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Obchody 72. Rocznicy Bitwy pod Kuryłówką

Drodzy Czytelnicy!
Za nami już połowa 2017 roku i wiele wydarzeń, na które warto zwrócić 

uwagę, bo być może wrócimy do nich po latach z nostalgią, bądź też 
pobudzą nas one do refleksji nad naszym życiem i rolą jaką spełniamy 

w lokalnym społeczeństwie. 
Życzymy przyjemnej lektury - Redakcja

7 maja br. modlitwą za żołnierzy podziemia antykomuni-
stycznego i ofiary pacyfikacji Kuryłówki dokonanej przez oddziały 
sowieckie rozpoczęto obchody 72. rocznicy bitwy pod Kuryłów-
ką. Mszę w kościele parafialnym celebrował ojciec Władysław Li-
zuń. Podniosły charakter wspólnej modlitwy nadawała obecność 
asysty wojskowej wystawionej przez 3 Batalion Inżynieryjny z 
Niska, liczne poczty sztandarowe, oddział Kawalerii Ochotniczej  
z Wierzawic w  barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobie-
skiego. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kuryłówce. Po mszy uczestnicy uroczystości 
udali się na plac przed świątynią gdzie złożono hołd ofiarom woj-
ny, w tym zamordowanym przez żołnierzy NKWD mieszkańców 
Kuryłówki w dniu 6 i 8 maja 1945 roku. „Niebo lało rzęsiste łzy”, 

gdy oddział kawalerii oddał salwę honorową, a delegacje rozpo-
częły składanie wieńców pod tablicami upamiętniającymi ofiary 
wojny. Następnie delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej  
z dyrektorem generalnym Bogdanem Ścibutem i majorem Je-
rzym Witkowskim-uczestnikiem bitwy pod Kuryłówką wraz  
z przedstawicielami miejscowego samorządu udała się na cmen-
tarz, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach: Józefa Za-
dzierskiego „Wołyniaka” i Janiny Przysiężniak „Jagi”.

Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przed strażnicą 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuryłówce. Tutaj Tadeusz Halesiak 
Wójt Gminy Kuryłówka przedstawił powyższy rys historyczny bi-
twy i powitał uczestników obchodów rocznicowych: Posła na 
Sejm RP Mieczysława Miazgę, Dyrektora Generalnego Minister-
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stwa Obrony Narodowej Bogdana Ścibuta wraz towarzyszącymi 
mu osobami, mjr. Jerzego Witkowskiego ps. „Puma” - Prezesa 
Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Oddział 
Beskid, uczestnika bitwy pod Kuryłówką, p. por. Henryka Atem-
borskiego ps. „Pancernik” - żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, 
ppłk. Leszka Stępnia –Wojskowego Komendanta Uzupełnień  
w Nisku, mjr. Bogusława Semprucha - z-cę Dowódcy, Szefa Szta-
bu Garnizonu w Nisku, Marka Śliża - Starostę Leżajskiego, Wal-
demara Szumnego - Przedstawiciela Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, bryg. Józefa Kludysa - z-cę Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, nadkomisarza 

Artura Wasiutę - z-cę Komendanta Powiatowego Policji w Le-
żajsku, Zbigniewa Markuta - Prezesa ŚZŻAK Koła Obwodu Nisko 
- Stalowa Wola, Marka Wróblewskiego - Prezesa Fundacji „KE-
DYW” z Jarosławia, Bogusława Ryznera - Prezesa Stowarzyszenia 
Miłośników Jarosławia, Agnieszkę Wyczarską - Sekretarza Miasta 
Leżajska, Poczet Sztandarowy Wojska Polskiego – 3 Batalionu In-
żynieryjnego z Niska, Poczet Sztandarowy Szwadronu Kawale-
rii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich z Biszczy, Poczet Sztandarowy 
ŚZŻAK Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola, Poczet Sztandarowy 
Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa Szczęsnego w Kuryłów-
ce, Poczet Sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskiej 
Woli, Poczet Sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kulnie, 
Poczet Sztandarowy Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Kyci  
w Kuryłówce, oraz licznie przybyłych prezesów stowarzyszeń hi-
storycznych, miłośników historii, sympatyków ziemi kuryłowskiej 
i przedstawicieli organizacji młodzieżowych. Jerzy Przysiężniak 

bratanek legendarnego dowódcy, kpt. Franciszka Przysiężniaka 
w imieniu Stowarzyszenia „Partyzanci Ojca Jana” odznaczył Me-
dalami bitwy pod Kuryłówką Tadeusza Halesiaka, Romana Sza-
łajko oraz dwóch członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 
Wojciecha Lisa ps. „ Mściciel” z Mielca. Po oficjalnych uroczysto-
ściach odbył się koncert rapera Tadeusza Polkowskiego – zespół 
Tadek. Po czym wszyscy uczestnicy udali się na gorącą strażacką 
grochówkę.

