historii 

oraz wysłuchali ich niezwykle cennych relacji i wspomnień, za-
poznali się ze smutną przeszłością rzeszowskiego zamku Lubo-
mirskich, uczestniczyli w pokazach: edukacyjnych filmów do-
kumentalnych czy drukowania ulotek. Zostali także wpuszczeni 
za kraty murów więziennych Zakładu Karnego na Załężu, gdzie  
13 grudnia 1982 roku rozpoczął swoją działalność Ośrodek Od-
osobnienia dla osób internowanych.

Reasumując, była to niezwykła lekcja życia i historii, której 
głównymi założeniami było popularyzowanie najnowszej historii 
Polski, kształtowanie świadomych postaw obywatelskich i budo-
wanie tożsamości narodowej wśród młodych ludzi.

Projekt edukacyjny „Żywe muzeum”
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Mądry nauczyciel to… mądry uczeń!
Miejscem naszej pracy – tak mówią specjaliści nie jest 

szkoła, lecz mózg ucznia. Nie – szkolna instytucja, a przestrzeń 
stokroć bardziej rozległa i fascynująca: wyobraźnia, inteli-
gencja i wrażliwość młodych ludzi, których nam powierzono. 
Czy Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy jest miejscem wspie-
rającym naturalne procesy uczenia się? To, czego potrzebują 
młodzi ludzie to przykłady! Bardzo dużo przykładów! Jeżeli 
chcemy, aby uczniowie się uczyli – uczmy się sami! Tak więc 
podjęliśmy kolejny raz trud zmierzenia się z zawiłościami pol-
skiego języka, w szkole przeprowadziliśmy wstępne szkolne 
eliminacje do gminnego konkursu Mistrz ortografii 2016, do 
którego zaproszenie otrzymaliśmy od Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej. Uczymy przez działanie, a nie przez mówienie! Po 
poważnym sprawdzianie, którym okazało się dyktando eta-
pu gminnego Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy ma Mistrza. 
Gminny Mistrz ortografii 2016 jest jeden – to pan Janusz Pę-
cak. Serdeczne gratulacje!

Wypis z Kroniki szkolnej: Małgorzata Leja

Rozbudzamy pasje czytania i marzenia 
- święto bajkowych postaci w Szkole 

Podstawowej w Dąbrowicy

Popularyzujemy literaturę dziecięcą, zachęcamy do czy-
tania, rozwijamy wyobraźnię i zdolności plastyczne oraz pro-
mujemy aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu. 

Postać z bajki lub baśni jest bohaterem Dnia Postaci  
z Bajek obchodzonego 5 listopada. Nasza szkoła wzięła udział 
w tym przedsięwzięciu organizując biblioteczne „bajkowe 
zajęcia” i uczestnicząc w Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym pod hasłem: „Bajkowe Kukiełki”, którego organizatorem 
była  Szkoła  Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie 
Dolnej. Patronat nad konkursem sprawował Podkarpacki Ku-
rator Oświaty i Burmistrz Ropczyc. Uczestnicy konkursu mieli 
za zadanie wykonać kukiełkę przedstawiającą literacką po-
stać z bajki. Spośród  aktywnych uczestników konkursu z na-
szej szkoły Agata Gorzelnik z klasy II zdobyła wyróżnienie za 
wykonanie kukiełki przedstawiającej Czerwonego Kapturka. 

Na konkurs, który cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem, wpłynęło około tysiąca kukiełek  z 200  szkół podsta-
wowych z całej Polski. 

Dziecięca wyobraźnia jest bardzo bogata, należy ją po-
budzać oraz motywować do każdego działania, które służy 
wszechstronnemu rozwojowi. Cieszy więc każde aktywne  
i pożyteczne spędzanie czasu, a gratulacje należą się wszyst-
kim  uczestnikom konkursu, Agatce i pani Zofii Frączek – 
Skwara, która motywuje do twórczej aktywności.

Wypis z Kroniki szkolnej: Małgorzata Leja

Zaprosiła nas Ojczyzna...
To nasza Ojczyzna, jej 98 rocznica odzyskania niepodległości 

i ważne historyczne wydarzenia na drodze do wolności były tre-
ścią spotkania społeczności szkolnej w Dąbrowicy

Nasi uczniowie, Samorząd Uczniowski, nauczyciele, rodzice 
uczestniczyli w gminnych obchodach święta w dniu 11 listo-
pada w Kuryłówce. Szkolne obchody we współpracy z Pub-
licznym Gimnazjum były okazją do wspomnień ojczystej 
przeszłości w wierszach i piosenkach. Nasz państwowy hymn 
Mazurek Dąbrowskiego wspólnie odśpiewany połączył więzią 
najmłodszych, nastolatków i grono dorosłych w jedną śpiewającą 
dla Ojczyzny rodzinę. Wyraz naszego patriotyzmu dajemy 
wszyscy pamiętając i uczestnicząc w uroczystościach związanych 
z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

W wolnej Polsce potrzeba też rzeczy prostych, pozytywnych i codziennych: ludzkiej życzliwości i radości na co dzień, dbałości 
o drugiego człowieka, sukcesów, osiągnięć, które świadczą o naszym odpowiedzialnym podejściu do obowiązków, naszego życia 
i przyszłości. 

Wypis z Kroniki szkolnej: Małgorzata Leja
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Podróż w cudowny świat nauki
„Oto nadeszła pora taka – by ucznia zrobić z przed-

szkolaka”… Tymi słowy rozpoczęła się  uroczystość  Pa-
sowania na ucznia w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy. 

Pierwszoklasiści odświętnie ubrani, z radosnymi 
minami raźno wkroczyli na szkolną scenę. Powitani  
i gorąco zachęceni do występu przez prowadzącą aka-
demię przewodniczącą Samorządu Szkolnego Erykę 
Król zapewniali zgromadzonych rodziców, pracow-
ników szkoły, koleżanki i kolegów, że „na naukę mają 
chęć”. Wprowadzeni w poetycki sposób w szkolne 
życie przez koleżanki i kolegów z klasy drugiej złożyli 
uroczystą przysięgę, a następnie zostali „pasowani na 
uczniów” przez dyrektor Małgorzatę Leja. W dalszej 
części uroczystości głos zabrał ksiądz Proboszcz Sta-
nisław Sroka błogosławiąc nowo przyjętych do braci 
szkolnej pierwszaków. 

I oto 25 października 2016 r. nasi pierwszoklasiści 
stali się oficjalnie pełnoprawnymi członkami  społecz-
ności szkolnej Szkoły  Podstawowej w Dąbrowicy. Jak 
co roku koleżanki i koledzy z klas młodszych obdarowa-
li uczniów klasy pierwszej własnoręcznie zrobionymi 
upominkami, a rodzice przygotowali słodkie przyjęcie. 
Piękną tematyczną scenografię przygotowała pani Zo-
fia Frączek-Skwara. Nad całością przedsięwzięcia czu-
wała wychowawczyni klas I i II pani Lucyna Pietrycha. 

Wypis z Kroniki szkolnej: Lucyna Pietrycha

Finał Gminnego Konkursu Ekologicznego „Segregujesz – świat ratujesz”

W listopadzie w Gminnym Ośrodku Kultury został roz-
strzygnięty Gminny Konkurs Ekologiczny „Segregujesz – świat 
ratujesz”, organizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Kuryłówce. W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły z tere-
nu gminy, które włączyły się tym samym w selektywną zbiórkę 
odpadów. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum 
w Dąbrowicy mocno zaangażowali się w działania ekologicz-
ne i zbiórkę surowców. Wspólnie zajęliśmy I miejsce w zbiór-
ce tworzyw sztucznych, II miejsce w kategorii baterie oraz II 
miejsce w kategorii makulatura. Uzbieraliśmy 2150 kg ma-
kulatury, 429 kg tworzyw sztucznych i 118 kg baterii. Łącznie 
posegregowaliśmy wspólnie 2679.4 kg surowców wtórnych. 
Brawo dla uczniów oraz rodzin zaangażowanych na rzecz na-
szego środowiska i najbliższej okolicy! Był to ważny sprawdzian 
z ekologii, który zdaliśmy na pięć! Nagrodą za trud wszystkich 
zaangażowanych w te działania jest czek na 700 zł, który prze-
znaczony został na zakup kserokopiarki do szkolnych potrzeb. 
Podczas gali finałowej konkursu uczniowie szkoły podstawowej 
i gimnazjum zaprezentowali się na scenie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kuryłówce. Dziewczęta – członkinie grupy Free Smi-
le wykonały etiudę taneczną „Cztery żywioły” przygotowaną 
pod kierunkiem artystycznym pani Karoliny Rozlazły. Podsu-
mowaniem naszych szkolnych działań była również prezentacja 
multimedialna „Segregujesz, edukujesz – świat ratujesz”, która  
w wielkim skrócie pokazywała szkolne działania. Były to konkur-
sy wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, szkolny turniej matema-
tyczno-przyrodniczy w plenerze, wyjazdy edukacyjne, konkurs 
na przedmiot wykonany z tworzyw sztucznych „Ze starego – coś 

nowego”, czy akcja „Sprzątanie świata”.  
Na kuryłowskiej scenie nie zabrakło także dobrej piosenki 

ekologicznej. „Otwórz oczy szeroko i patrz” to tytuł piosenki 
wykonany przez nasze uczennice, jak również tytuł wystawy fo-
tograficznej, która została przygotowana na galę finałową kon-
kursu. Ekspozycja ukazywała piękno naszej okolicy uchwycone 
w obiektywie aparatu podczas zajęć terenowych, czy wyjazdów 
edukacyjnych oraz szereg działań ekologicznych organizowa-
nych w naszych szkołach. Zapraszamy serdecznie do jej obejrze-
nia w holu budynku szkoły w Dąbrowicy. 
Koordynatorką szkolnych przedsięwzięć z zakresu ochrony śro-
dowiska wspaniale sprawdzającą się od lat w działaniach eduka-
cji przyrodniczej i ekologicznej jest nauczycielka przyrody i bio-
logii pani Jadwiga Stopyra, która z rąk pana Tadeusza Halesiaka 
Wójta Gminy Kuryłówka otrzymała podziękowanie i nagrodę. 

Wypis z Kroniki szkolnej: Jadwiga Stopyra
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Nawet w sobotę w szkole może być wesoło, ciekawie i twór-
czo, a to działo się za sprawą studentów Politechniki Rzeszow-
skiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziesięcioro wspaniałych 
wolontariuszy we współpracy z Fundacją Rozwoju Wolontariatu 
w Lublinie w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizuje projekt edukacyjny w trzech odsłonach:

1. Wolontariat na wesoło. 
2. Świąteczne ozdoby z kleju na gorąco. 
3. Zimowy quilling i świąteczny scrapbooking.

Zajęcia w formie warsztatów z wykorzystaniem rozwojo-
wych zabaw integracyjnych odbywały się w fantastycznej at-
mosferze. Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia horyzontów 
wiedzy, rozwoju umiejętności praktycznych z zakresu komuni-
kacji interpersonalnej i pracy w zespole, a podczas zabaw akty-
wizujących doskonalili umiejętność logicznego myślenia i kre-
atywność. To rzeczywiście było spotkanie z WOLONTARIATEM, 
ponieważ dzieci uczyły się zasad, które cechują wolontariusza 
i działalność wolontariacką od przeszkolonych i praktykujących 
od lat młodych ludzi. Kluczowe okazało się przesłanie i przeko-
nanie kierowane do uczniów przez wolontariuszy „Projektora”, 
że każdy człowiek ma w sobie potencjał, by zostać wolontariu-
szem. Studenci poprzez realizację działań i własny przykład za-

chęcali uczniów do rozwijania pasji, zainteresowań i aktywno-
ści, a czas spędzony był bardzo pożytecznie, twórczo i radośnie. 
Podczas zajęć praktycznych powstały wytwory działań plastycz-
nych i technicznych prezentowane na wystawie. Szkoła Podsta-
wowa w Dąbrowicy przystąpiła do programu „PROJEKTOR - wo-
lontariat studencki”, a przez to angażuje się w ruch społeczny 
skupiający aktywnych i twórczych ludzi.

Na ręce liderki grupy Magdaleny Zagrobelnej, wszystkim 
wolontariuszom za wyjątkowe spotkania serdeczne dziękuje-
my!

Wypis z Kroniki szkolnej: Małgorzata Leja

Program „PROJEKTOR - wolontariat studencki” 
Każdy człowiek ma w sobie potencjał, by zostać wolontariuszem - 

w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy uczymy zasad i promujemy ideę wolontariatu.
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Na początku listopada w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Kuryłówce odbyły się eliminacje gminne Podkarpackiego 
Konkursu „Literatura i dzieci”. W tym roku hasło konkursu 
brzmiało „Nasze pasje”. Tegoroczna tematyka dotyczy hobby  
i zainteresowań dzieci. Temat ma uświadomić uczniom, że 
prawdziwa pasja, nie tylko inspiruje, ale także pomaga żyć, spra-
wiając, że to co nas otacza staje się bogatsze, kolorowe i cie-
kawsze. Celem konkursu jest upowszechnianie i zachęcanie do 
czytania książek, popularyzacja literatury dziecięcej, rozwijanie 
wyobraźni i spontaniczności oraz promocja dokonań artystycz-
nych dzieci.

Konkurs został podzielony dwie grupy wiekowe. W młodszej 
grupie wiekowej w kategorii recytacja Szkołę Podstawową w 
Dąbrowicy reprezentowali: Izabela Kycia - kl. II i Maja Darnia 
- kl. III. W starszej grupie wiekowej zaprezentowali się: Maciej 
Dynowiec - kl. IV i Monika Hajdasz - kl. VI. Jury w składzie: Karoli-
na Rozlazły, Wiesława Zagaja i Leszek Połeć wyłoniło laureatów, 
którzy będą reprezentować Gminę Kuryłówka podczas elimi-
nacji rejonowych w Grodzisku Dolnym. Wszyscy nasi ucznio-
wie zaprezentowali się bardzo pięknie, a nominację do etapu 
rejonowego otrzymały Izabela Kycia, która zaprezentowała 
wiersz Agnieszki Frączek pt. Pan Wynalazca oraz Monika Haj-
dasz, która interpretowała utwór Wandy Chotomskiej Ballada 
o kogucie.