Organizatorzy: Wójt Gminy Kuryłówka, Związek Żołnierzy 
NSZ, Muzeum Ziemi Leżajskiej składają podziękowanie wszyst-
kim uczestnikom rocznicowych obchodów, a szczególne słowa 

podziękowania kierujemy do: Oddziału Kawalerii Ochotniczej 
z Wierzawic w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobie-
skiego, Grupie Rekonstrukcji Historycznej im. Wojciecha Lisa ps. 
„Mściciel” z Mielca, Szwadronowi Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów 
Śląskich z Biszczy, Grupie Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 
39” z Jastkowic, Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej „Par-
tyzant” ze Stalowej Woli, Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Rusal” z Mielca, Stowarzyszeniu Historycznemu „Praw-
da i Pamięć” z Mielca, Związkowi Harcerstwa Rzeczpospolitej 
ze Stalowej Woli - za nadanie odpowiedniej oprawy obchodom 
rocznicowym.

Ponadto w dniu 8 maja z Zespole Szkól w Kuryłówce odbyła 
się prelekcja nt. przebiegu bitwy pod Kuryłówką przeprowadzo-
na przez pracownika naukowego IPN O/Rzeszów.   

R.Sz.
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Bitwa pod Kuryłówką 6 maja 1945 r. - rys historyczny

Z wystąpienia Tadeusza Halesiaka, Wójta Gminy Kuryłówka wygłoszonego podczas Uroczystych obchodów 72 rocznicy  
w dniu 7 maja 2017 r.:

Pod koniec lipca 1944 roku oddziały Armii Czerwonej zajęły okolice Leżajska. NKWD i kontrwywiad wojskowy dokonywał 
aresztowań żołnierzy Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej i przedstawicieli Delegatury Rządu na Kraj. 

Pomimo represji przystąpiono do odbudowy konspiracyjnych struktur organizacji niepodległościowych.
6 lutego 1945 roku Kazimierz Marecki ps. „Żmuda” wydał rozkaz o wznowieniu działalność Okręgu Rzeszowskiego Narodo-

wego Zjednoczenia Wojskowego, przy którym powołano Komendę Oddziałów Leśnych. 3 maja 1945 roku w Ożannie nastąpiła 
koncentracja oddziałów Narodowej Organizacji Wojskowej. Wśród żołnierzy byli dezerterzy z 2 Samodzielnego Operacyjnego 
Batalionu Wojsk Wewnętrznych, którzy zbiegli z Lubaczowa. Święto rozpoczęto mszą, którą odprawił ojciec Bartłomiej Głowacki 
z klasztoru Bernardynów w Leżajsku. Uroczystość obserwowała licznie zgromadzona ludność z okolicznych wsi. Dezercja pol-
skich żołnierzy z garnizonu lubaczowskiego 
wywołała  zdecydowaną reakcję dowództwa 
wojsk sowieckich. Utworzono zbiorczy pułk 
NKWD, który podjął  działania operacyjne 
już 1 maja 1945 roku, w tym samym czasie 
po zakończeniu uroczystości  pierwszoma-
jowych w Biłgoraju  do lasu zbiegł  kolejny  
oddział Wojska Polskiego - 3 Samodzielny 
Operacyjny Batalion Wojsk Wewnętrznych. 
W dniu 5 maja do Kuryłówki przybył zwiad 
NKWD poszukujący zbiegłych  dezerterów. 
Podjazd Armii Czerwonej został ostrzelany 
poniżej kościoła  parafialnego w Kuryłów-
ce, po tym incydencie zebrał się sztab od-
działów leśnych  celem omówienia dalszych 
działań. Wiadomym było, że Sowieci przyj-
dą w większej sile. Dowództwo miało dwa 
wyjścia: odejść za San lub podjąć walkę. 
Kapitan Franciszek Przysiężniak ps. „Ma-
rek”, pod wpływem silnej perswazji oficera 
politycznego Inspektoratu Rzeszowskiego 
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego 
Tadeusza Kaczurby ps. „Tatar” postanowił  
podjąć  walkę. Nazajutrz 6 maja 1945 roku 
około godziny szóstej  do wioski podeszły od 
strony Kulna pierwsze oddziały sowieckie, 
które starły się z patrolem z oddziału „Maj-
ki”. Wobec naporu wroga patrol wycofał się. 