Następny etap konkursu – eliminacje rejonowe odbyły się 
17 listopada 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Grodzisku 
Dolnym. Przedmiotem konkursu była twórczość znaczących 
i wybitnych autorów, którzy w swoich utworach poruszają 
tematykę związaną z rozwijaniem predyspozycji i zainteresowań. 
W konkursie uczestniczyli najlepsi uczniowie z terenu dwóch 
powiatów: leżajskiego i łańcuckiego. Jury w składzie: Ryszard 
Szetela - zasłużony aktor, reżyser i były dyrektor Teatru Kacper-
ek (obecnie Maska), Kamil Niemiec - instruktor śpiewu i muzyki 

Niech nasze dzieci mają pasje, rozwijają je i osiągają sukcesy!

Rozwijaj wyobraźnię, daj sobie szansę na lepszą przyszłość! Po prostu… CZYTAJ!
Nowości wydawnicze i akcje promujące czytanie i czytelnictwo w bibliotece szkolnej. 

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy za pośrednic-
twem Urzędu Gminy w Kuryłówce złożyła do Kura-
torium Oświaty wniosek o udzielenie wsparcia fi-
nansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. 
Wniosek ten zostały złożony w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 - Prio-
rytet 3 i zyskał dofinansowanie na kwotę 5 000 zło-
tych. 

Zakupy książek były konsultowane z organami 
przedstawicielskimi uczniów, nauczycieli, rodziców,  
z Biblioteką Publiczną Filia w Dąbrowicy i uwzględ-
niają indywidualne potrzeby uczniów, w tym niepeł-
nosprawnych. 

Obok zakupu książek biblioteka to miejsce re-
alizacji  szeregu inicjatyw promujących czytelnic-
two w szkole, działania wskazujące na aktywność  
i współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym  
z biblioteką publiczną. Wśród propozycji znajdują 
się przedsięwzięcia: „Dlaczego warto czytać dzie-
ciom?”, „Czytajmy razem!”, Jak właściwie organizo-
wać sobie czas wolny?”, „Książka pod ręką”, „Godzi-
na z książką”, „Czytanie na ekranie”, „Duzi – małym” 
oraz organizowanie zajęć i konkursów plastycznych, 
literackich czytelniczych, pięknego czytania i pisa-
nia. A wszystko po to, by upowszechniać czytelnic-
two i rozwijać kompetencje czytelnicze wśród dzieci  
i młodzieży.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, obok 
programu Książki naszych marzeń, jest drugim pro-
gramem Ministerstwa Edukacji Narodowej realizo-
wanym przez Szkołę Podstawową w Dąbrowicy.

Wypis z Kroniki szkolnej: Małgorzata Leja
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WDK w Rzeszowie, Małgorzata Burda - Król - instruktor GOK 
w Grodzisku Dolnym wyłoniło laureatów konkursu i przyznało 
wyróżnienia.

Po obradach Jury okazało się, że mimo ogromnej kon-
kurencji, obie nasze uczennice zostały nagrodzone. Monika Haj-
dasz otrzymała wyróżnienie, a Izabela Kycia została laureatką 
eliminacji rejonowych, awansowała do finału wojewódzkiego  
i pięknie reprezentowała naszą szkołę w WDK w Rzeszowie. Lau-
reaci oraz uczniowie wyróżnieni w konkursie otrzymali nagrody 
książkowe ufundowane przez organizatorów.

Wszystkim naszym zaangażowanym uczniom serdecznie 
gratulujemy! 

Życzymy, aby mieli pasje, rozwijali je i osiągali sukcesy!
Wypis z Kroniki szkolnej: 

Halina Kycia, opiekun merytoryczny konkursu

Już piąty raz w naszej szkole...
Polacy - Rodakom na Ukrainie i Białorusi

“Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ 
wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas.”

/Flora Edwards/

Święta, szczególnie te zbliżające się - Bożego Narodze-
nia, powinny być czasem, kiedy każdy zapomina o codzien-
nych problemach i troskach, a w rodzinach powinna pano-
wać radość i szczęście. Niestety, nie zawsze tak jest.

Świadomi tego, po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji: 
,,POLACY RODAKOM NA UKRAINIE I BIAŁORUSI. W dniach 
21-25 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Kuryłówce w ra-
mach projektu edukacyjnego została przeprowadzona zbiór-
ka darów dla potrzebujących. Jej organizacją zajęli się ucznio-
wie klas drugich gimnazjum Zuzanna Ćwikła, Agata Leniart, 
Piotr Czupich, Marcin Kowal, Konrad Staroń, Krzysztof Ćwi-
kła, Tomasz Stępień. Opiekunami projektu były panie: Maria 
Wolanin, Joanna Serkiz i Krystyna Tworek. Dary przekazano 
do punktu zbiórki w Leżajsku, następnie zostaną przewiezio-
ne do Lublina, skąd zapakowane w paczki trafią do polskich 
rodzin na Ukrainie i Białorusi. Dzięki naszym, uczniom udało 
się zebrać naprawdę sporą ilość produktów żywnościowych, 
książek z polską literaturą oraz środków czystości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli dołą-
czyć do akcji. Wnioski nasuwają się same – w gminie Kury-
łówka mieszkają ludzie o naprawdę Wielkich Sercach!

Zuzanna Ćwikła

Otrzęsiny klas pierwszych w rytmach 
muzyki disco lat 70-80

24.11.2016r. odbyły się w gimnazjum otrzęsiny uczniów 
klas pierwszych, które miały miejsce podczas zabawy an-
drzejkowej. Trzecioklasiści pod opieką wychowawców 
klas przygotowali dla młodszych kolegów inscenizację ph.  
„W świecie disco-lata 70-80”. Uczniowie klas pierwszych 
wykonywali zabawne zadania sprawdzające ich zręczność, 
kreatywność oraz umiejętności muzyczne, taneczne i pla-
styczne. Zmagania te obserwowali bohaterowie przedsta-
wienia- Elvis Presley w otoczeniu fanek i ochrony oraz jego 
partnerka. Nad poprawnością wykonania zadań czuwała ko-
misja konkursowa w składzie: pani dyrektor U. Zięzio  i panie: 
M. Karoń, L. Gorący (przedstawiciel rodziców) oraz przewod-
nicząca szkoły – A. Hacia. Obie klasy świetnie poradziły sobie 
z przygotowanymi dla nich zadaniami. Ostatecznie zmaga-
nia klas zakończyły się remisem. Uczniowie klas pierwszych 
gromkimi brawami nagrodzili trzecioklasistów za przygoto-
waną dla nich uroczystość.

Po zakończeniu przedstawienia zaproszono wszystkich 
do wspólnej zabawy.
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W dniu 25 listopada wszystkie dzieci z naszego przedszkola 
uroczyście obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. W na-
szym przedszkolu obchodzenie tego święta to już tradycja.

Tego dnia wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ze swo-
imi ulubionymi i kochanymi pluszakami.

Dzień rozpoczął się w miłej atmosferze, poranną zabawą 
przy piosenkach o misiu. Następnie przedszkolaki przedstawi-
ły swoich pluszowych przyjaciół. Dowiedziały się również, co 
to jest za dzień i poznały historię powstania pluszowego misia. 
Kolejną atrakcją był spacer do Gminnej Biblioteki Publicznej, 
gdzie również czekało ich wiele niespodzianek. Pani z Biblioteki 
powitała nas serdecznie i przeczytała piękne opowiadanie o mi-
siu. Dzieci oglądały też na dużym ekranie bajkę, po czym dostały 
słodkie ciasteczka w kształcie misia. Po powrocie do przedszkola 
dalej odbywały się wspólne zabawy z pluszakami. Niespodzian-
ką były też odwiedziny starszych uczniów, którzy częstowali 
dzieci przysmakiem misia, czyli wafelkiem z miodem.