Na polecenie kapitana Franciszka Przysiężniaka, oddział Bronisława Gliniaka „Radwana” zorganizował obronę w centrum 
Kuryłówki odpierając dwa ataki Sowietów. Do walki wprowadzono oddziały Stanisława Pelczara „Majki” i Franciszka Kazuba 
„Lisa”. O zwycięstwie polskich  oddziałów  zdecydował kontratak oddziału Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka” na lewe skrzydło 
wojsk sowieckich. Walka w Kuryłówce trwała około 10 godzin. 

Bitwa pod Kuryłówką przez lata wymazana z historii należy do największych zwycięskich bojów żołnierzy podziemia antyko-
munistycznego z Sowietami w 1945 r. W walce pod Kuryłówką strona Sowiecka przyznała się do straty 11 zabitych, 15 zaginio-
nych i 9 rannych. Według strony polskiej Sowieci stracili w bitwie od 50 do 70 zabitych. Straty własne to 7 zabitych i 5 rannych. 
Niestety dostępne opracowania nie przytaczają nazwisk poległych polskich żołnierzy. Pierwszą ofiarą cywilną był Karol Kycia, 
który zginął w dniu bitwy tj. 6 maja. Po zakończonej bitwie oddziały Narodowego Zjednoczenia Woskowego odeszły za San, 
wioska pozostała osamotniona. Mając doświadczenie z lat okupacji większość mieszkańców opuściła zabudowania w obawie  
przed akcją odwetową. W wiosce zostały kobiety, starcy oraz nieliczni mężczyźni, którzy przygotowali  według nich bezpieczne  
schronienia. 

W dniu 7 maja 1945 roku Sowieci swoich zabitych pozabierali z pola walki, w między czasie do wioski podchodziło coraz 
więcej czerwonoarmistów. 

8 maja sowieckie NKWD  szczelnym kordonem otoczyło wieś. Żołnierze z rakietnicami i płonącymi pochodniami szli od 
domu do dom od stodoły do stodoły paląc wszystko. Spaleniu uległo 229 budynków mieszkalnych i 503 budynki gospodarcze. 
Zginęło 9 mieszkańców znanych z imienia i nazwiska. Zginęli wówczas: 1. Jerzy Buczko lat 48, 2. Mikołaj Bielak lat 65, 3. Stanisław 
Czapla lat 24, 4. Jan Czapla lat 64, 5. Franciszek Góral lat 65, 6. Jan Josse lat 74, 7. Michał Kostek lat 70, 8. Karol Kycia lat 25,  
9. Julian Makara lat 38 i inni nieznani…

Tutaj minutą ciszy uczczono pamięć poległych w bitwie żołnierzy podziemia antykomunistycznego i zabitych mieszkańców 
Kuryłówki. 

Wójt przypomniał gościom, uczestnikom uroczystości, że przez lata milczano na temat bitwy pod Kuryłówką, która rozegrała 
się 6 maja 1945 roku: „To wymowne milczenie przerwaliśmy w maju 2015 roku w 70-tą rocznicę Bitwy pod Kuryłówką. Obecnie 
uroczystości organizujemy po raz trzeci i zapewniam, że będziemy  je obchodzili corocznie. 
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Niedziela, 18 czerwca 2017 roku, kościół filialny pw. Naj-
świętszego Serca Jezusowego w Jastrzębcu. To tutaj mszą świę-
tą, odprawioną przez księdza Leszka Pankowskiego proboszcza 
parafii Luchów Górny, rozpoczęto obchody rocznicowe pacyfi-
kacji wsi. We wspólnej modlitwie w intencji zamordowanych 
podczas wysiedlenia Jastrzębca wzięli udział przedstawiciele sa-
morządowych władz gminnych i powiatowych, licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście. 
Szczególnie widoczni byli członkowie Bractwa Liderów w mun-
durach oficerskich. Uroczystości uświetniła kompania Jednostki 
Strzeleckiej 2035 przy Zespole Szkól Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku występująca pod własnym sztandarem. 
Ponadto przybyły poczty sztandarowe: Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych w Puławach, Związku Inwa-

lidów Wojennych RP, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dzieci 
Zamojszczyzny z Biłgoraja, Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych Koło w Kuryłówce - w głównej mierze 
ufundowany przez „Dzieci Zamojszczyzny” z Jastrzębca, prezen-
towany przez strażaków z Kuryłówki oraz poczty sztandarowe 
stowarzyszeń strażackich z Brzyskiej Woli, Kulna i Kuryłówki. 

Złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów pod tablicami znaj-
dującymi się w przedsionku kościoła, upamiętniającymi ofiary 

pacyfikacji Jastrzębca zakończono tę część obchodów. Następnie 
zebrani udali się przed budynek OSP w Jastrzębcu, gdzie odbyła 
się dalsza część uroczystości. Oficjalnego otwarcia 74. rocznicy 
pacyfikacji Jastrzębca dokonał Pan Tadeusz Halesiak – Wójt Gmi-
ny Kuryłówka, który stwierdził:„ Dziś przybyliśmy do Jastrzębca, 
aby uczcić tragiczne wydarzenia jakie rozegrały się w tej wsi sie-
demdziesiąt cztery lata temu. Jastrzębiec jest bodaj jedyną wsią 
w obecnym województwie podkarpackim, która została wysie-

74-ta Rocznica Pacyfikacji Jastrzębca
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dlona w ramach „Akcji Zamojszczyzna”.
29 czerwca 1943 roku żandarmi niemieccy otoczyli wieś Ja-

strzębiec. Mieszkańcom dano piętnaście minut na spakowanie 
najpotrzebniejszych rzeczy. Rodziny z bólem zostawiały dorobek 
całego życia. Spędzono 374 mieszkańców do kaplicy, a następ-
nego dnia wywieziono w nieznane. Wioska została wysiedlona, 
jej mieszkańcy trafili do przejściowych obozów w Zamościu, 
Zwierzyńcu i Majdanku, gdzie czekali na swój los, umierali – 
zwłaszcza osoby starsze. Następnie całymi rodzinami wywożono 
ich w bydlęcych wagonach na roboty przymusowe do Rzeszy. 
Tam poddani byli niewolniczej pracy. Niemieccy gospodarze nie 
oszczędzali kobiet ani nieletnich dzieci przy robotach w gospo-
darstwie. Wielu przebywających na robotach nie powróciło do 
rodzinnej wsi. Zmarli lub zostali zabici na nieludzkiej ziemi. Ak-
cja wysiedleńczo - osadnicza na Zamojszczyźnie w poczynaniach 
oprawców miała charakter eksternistyczny, była zaplanowanym 
elementem realizacji tzw. Generalnego Planu Wschodniego.  
W swym okrucieństwie zawierała elementy ludobójstwa i zbrod-
ni przeciwko ludzkości. O tych tragicznych wydarzeniach musimy 
pamiętać, mówić i przypominać kolejnym pokoleniom Polaków.

Tadeusz Halesiak Wójt Gminy Kuryłówka powitał przybyłych 
gości w osobach: Marek Śliż – Starosta Leżajski, Jacek Kwieciń-
ski – Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej, Bolesław Szymanik – 
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny, 
Panie Janina Hałaś i Maria Góra –„Dzieci Zamojszczyzny”, płk. 
BL Stanisław Maciąga były mieszkaniec Jastrzębca - „Dziecko 
Zamojszczyzny”, Pani Janina Kiełboń wieloletnia dyrektor Mu-
zeum w Majdanku wraz z mężem Czesławem, Pani Bronisława 
Szewc – pedagog, działacz harcerski, Anna Czenczek dyrektor 
Centrum Sztuki Wokalnej z Rzeszowa. Słowa powitania skiero-
wano do członków Bractwa Liderów w osobach: gen. BL Henryk 
Dziudek, gen. BL Jan Rybak, płk. BL Jacek Pastuszek, płk. BL Zyg-
munt Dzięgiel, płk. BL Henryk Mulawa, kpt. BL Edward Stachyra. 
Wójt powitał także przedstawicieli Rady Gminy Kuryłówka, kie-
rowników jednostek organizacyjnych gminy oraz rady sołeckiej 
z Jastrzębca.