W przedszkolu został także rozstrzygnięty konkurs na naj-
piękniejszą prace plastyczną pt. „W krainie pluszowego misia”. 
Wszystkie prace zostały zaprezentowane na wystawce przed-
szkolnej, a dzieci w nagrodę dostały drobne upominki.

Dzień minął w miłej i radosnej atmosferze i będzie długo w 
pamięci przedszkolaków.

Głównym punktem obchodów „MISIOWEGO ŚWIĘ-
TA” w naszej szkole była uroczystość pasowania na czy-
telnika uczniów integracyjnej klasy pierwszej.

W tym dniu wszystkie pierwszaczki wraz ze swo-
imi misiami pojawiły się w bibliotece szkolnej. Dzieci 
poznały historię narodzin pluszowego misia oraz ideę 
święta najpopularniejszej zabawki, obejrzały bajeczki  
z „MISIOWEJ BIBLIOTECZKI”, a także wysłuchały wier-
szy o misiu. W misiowej scenerii złożyły ślubowanie, że 
będą kochać, czytać i szanować wszystkie książeczki i zo-
stały przyjęte do grona czytelników biblioteki szkolnej. 
W nagrodę otrzymały piękne zakładki do książek wyko-
nane przez starszych kolegów z Koła Przyjaciół Bibliote-
ki, a także małe słodkie co nieco od Misia. Dużo radości 
sprawiło wszystkim wspólne malowanie „MISIOWEGO 
PRZYJACIELA”. Ten dzień był okazją do świetnej zabawy, 
ale także służył promocji czytelnictwa.

MISIOWE PASOWANIE
25 XI Światowy Dzień Pluszowego Misia

Światowy Dzień Pluszowego Misia
 w przedszkolu „Klub Muchomorka”

Wizyta Świętego Mikołaja
w świetlicy w Dąbrowicy

6 grudzień to najbardziej oczekiwany przez 
dzieci dzień w roku. Nadszedł wreszcie ten dzień 
również dla naszych dzieci, które wraz z rodzicami 
przyszły na spotkanie  Świętego Mikołaja do świe-
tlicy w Dąbrowicy. Dzieci przygotowywały się do 
niego bardzo starannie, pisząc wcześniej listy oraz 
wspólnie wykonując prace plastyczne. Pobyt Świę-
temu Mikołajowi dzieci umilały śpiewając piosenki 
i recytując wierszyki. Maluchy dzielnie odpowiada-
ły na pytania i rozmawiały z Mikołajem. W zamian 
otrzymały wymarzone prezenty. Emocjom nie było 
końca. Podczas spotkania Mikołaj obiecał, że na 
pewno powróci za rok.  Do końca wieczoru dzieciom 
towarzyszył uśmiech i radość na twarzy. Na koniec 
zrobiłyśmy pamiątkowe zdjęcie, które będzie nam 
przypominało o tych miłych i wspaniałych chwilach. 
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Trwa kalendarzowa jesień, faktycznie za oknem zima, a my 
stęsknieni za latem postanowiliśmy ogrzać się wspomnieniami 
z wakacji. To był czas bogaty w mnóstwo pięknych przeżyć oraz 
nowych życiowych doświadczeń.

Zaczarowany świat gliny
Na początku bardzo interesującego spotkania poznaliśmy 

krótką historię gliny. Później przeszliśmy do praktycznej części 
zajęć, które prowadziła Pani Jolanta Kędzierska, plastyczka i in-
struktorka warsztatów z gliny, na co dzień pracująca w Miejskim 
Centrum Kultury w Leżajsku. Pani Jola przywiozła kilka wielkich 
pudeł, ku naszemu zdumieniu, jak się potem okazało były to na-
rzędzia niezbędne do obróbki gliny. Sama glina w postaci pier-
wotnej nie zachwycała urokiem. Proces, jakiemu musieliśmy się 
poddać, wymagał wiele cierpliwości. 

Gdy już odpowiednio przygotowaliśmy glinę, można było 
zacząć ją formować, co również nie należało do zadań łatwych. 
W niedługim czasie na naszych stołach zagościły przeróżne 
figurki, począwszy od kotów, delfinów, misiów, aniołków, fi-
liżanek, słońca, na piórze skończywszy. Bardzo ciekawym ele-
mentem była technika zdobienia już gotowych prac. Odbijanie 
wzorów koronek, różnych materiałów ze wzorem, zdobienie 
odpowiednimi narzędziami lub np. tradycyjnym widelcem, po 
których powstawały przepiękne, oryginalne faktury, nadające 
abstrakcyjnego wyglądu. Zabawa z gliną rozbudziła naszą wy-
obraźnię oraz przyniosła wiele radości. Z pewnością jeszcze kie-
dyś wrócimy do takich warsztatów. 

Odwiedziny drużyny piłkarskiej Sparty Leżajsk 
„Trampkarz starszy” 
W trakcie trwania EURO 2016 mogliśmy w naszej świetli-

cy gościć drużynę piłkarską Sparty Leżajsk „Trampkarz starszy” 
wraz z trenerem Panem Adrianem Rauzą oraz wiceprezesem 
Zarządu Klubu Grzegorzem Bajem. Ci młodzi, pełni energii pił-
karze w praktyczny sposób pokazali jak należy przeprowadzić 
profesjonalną rozgrzewkę, aby przygotować mięśnie do meczu. 
A faktem jest, że drużyna świetlicowa każdego dnia rozgrywała 
tych meczy kilka. Ćwiczenia na drabince lub z piłką wyglądały 
bardzo prosto, jednak trzeba było się mocno skupić, by wykonać 
je prawidłowo. Piłkarze rozegrali krótki mecz, w którym podpa-
trzyliśmy jak profesjonalnie podawać i przyjmować piłkę. Po 
nim był wspólna rozgrywka. Zmęczona, ale szczęśliwa młodzież 
na koniec wysłuchała porad trenera Pana Adriana Rauzy oraz 
Pana Grzegorza Baja, dowiedziała się o wielu cennych radach, 
piłkarskich trikach oraz o tym, że piłka nożna uczy dyscypliny 
oraz współpracy w grupie oraz kultury gry. Wszyscy z zaangażo-
waniem wzięli sobie rady do serca i obiecali godnie stosować je 
podczas wspólnych meczy. To piątkowe popołudnie było pełne 
zabawy, goli i emocji. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim 
zawodnikom oraz Panu trenerowi za poświęcony czas i już dziś 
zapraszamy na kolejny wielki mecz w Ożannie. 

Spotkanie z poetą i autorem bajki 
„Opowieści Drozda” Adamem Opałką 
W poniedziałkowe popołudnie przyjechał do nas z Łańcuta 

Pan Adam Opałką, poeta i autor bajki wraz ze swoją żoną Urszu-
lą oraz synkiem Olivierem. Wraz z nimi przybyła bardzo malow-
nicza i pełna różnych zwierzątek bajeczka „Opowieści Drozda”. 