Po oficjalnym otwarciu uroczystości głos zabrał Marek Sliż 
–Starosta Leżajski, który przybliżył tło historyczne tamtych tra-
gicznych wydarzeń. Referat opisujący przebieg tzw. Akcji Za-
mojszczyzna przedłożył Pan Czesław Kiełboń. Wielkie poruszenie 
wywołało obszerne wystąpienie Pana Stanisława Maciąga, który 
wspominał tragizm wysiedlenia wsi widziany oczyma małego 
dziecka.

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta pod batutą Marka 
Burdy wraz z Mażoretkami pod kierownictwem Pana Marka La-
tawca, działające w GOK Kuryłówka oraz występ młodych arty-
stów z Centrum Sztuki Wokalnej z Rzeszowa.

Organizatorzy obchodów 74.rocznicy pacyfikacji Jastrzębca 
to: Starosta Leżajski, Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Wójt Gminy 
Kuryłówka.

R.Sz.
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…Moja Ojczyzna to historia,
Pamięć o poległych za nasz kraj,
Pamięć o tysiącach Bohaterów
Niezłomnych – jak stal…” 
W tym roku przypada siedemdziesiąta trzecia rocznica wy-

darzenia z 29 czerwca 1944 roku, wydarzenia które, jak każdego 
roku, od wielu już lat  gromadzi nas w tarnawieckiej świątyni 
i pod pomnikiem, by przypominać, co wówczas wydarzyło się, 
oddać hołd  pamięci i szacunku poległym za ojczyznę, za naszą 
wolność, również po to,  by pamiętać i uczyć swoją obecnością  
i postawą patriotyzmu młode pokolenia.

Uroczysta msza święta, obecność pocztów sztandarowych: 
Koła AK z Łańcuta, OSP im. Józefa Szczęsnego, OSP z Brzyskiej 
woli, OSP z Kulna oraz gimnazjum im. Franciszka Kyci w Kury-
łówce podkreślała ważność spotkania. Z wielką radością i sza-
cunkiem przyjęliśmy udział kombatantów AK, tak już nielicznie 
zgromadzonych na uroczystości. Nie zabrakło przedstawicieli 
władz samorządowych Gminy Kuryłówka, a także mieszkańców 
naszej miejscowości .

Po nabożeństwie usłyszeliśmy montaż słowno-muzyczny 
przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce. 

Wysłuchaliśmy pięknych i głębokich w treści wierszy: „Jeszcze”, 
„Ballada o żołnierzu”, „Za oknem”, „Może po tamtej stronie” 
oraz ciągle wzruszających pieśni partyzanckich i wojskowych: 
„Jędrusiowa dola”, „Uwierz Polsko”, „Nadzieja”, „Wrzosy”, Uła-
ni, ułani, „Szumi dokoła las…” w wykonaniu chóru męskiego 
pod batutą pani Sylwii, zespołu wokalnego Pięcionutka wraz  
z instruktorem panią Karoliną .

14 czerwca 1944 roku w lasach janowskich znalazło 
się około 3500 żołnierzy Armii Ludowej, partyzantów ra-
dzieckich w tym około 120 żołnierzy AK i BCH. Przeciwko 
nim Niemcy zgromadzili około 30 tys. żołnierzy których 
wspierało lotnictwo i artyleria. Walki o Porytowe Wzgó-
rze trwały przez cały dzień od świtu do zmroku. Hitle-
rowcom nie udało się przełamać obrony oddziałów par-
tyzanckich. Bój okupiono stratą około 250 ludzi. Wróg 
stracił w walce około 600 żołnierzy. Po zapadnięciu 
zmroku zgrupowanie (około 3000 partyzantów) zostało 
wyprowadzone z okrążenia przez żołnierzy NOW – AK 
„Ojca Jana” dowodzonego wówczas przez Bolesława 
Usowa ps. „Konar”. Pozostający w kotle oddział Czepigi 
został wybity.