Było gwarnie i bardzo wesoło. Słuchaliśmy bajki w wykona-
niu autora oraz Pani Uli, ilustratorki. Dowiedzieliśmy się w jaki 

sposób powstawały kolejne opowieści oraz ilustracje. 
Wieszcz Drozd poprowadził nas w malowniczy świat natu-

ry, znanych nam dobrze wiewiórek, sów, jaskółek, srok Zacza-
rowani w literackim ogrodzie nie mogliśmy dogonić kota, psa, 
słonia, hieny, kaczki, bobra, żaby i kwoki. Poznaliśmy też Jurka 
Ogórka. Jednak jak to w bajkach bywa, na koniec przyszła pora 
na morał. I tu zacytuje myśl Drozda: „…Drozd w świecie bywał, 
wiedział wiele. Nie może każdy być przyjacielem. Dobrze być 
dobrym, nie krzywdzić nikogo. Z uśmiechem w sercu żyjmy we-
soło…”Później włączaliśmy się również do czytania. Pan Adam 
zachęcał dzieci do wymyślania własnych, zabawnych historyjek, 
które dzieci w „Opowieściach Drozda” mogli sami pięknie zilu-
strować i opisać na ostatnich dwóch wolnych stronach bajki, do 
tego przeznaczonych.

Warsztaty z kaligrafii 

Pisanie może być formą przyjemności, kreatywną zabawą 
lub sposobem na nudę. My skupiliśmy się dzisiaj na inicjałach, 
na ich zdobieniu różnymi technikami. Warsztaty, które przepro-
wadziłam miały na celu ukazanie, jak wiele możemy się nauczyć 
i próbować wykorzystywać swoją wiedzę do różnych celów. Na 
specjalnych kartkach, różnymi narzędziami oraz przyborami 
uczyliśmy jak w piękny sposób zwykłą literę zamienić w arty-
styczne dzieło. Pokazałam również jak można zrobić zakładki 
ze swoim imieniem, zaproszenia, kartki okolicznościowe oraz 
powiedziałam o możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy do 
pisania np. listów lub kronik. Dzieci zobaczyły również facho-
we narzędzia do pisania: stalówki, obsadki, gęsie pióra, tusze, 
lak, pieczęć do laku, specjalny papier i koperty używane do tego 
celu. Każdy mógł według swoich upodobań udekorować swoje 
inicjały. 

W świetlicy w Ożannie
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Na koniec dzieci zostały obdarowane zakładkami ze swoim 
imieniem. Jestem głęboko przekonana, że tak słowo pisane, jak 
i mówione będzie w ich sercach mieć wielką wartość, a zakład-
ki będą mieszkać codziennie na innej stronie pięknych lektur  
i ulubionych książek.

Dzień czekolady 
Co roku o tej samej porze bawimy się w słodki dzień z cze-

koladą. Z zamkniętymi oczami próbowaliśmy  trafnie zgadywać 
gatunki naszych ulubionych smakołyków. A biorąc pod uwagę 
fakt, że było to kilkanaście rodzajów, to zadanie do łatwych nie 
należało. Po takim dniu jesteśmy przyjemnie nasyceni i pełni 
energii na kolejny rok. Coraz więcej dzieci zaczyna przekonywać 
się do czekolady gorzkiej i tej ze zwiększoną zawartością kakao. 
Ale wszyscy jesteśmy przekonani co do jednego słodkości są do-
bre, ale delektujemy się nimi z umiarem. 

Konkurs pięknego czytania 

„ Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”

/Wisława Szymborska/
Idąc za mądrym głosem poetki mamy wielkie pragnienie 

nieustannej zabawy. Wiele wolnych chwil spędzaliśmy na czy-
taniu. Jednak konkurs to grubsza sprawa i zdecydowanie więk-
sze zaangażowanie. Dzieci czytały bajki z naszej bardzo dobrze 
zaopatrzonej półki, niektórzy przynieśli własne z domu. Piękna 
dykcja, płynność, skupienie, pewność siebie to tylko niektóre 
z cech, które dzieci poprzez głośne czytanie doskonalili. Byłam 
pod wielkim wrażeniem, jak pięknie wyrażały emocje związa-
ne z postacią, która w danej chwili przeżywała różne nastroje.  
W konkursie wyłoniliśmy zwycięzców pierwszego miejsca, w 
różnych kategoriach wiekowych. Konkurs pięknego czytania był 
wspaniałą wędrówką literacką…Dzieci dostały dyplomy, nagro-
dy oraz upominki na świetlicę, które ufundował sołtys Ożanny. 
Bardzo dziękujemy Panu Januszowi Mach za ten miły gest. 

„Kiedy przeczytam nową książkę,
to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela,

a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem – to tak jakbym 
spotkał się ze starym przyjacielem” /przysłowie chińskie/

Turniej Gier Planszowych
Turniej ten co roku cieszy się wielkim uznaniem, zarówno 

wśród najmniejszych, jak i starszych dzieci. Każdy stolik prze-
mienił się w  kącik pełen emocji, w którym rozgrywały się waż-
ne rozgrywki. Rywalizacja bardzo silna. Każdy chce wygrać, jed-
nak z uśmiechem na ustach i dobrze przyjętą od dawna zasadą: 
to tylko zabawa, nie każdy będzie miał pierwsze miejsce, liczy 
się gra i dobra zabawa. Dzieci i młodzież nauczyły się jak prze-

grywać i jak dobrze odnaleźć się w grupie. Największą popu-
larnością cieszyły się „Scrabble”, „Warcaby”, „Zgadnij kto to?”,  
a wśród młodszych „Chińczyk”, „Grzybki”, „Wirus”. Po wszyst-
kich rozgrywkach wyłoniliśmy i nagrodziliśmy zwycięzców  
i wszystkich uczestników zabawy.  

Zespołowe Zawody Plenerowe 

„Człowiek lubi wysiłek. Lubi, żeby mu się udało, chce wie-
dzieć, czy potrafi, co może, mimo trudności chce wiedzieć, czy 
potrafi, co może, mimo trudności chce skończyć i zwyciężyć, 
przekonać siebie i innych, że silny i zręczny. Zresztą siedzenie 
męczy. Jeżeli w człowieku uzbiera się siła, a nie może jej zużyć, 
siedzi jakby głodny ruchu, znudzony, jakby zatruty.”

/ Janusz Korczak/ 
Taka jest nasza młodzież, aktywna, pełna życia, otwarta na 

małe i duże wyzwania, a nade wszystko odważna, lubi zmierzyć 
się z wysoką poprzeczką. A taki charakter miały właśnie zespo-
łowe zawody plenerowe. Jedynym ciężkim aspektem do opano-
wania był upał. Poradziliśmy sobie i z nim. Dyscyplin było bar-
dzo dużo, o wysokim stopniu trudności. Im ciężej, tym więcej 
było dopingu i siły w kształtowaniu charakteru. Kreatywne kon-
kurencje sprawnościowe przyniosły wiele frajdy, a powiedzenie 
„W zdrowym ciele, zdrowy duch” idealnie oddało stan naszego 
samopoczucia. 