Obchody 73 rocznicy największej partyzanckiej bitwy na ziemiach polskich odbyły się w dniu 11 czerwca br. na Porytowym 
Wzgórzu. Uroczystość zgromadziła liczne delegacje związków kombatanckich, przedstawicieli urzędów i instytucji w tym delegację 
Gminy Kuryłówka w składzie: Roman Szałajko- sekretarz gminy i Władysław Baj krewny Janiny Przysiężniak ps. „Jaga”-żony Francisz-
ka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan”. Uroczystości uświetnił oddział Kawalerii Ochotniczej z Wierzawic w barwach 20 Pułku Ułanów im. 
Króla Jana III Sobieskiego. 

R.Sz.

73 Rocznica Bitwy na Porytowym Wzgórzu

„…by pokolenia pamiętały… - Uwierz Polsko”
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Po zakończonym programie, przy dźwiękach wojskowych 
melodii w wykonaniu orkiestry dętej wszyscy zebrani udali się 
pod pomnik poległych partyzantów. Tutaj wysłuchaliśmy wy-
stąpienia wójta gminy Tadeusza Halesiaka, złożyliśmy wieńce  
i zapaliliśmy znicze tym, którzy ponieśli śmierć oddając życie za 
ojczyznę. „CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.

W programie słowno-muzycznym udział wzięli: Agata 
Ostrowska (psalm), teatr dramatyczny: Renata Uchacz, Bartosz 
Zagaja, Wiesława Zagaja, chór męski w składzie: Sylwia Woj-
nar – dyrygent, Kazimierz Dziwota, Roman Iwanicki, Sebastian 
Karoń, Grzegorz Maruszak, Grzegorz Rozlazły, Kazimierz Rup, 
Dawid Socha, Wojciech Sokal, Zbigniew Tryka, zespół wokal-
ny Pięcionutka: Karolina Rozlazły – instruktor, Wiktoria Borek, 
Amelia Chudy, Magdalena Chudy, Aleksandra Dziechciarz, Ame-
lia Kyc, Hubert Kyc, Michalina Murzańska, Patrycja Skiba, Oliwia 
Szczypta, Zofia Szpetnar, Emilia Winiarska. 

gbpwz

Z ostatnim pożegnaniem śp. Alfreda Turka 
W dniu 16 czerwca br. uczestniczyliśmy w ostatnim pożegnaniu dh-a Alfreda Turka (60 l). Dh Alfred Turek posiadał 39-let-

ni staż służby w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce. Należał do aktywnych, bardzo 
lubianych, szanowanych i cieszących się dużym autorytetem strażaków. Przewodniczył wielokrotnie Walnym Zebraniom 
Sprawozdawczym w jednostce, pełnił przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Za pracę społeczną  
w szeregach straży otrzymał brązowy, srebrny i złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa. Za ratowanie mienia i życia ludz-
kiego podczas powodzi w rejonie Sandomierza wyróżniony został przez ministra spraw wewnętrznych brązową odznaką Za 
Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej, a Prezydent RP nadał dh Alfredowi Turkowi Brązowy Krzyż Zasługi za 35 lecie służby.  
W ostatniej drodze żegnała Alfreda rodzina, liczni mieszkańcy oraz delegacja strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej im. Jó-
zefa Szczęsnego w Kuryłówce.

R Sz
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Gminny Dzień Strażaka
połączony z 60-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kulnie

W dniu 28 maja br. ochotnicy z terenu Gminy Kuryłówka 
przybyli do miejscowości Kulno, by świętować jubileusz 60-le-
cia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażackie święto 
rozpoczęto mszą, którą celebrował ks. proboszcz Waldemar 
Miśkiewicz. Po mszy strażacy, w zwartym szyku pod komendą 
dowódcy uroczystości dh. Leszka Połcia udali się na plac przed 
strażnicą gdzie odbyła się druga cześć uroczystości. Oficjalnego 
otwarcia i powitania przybyłych gości dokonał Tadeusz Halesiak 
-Wójt Gminy Kuryłówka, prezes Zarządu Oddziału Gminnego  
Z OSP RP w Kuryłówce. Gminny Dzień Strażaka zaszczycili: czło-
nek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Józef Golec, 

komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku 
st. bryg. dr Bogdan Kołcz, przewodniczący rady gminy Stani-
sław Kotulski wraz z radnymi Rady Gminy Kuryłówka oraz kie-
rownicy jednostek organizacyjnych gminy, wśród seniorów nie 
zabrakło druha Jana Deca założyciela OSP w Kulnie. Historię 
jubilatki przedstawił prezes zarządu OSP w Kulnie dh Bogdan 
Małysa. Podczas uroczystości wręczono zasłużonym działaczom 

pożarnictwa odznaczenia organizacyjne. Złoty medal za Zasługi 
dla pożarnictwa otrzymali druhowie: Tadeusz Borek, Zbigniew 
Czerniecki i Jan Pędziwiatr. Medalem srebrnym został odznaczo-
ny dh Marek Leniart, zaś brązowe medale za Zasługi dla pożar-
nictwa otrzymali druhowie: Tadeusz Goch, Tomasz Gruca, Jan 
Hacia, Marcin Piotrowski, Franciszek Wnuk. Prezydium Zarządu 
Oddziału Powiatowego Z OSP w Leżajsku nadało odznakę Stra-
żak Wzorowy, druhom: Józef Fus, Mariusz Golik, Dawid Łaszcz, 
Marek Ner, Patryk Pliszczak, Małgorzata Pędziwiatr i Stanisław 
Socha. Po apelu, przy przepięknej słonecznej pogodzie odbyła 
się strażacka majówka.

Historia OSP Kulno 
60 lat temu z inicjatywy Feliksa Banacha, Jana Deca i Pan-

taleona Femiaka zaczęto tworzyć struktury Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kulnie. Na pierwszym posiedzeniu wybrano zarząd  
w składzie: prezes – Feliks Banach, wiceprezes – Pantaleon Fe-
miak, naczelnik straży – Jan Dec, skarbnik – Franciszek Ćwikła, 
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sekretarz – Jan Kruk, gospodarz – Władysław Kasperek. Furma-
nami wybrani zostali: Jan Serafin, Michał Femiak, Tadeusz Rów-
niak i Michał Matuszak. Z chwilą powołana Powiatu leżajskiego 
i objęcia przez aspiranta Zdzisława Szala komendy Straży Pożar-
nej nastąpił rozkwit jednostki. OSP Kulno otrzymała motopompę 
„Leopoldia’’ typu PO 3 oraz wyposażenie wężowe. W 1958 roku 
rozpoczęto budowę drewnianej strażnicy, którą zlokalizowano  
w miejscu obecnej remizy.

W latach sześćdziesiątych zrodził się zamysł zbudowania 
strażnicy z prawdziwego zdarzenia, w tym celu strażacy kupi-
li cement. Z części zakupionego materiału wylali fundamenty,  
z reszty wykonali cegłę cementową. Wznoszenie murów rozpo-
częto w 1968 roku, a do użytku strażnica została oddana dwa 
lata później. Budynek składał się z garażu, magazynu paliw 
i świetlicy strażackiej. W następnych latach zarząd jednostki  
z prezesem Janem Krukiem postanowił rozbudować istniejący 
obiekt o sale taneczną. Z nadwyżki budżetowej Kółka Rolniczego 
została przeznaczona kwota pozwalająca na zakup 10 000 szt. 
cegieł. W 1976 roku przystąpiono sposobem gospodarczym do 
rozbudowy obiektu. Efektem poczynań strażaków było odda-
nie w 1977 roku sali tanecznej ze sceną. Wartość wykonanych 
prac wynosiła 260 tys. zł. Tylko nieliczne obiekty w okolicy mo-
gły pochwalić się wówczas taką salą. Nic zatem dziwnego, że na 

zabawę do Kulna ściągały rzesze młodzieży z okolicznych wsi. 
Wraz z budową obiektu nastąpiła poprawa stanu operacyjne-
go jednostki. W 1980 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kulnie 
otrzymała nowy samochód GLM ‘’Żuk’’. Do tej pory od 1963 roku 
sprzęt pożarowy był transportowany ciągnikiem z Kółka Rolni-
czego (wcześniej używano zaprzęgu konnego). Kierowcą ‘’Żuka’’ 
został Józef Łoś – naczelnik straży od 1970 roku, a w 1986 roku 
stanowisko konserwatora objął Józef Bucior. W tym okresie mło-
dzieżowa drużyna OSP Kulno na zawodach rejonowych zajęła 
III miejsce. W 1991 roku nastąpiły zmiany w zarządzie straży.  
W miejsce Jana Kruka członkowie wybrali prezesem Jana Deca, 
wiceprezesami zostali: Stanisław Banach (syn założyciela OSP) 
i Franciszek Kruk, naczelnikiem nadal pozostał Czesław Kargol. 