Warsztaty Teatralne 
Furtkę do świata teatru otworzyła nam Pani Agnieszka 

Rydz, instruktorka Grupy Teatralnej „Baratario” i Dziecięcej Gru-
py Teatralnej „Awantura” działającej przy Miejskim Centrum 
Kultury w Leżajsku. Pani Agnieszka opowiedziała jak wykony-
wać zadania aktorskie, jak się buduje postać, jak dobrze praco-
wać nad głosem i artykulacją. Ponadto jak ważną rolę odgrywa  
w teatrze światło i muzyka. Po części teoretycznej przeszliśmy 
do wspaniałych zabaw teatralnych. Duża przestrzeń pozwoliła 
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na inscenizacje wielu ciekawych zabaw. Każdy z uczestników 
mógł wczuć się w rolę aktora i zobaczyć jak wygląda praca  
z wyobraźnią. Poprzez zabawę doskonaliliśmy pracę nad kon-
centracją, oddechem, dialogiem i ruchem scenicznym. Poczuli-
śmy się aktorami na zielonej scenie przyrody. To była fantastycz-
na przygoda, a wiele pokazanych cennych wskazówek wykorzy-
stujemy do dziś.  

Kreatywne prezenty
W imieniu moim i wszystkich dzieci ze Świetlicy Środowi-

skowej w Ożannie pragnę bardzo serdecznie podziękować pani 
Marii Kyci, właścicielce sklepu papierniczego za dziesięć kre-
atywnych zestawów, które otrzymaliśmy w prezencie. Prace 
zostały w szybkim tempie, z wielką przyjemnością wykonane, 
zarówno przez dziewczynki, jak i chłopców. Była to praca bardzo 
precyzyjna, a efekt końcowy tej pracy można obejrzeć na pół-
kach w naszej świetlicy. Dziękujemy ! Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne 
Na ręce Pana Wójta Tadeusza Halesiaka pragnę złożyć 

najserdeczniejsze życzenia świąteczne skierowane dla Pana i 
wszystkich pracowników Urzędu Gminy Kuryłówka, bukiet ży-
czeń dla Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kuryłówce Alicji Kyci oraz Jej pracowników, serdeczności dla 
Pana Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce Lesz-
ka Połcia, Jego pracowników oraz Pań z Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Kuryłówce. Wam wszystkim oraz mieszkańcom na-
szej gminy życzę Błogosławionych Świąt, pełnych wyciszenia,  
wytchnienia od codziennego biegu, chwil roziskrzonych kolę-
dą, szczerej życzliwości oraz prawdziwego pod dachem serca 
Bożego Narodzenia. Aby ten wyjątkowy czas trwał każdego 
dnia, a płomyk nadziei ogrzewał Wasze serca i domy nieustan-
nie. Niech serca się z sercem dzielą jak wigilijnym opłatkiem…

Jolanta Mach 

Dzień Pracownika Socjalnego
Jak co roku w listopadzie, Starosta Leżajski zaprosił przed-

stawicieli instytucji pomocy społecznej z terenu Powiatu Leżaj-
skiego na uroczyste świętowanie Dnia Pracownika Socjalnego. 
Tym razem było to jubileuszowe dziesiąte już spotkanie, które 
odbyło się w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Z tej okazji decyzją sta-
rosty zostali wyróżnieni dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, a wśród nich dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Kuryłówce Alicja Kycia. Uroczystość 
uświetniły występy artystyczne uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Jelnej oraz zaprzyjaźnionych z tą placów-
ką artystów. W spotkaniu oprócz pracowników pomocy spo-

łecznej udział wzięli: starosta leżajski Marek Śliż, wicestarosta 
leżajski Zdzisław Leśko, członek zarządu Lucjan Czenczek, Bur-
mistrz Miasta Leżajska Ireneusz Stefański. Powiatowe obchody 
Dnia Pracownika Socjalnego są doskonałą okazją i jedyną tego 
rodzaju w całym roku do spotkania osób zajmujących się na co 
dzień realizacją zadań w zakresie szeroko rozumianej pomocy 
społecznej, podczas której mogą oni w kuluarowych rozmo-
wach wymieniać swoje doświadczenia, dzielić się pomysłami, 
czy najzwyczajniej zapoznać z nowozatrudnionymi pracownika-
mi innych jednostek, bo takie kontakty, w tego rodzaju pracy są 
bezcenne.    
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14 listopada to nietypowa pora na podróżowanie, ale człon-
kom Klubu Seniora i zespołu śpiewaczego Jarzębina niestraszne 
mrozy i śnieg w poznawaniu uroczych i ciekawych zakątków na-
szego kraju. W ten właśnie mroźny, śnieżny poranek już o 6 rano 
autokar pełen pogodnych, uśmiechniętych wycieczkowiczów 
wyruszył w kolejną podróż. Przed grupą ambitny plan, bo mimo 
krótkiego, jak o tej porze roku dnia, punktów do zrealizowania 
mnóstwo. Pierwszym celem wycieczki była pustelnia św. Jana  
z Dukli, która przywitała nas solidną pokrywą śnieżną sprawia-
jącą problemy nie tylko pojazdom, ale także pieszym. Spraw-
ne manewry naszego wyjątkowego kierowcy jak i wytrwałość 
podróżnych spowodowały, że pierwsze problemy szybko zosta-
ły pokonane i z powodzeniem dotarliśmy na szczyt, co zostało 
udokumentowane na zdjęciach. Później było już tylko lepiej. 
Realizowaliśmy kolejne etapy naszej wycieczki. Z pustelni uda-
liśmy się do Klasztoru św. Jana w Dukli, następnie do muzeum 

przemysłu naftowego w Bóbrce, gdzie m.in. z wykorzystaniem 
osiągnięć najnowszej techniki Ignacy Łukasiewicz jak żywy pre-
zentował nam swoje  eksperymenty destylacji ropy naftowej. 
Z Bóbrki pojechaliśmy do Żarnowca, tam zwiedzieliśmy mu-
zeum Marii Konopnickiej – uroczy dworek natchniony poezją 
niezwykłej, polskiej wieszczki. Z prezentacji pani przewodnik 
poznaliśmy wiele interesujących szczegółów z życia poetki. Po 
kilkugodzinnym zwiedzaniu organizm domagał się zastrzyku so-
lidnej dawki energii, dlatego też przed zwiedzaniem muzeum 
szkła zasiedliśmy do słusznej porcji obiadu w jednej z krośnień-

Niecodzienna wyprawa uczestników Klubu Seniora i zespołu Jarzębina
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Bezpłatna pomoc prawna
Wójt Gminy Kuryłówka informuje, że podpisał 

porozumienie z Powiatem Leżajskim w zakresie kon-
tynuowania nieodpłatnej pomocy prawnej dla miesz-
kańców Gminy Kuryłówka w 2017 roku. Podobnie 
jak dotychczas, nieodpłatna pomoc prawna będzie 
świadczona w Urzędzie Gminy Kuryłówka w pok. Nr 
15  
- w wtorek w godzinach  8.00 do 12.00,
- w piątek w godzinach 15.15 do 19.15.
Z bezpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać :
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedza-
jącego zostało przyznane świadczenie z pomocy spo-
łecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, 
klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług praw-
nych.

OGŁOSZENIE - azbest
Wójt Gminy Kuryłówka informuje właścicieli nie-

ruchomości położonych na terenie gminy o możli-
wości nieodpłatnego usunięcia azbestu w 2017 r., 
zalegającego na dachach lub złożonego luzem na 
działkach.

Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie w Urzę-
dzie Gminy Kuryłówka w terminie do 20 stycznia 2017 
r., pok. nr 24 (bud. B) w godzinach pracy Urzędu.

O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w progra-
mie decyduje kolejność zgłoszeń.

Uchronić przed zamarznięciem
Jesień i zima, to czas, kiedy policjanci podejmują 

wzmożone działania, aby pomóc tym, których życie 
i zdrowie może być zagrożone z powodu chłodów. 
To wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, 
bezradnych i samotnych. Każdego roku policja od-
notowuje przypadki zgonów, których przyczyną 
jest wyziębienie organizmu. Nierzadko takie osoby 
są pod działaniem alkoholu. Pamiętajmy, że niskie 
temperatury stanowią zagrożenie dla osób, które 
zwłaszcza w nocy przebywają bez dachu nad gło-
wą. Tragiczne skutki może mieć nawet kilka godzin 
spędzonych na ławce podczas niewielkich mrozów, 
zwłaszcza dla osoby będącej pod wpływem alkoholu, 
dlatego policjanci patrolują miejsca, w których mogą 
przebywać osoby bezdomne, narażone na wychło-
dzenie. Funkcjonariusze, jak co roku sprawdzać będą 
opuszczone budynki, kanały ciepłownicze, ogród-
ki działkowe, parki i skwery. Jednak nie są w stanie 
dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy. 
Policja apeluje o informowanie ośrodków pomocy 
społecznej o osobach bezdomnych, starszych miesz-
kających samotnie, w trudnej sytuacji materialnej, 
których życie i zdrowie może być zagrożone podczas 
tych pierwszych mrozów. Pamiętajmy, jeśli widzimy 
bezdomnego lub śpiącego na dworze człowieka nie 
przechodźmy obok niego obojętnie. Zadzwońmy na 
Policję lub Straż Miejską. Podjęta interwencja i udzie-
lona tej osobie pomoc, być może uratuje jej życie.  
W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego 
działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987. Pod tym 
numerem można uzyskać informacje o placówkach 
przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesien-
no-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomo-
cy osobie zagrożonej. Więcej na ten temat na stronie 
internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Rzeszowie.

skich restauracji. Po chwili relaksu przy kawce i herbatce byli-
śmy gotowi do dalszego zaspokajania naszej ciekawości. Tym 
razem udaliśmy się do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, 
tam poznaliśmy proces wytwarza szkła, obejrzeliśmy warsztaty 
zdobienia szkła, a na zakończenie dokonaliśmy zakupu bombek 
choinkowych i innych szklanych ozdób, które przez lata będą 
nam przypominały naszą wycieczkę. To był już ostatni punkt 
programu wycieczki, po którym pozytywnie zmęczeni zasiedli-

śmy do autokaru wiozącego nas w drogę powrotną do domu. 
Wrażenia z tej wyprawy na długo pozostaną w naszej pamięci, 
bo to wspaniale spędzony czas z licznymi atrakcjami i w miłej 
atmosferze.

Uczestnicy wycieczki składają serdeczne podziękowania 
Panu Tadeuszowi Halesiakowi - wójtowi Gminy Kuryłówka za 
sfinansowanie przejazdu na całej trasie wycieczki.       

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Kuryłówka informuje, że w porozumieniu z Professional English School  prowadzimy zapisy 

na bezpłatny kurs języka angielskiego i języka niemieckiego. Szczegółowe informacje na temat warunków 
przystąpienia do projektu współfinasowanego ze środków UE znajdują się na stronie internetowej Urzę-
du Gminy Kuryłówka. Zapisy prowadzone są  do 31 grudnia 2016 r w Urzędzie Gminy Kuryłówka, pokoju                 
nr 19 u Pani Magdaleny Piekarz.
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Obchody Święta Niepodległości - Kuryłówka

Obchody Święta Niepodległości - Kuryłówka

Obchody Święta Niepodległości - szkoła w Dąbrowicy
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Międzypowiatowy Festiwal Piosenki MIKOŁAJ 2016 

Finał II Gminnego Konkursu Ekologicznego

Przedszkolaki z Brzyskiej Woli w Rzeszowie
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Albina, Antoniego
Heleny, Pawła
Maryny, Henryki
Kazimierza, Lucjana
Fryderyka, Wacława
Wiktora, Róży
Felicji, Felicyty
Beaty, Jana
Dominika, Franciszki
Aleksandra, Cypriana
Benedykta, Konstantyna
Grzegorza, Bernarda
Krystyny, Bożeny
Leona, Matyldy
Klemensa, Longina
Hilarego, Izabeli
Zbigniewa, Patryka
Edwarda, Konrada
Józefa, Bogdana
Klaudii, Huberta
Benedykta, Lubomira
Bogusława, Katarzyny
Feliksa, Pelagii
Marka, Gabriela
Marii, Ireneusza
Emanuela, Teodora
Ernesta, Lidii
Anieli, Joanny
Eustachego, Wiktoryny
Amelii, Leonarda
Beniamina, Balbiny
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Grażyny, Zbigniewa
Franciszka, Urbana
Jakuba, Ryszarda
Benedykta, Izydora
Ireny, Wincentego
Celestyna, Wilhelma
Donata, Róży
Januarego, Dionizego
Dymitra, Mai
Makarego, Michała
Leona, Filipa
Janusza, Wiktora
Marcina, Przemysława
Bereniki, Waleriana
Anastazji, Bazylego
Wielkanoc
Poniedziałek Wielkanocny
Apoloniusza, Bogusława
Adolfa, Leona
Agnieszki, Czesława
Anzelma, Bartosza
Łukasza, Kaji
Jerzego, Wojciecha
Horacego, Walerii
Marka, Sławy
Marzeny, Marii
Felicji, Teofila
Piotra, Ludwika
Angeliny, Rity
Mariana, Igora
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Święto Pracy
Anastazego, Zygmunta
Konstytucji 3 Maja
Floriana, Moniki
Ireny, Waldemara
Judyty, Jakuba
Róży, Ludmiły
Stanisława, Wiktora
Grzegorza, Karoliny
Antoniego, Izydora
Franciszka, Ignacego
Dominika, Joanny
Ofelii, Roberta
Bonifacego, Macieja
Jana, Zofii
Andrzeja, Małgorzaty
Brunona, Sławomira
Aleksandry, Eryka
Piotra, Iwony
Aleksandra, Bazylego
Konstancji, Tymoteusza
Heleny, Rity
Emilii, Iwony
Joanny, Mileny
Grzegorza, Magdy
Dzień Matki
Jana, Lucjana
Augustyny, Ingi
Urszuli, Maksymiliana
Ferdynanda, Fryderyka
Anieli, Kamili
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Marzeny, Pauliny
Klotyldy, Leszka
Karola, Franciszka
Bonifacego, Ferdynanda
Pauliny, Norberta
Roberta, Jarosława
Maksyma, Seweryna
Felicjana, Pelagii
Małgorzaty, Bogumiła
Daniela, Anastazji
Jana, Onufrego
Antoniego, Lucjana
Walerego, Elizy
Boże Ciało
Aliny, Justyny
Laury, Alberta
Marka, Elżbiety
Gerwazego, Protazego
Florentyny, Bogdana
Alicji, Marty
Pauliny, Tomasza
Wandy, Zenona
Danuty, Jana
Wilhelma, Doroty
Jeremiego, Wergiliusza
Cyryla, Marii
Ireneusza, Leona
Piotra, Pawła
Emilii, Władysława

CZERWIEC
Jakuba, Konrada
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Ignacego, Brygidy
Marii, Mirosławy
Błażeja, Oskara
Joanny, Andrzeja
Adelajdy, Agaty
Pawła, Doroty
Ryszarda, Eugenii
Hieronima, Sebastiana
Mariana, Apolonii
Scholastyki, Klary
Lucjana, Łazarza
Damiana, Eulalii
Katarzyny, Grzegorza
Walentego, Zenona
Zygfryda, Faustyna
Danuty, Daniela
Aleksego, Zbigniewa
Bernadetty, Konstancji
Arnolda, Konrada
Zenobiusza, Zenona
Eleonory, Agnieszki
Małgorzaty, Marty
Polikarpa, Damiana
Macieja, Bogusza
Wiktora, Cezarego
Mirosława, Aleksandra
Leonarda, Gabriela
Ludomira, Lecha
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Nowy Rok
Bazylego, Grzegorza
Danuty, Genowefy
Angeliki, Anieli
Hanny, Szymona
Trzech Króli
Rajmunda, Lucjana
Seweryna, Mścisława
Juliana, Marceliny
Grzegorza, Wilhelma
Honoraty, Feliksa
Arkadiusza, Benedykta
Weroniki, Bogumiły
Domosława, Feliksa
Pawła, Izydora
Marcelego, Włodzimierza
Antoniego, Jana
Piotra, Małgorzaty
Henryka, Mariusza
Sebastiana, Fabiana
Jarosława, Agnieszki
Anastazji, Wincentego
Rajmunda, Bernarda
Franciszka, Mileny
Miłosza, Pawła
Tymoteusza, Tytusa
Jerzego, Angeli
Juliana, Tomasza
Franciszka, Zdzisława
Martyny, Madeja
Jana, Ludwiki

STYCZEŃ
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Bronisławy, Anny
Stefana, Juliana
Szymona, Izabeli
Idy, Rozalii
Teresy, Doroty
Beaty, Eugeniusza
Reginy, Melchiora
Marii, Radosława
Sergiusza, Anieli
Łukasza, Mikołaja
Jacka, Hiacynty
Gwidona, Marii
Jana, Filipa
Bernarda, Roksany
Albina, Nikodema
Cypriana, Edyty
Justyny, Roberta
Ireny, Stanisława
Emilii, Zuzanny
Eustachego, Mieczysława
Mateusza, Jonasza
Tomasza, Cecylii
Bogusława, Elżbiety
Teodora, Gerarda
Aurelii, Władysława
Justyny, Damiana
Wincentego, Wawrzyńca
Wacława, Tymona
Michała, Rafała
Grzegorza, Zofii

WRZESIEŃ
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Haliny, Reginy
Kariny, Marii
Tomasza, Jacka
Malwiny, Elżbiety
Antoniego, Karoliny
Dominiki, Łucji
Ernesta, Nory
Adriana, Elżbiety
Blanki, Weroniki
Amelii, Malwiny
Benedykta,Olgi
Brunona, Henryka
Małgorzaty, Daniela
Kamila, Jakuba
Włodzimierza, Henryka
Benedykta, Marii
Aleksego, Bogdana
Szymona, Fryderyka
Wincentego, Alfreda
Czesława, Hieronima
Diany, Wiktora
Marii, Magdaleny
Brygidy, Joanny
Krystyny, Kingi
Jakuba, Krzysztofa
Anny, Joachima
Natalii, Julii
Ady, Wiktora
Marty, Olafa
Julity, Piotra
Ignacego, Romana
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Justyny, Bronisława
Kariny, Gustawa
Nikodema, Lidii
Dominika, Franciszka
Karoliny, Stanisława
Jakuba, Stefana
Doroty, Konrada
Emiliana, Cypriana
Romana, Edyty
Bogdana, Wawrzyńca
Klary, Zuzanny
Lecha, Leszka
Diany, Elwiry
Maksymiliana, Alfreda
Święto Wojska Polskiego
Eleonory, Tytusa
Anity, Jacka
Bronisława, Ilony
Bolesława, Ludwika
Bernarda, Samuela
Kazimiery, Joanny
Mariusza, Tymoteusza
Róży, Filipa
Bartłomieja, Emilii
Ludwika, Józefa
Marii, Sandry
Cezarego, Moniki
Patrycji, Aleksandra
Sabiny, Beaty
Jowity, Michała
Pauliny Rajmunda
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Edmunda, Natalii
Pauliny, Aurelii
Franciszka, Ksawerego
Barbary, Jana
Saby, Krystyny
Emiliana, Mikołaja
Ambrożego, Marcina
Marii, Wirginii
Leokadii Wiesława
Julii, Judyty
Daniela, Waldemara
Aleksandra, Ady 
Łucji, Otylii
Alfreda, Izydora
Waleriana, Celiny
Zdzisławy, Adelajdy
Olimpii, Floriana
Gracjana, Bogusława
Dariusza, Eleonory
Bogumiły, Dominika
Jana, Tomasza
Zenona, Honoraty
Sławomira, Wiktorii
Adama, Ewy
Boże Narodzenie
Szczepana, Dionizego
Jana, Żanety
Teofila, Antoniego
Dominiki, Tomasza
Eugeniusza, Irminy
Sylwestra, Melanii
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Wszystkich Świętych
Bohdana, Tobiasza
Marcina, Huberta
Karola, Olgierda
Elżbiety, Sławomira
Krystyny, Daniela
Antoniego, Ernesta
Adriana, Wiktora
Genowefy, Teodora
Stefana, Leona
Święto Niepodległości
Renaty, Witolda
Arkadiusza, Eugeniusza
Elżbiety, Józefa
Alberta, Leopolda
Edmunda, Marii
Karoliny, Grzegorza
Salomei, Maksyma
Matyldy, Seweryna
Edmunda, Rafała
Alberta, Janusza
Cecylii, Marka
Adeli, Klementyny
Jana, Flory
Tadeusza, Szymona
Jana, Konrada
Gustawa, Dominika
Stefana, Zdzisława
Błażeja, Fryderyka
Andrzeja, Justyny
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Danuty, Igora
Dionizego, Teofila
Gerarda, Teresy
Franciszka, Rozalii
Faustyny, Igora
Brunona, Artura
Marii, Marka
Pelagii, Walerii
Bogdana, Wincentego
Przemysława, Franciszka
Aldony, Emila
Maksymiliana, Witolda
Edwarda, Daniela
Bernarda, Alana
Teresy, Jadwigi
Aurelii, Florentyny
Ignacego, Małgorzaty
Bogumiła, Juliana
Piotra, Ziemowita
Jana, Ireny
Klementyny, Celiny
Filipa, Kordiana
Seweryna, Gracjana
Rafała, Antoniego
Ingi, Darii
Lucjana, Ewarysta
Sabiny, Antoniny
Tadeusza, Szymona
Teodora, Wiolety
Przemysława, Zenobii
Urbana, Augusta

PAŹDZIERNIK