Dominik Krupa został wybrany skarbnikiem, gospodarzem Zyg-
munt Wilkos. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku, to okres 
intensywnych szkoleń całego stanu osobowego, tak aby dopa-
sować działalność operacyjną do nowych wyzwań opisanych  
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. W tym okresie ochot-
nicy z Kulna aktywnie uczestniczyli w działalności ratowniczej 
zwłaszcza w akcjach powodziowych na terenie własnego dzia-
łania i poza nim. W 2002 roku dokonano gruntownego remon-
tu strażnicy. W czerwcu 2003 roku Ochotnicza Straż Pożarna  
w Kulnie otrzymała sztandar oraz została oznaczona srebrnym 
Medalem za zasługi dla pożarnictwa. Wówczas prezesem za-
rządu był Czesław Kargol, człowiek wielce zasłużony dla ochro-
ny przeciwpożarowej, a naczelnikiem straży Tadeusz Jaśkowski.  
W 2011 roku prezesurę w jednostce objął Tadeusz Jaśkowski,  
a naczelnikiem straży wybrany został Jacek Garbacz. W 2012 
roku OSP w Kulnie otrzymała samochód Lublin, który służy stra-
żakom do dziś. W tym czasie stan wyposażenia OSP Kulno został 
wzbogacony między innymi o zakup agregatu prądotwórczego, 
pompy szlamowej oraz innego sprzętu.

Podczas ostatnich wyborów w 2016 roku wybrano zarząd  
w składzie: Bogdan Małysa – prezes, Andrzej Pierczyk – naczel-
nik straży, Tomasz Kargol syn Czesława – wiceprezes, Jacek Gar-
bacz – z-ca naczelnika, Marek Pierścionek – sekretarz, Hubert 
Szabat – skarbnik, Dawid Równiak – gospodarz, który kultywu-
je strażackie tradycje swego ojca Jana Równiaka wieloletniego 
członka OSP Kulno, Kamil Pierczyk – kronikarz  i Waldemar Ćwiak 
członek zarządu. W Komisji Rewizyjnej działają Grzegorz Banach, 
Bogdan Serafin i Dariusz Pawelec. Dziś stowarzyszenie liczy 32 
członków, w tej liczbie 7 członków honorowych i 25 członków 
czynnych. Wyodrębniona Jednostka Operacyjno-Techniczna OSP 
Kulno w chwili obecnej liczy 21 członków. W tej liczbie posiada-
my: 5 wyszkolonych dowódców, 6 strażaków odbyło szkolenie  
z zakresu ratownictwa wodnego, jeden z obsługi pilarki. 

Jesteśmy gotowi podejmować stawiane przed nami wezwa-
nia, a przede wszystkim nieść pomoc ludziom w potrzebie.

R.Sz.
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Zgodnie z planem zamierzeń z zakresu spraw obronnych 
w dniu 21 czerwca br. na terenie Gminy Kuryłówka odbyły się 
ćwiczenia elementów systemu obronnego gminy. W ćwiczeniu 
uczestniczył: Stały Dyżur Wójta Gminy, wybrane elementy Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego, Zespół Akcji Kurierskiej, zespół 
negocjatorów Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Rzeszowie i zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuryłówce. 
W trakcie ćwiczenia rozwinięto Akcję Kurierską mającą na celu 
dostarczenie kart powołania rezerwistom. Ważnym elementem 
tego etapu ćwiczeń był epizod dotyczący „Przechwycenia kurie-
ra przez osobę niezrównoważoną psychicznie”. Przeprowadzo-
no przykładowy pokaz pracy zespołu negocjatorów w przypad-
ku wystąpienia tego typu zdarzenia. Rozwinięto elementy bazy 
kwatermistrzowskiej policji.

Kolejnym elementem ćwiczenia obronnego była ewakuacja 
pracowników urzędu i osób w nim przebywających po ogłosze-
niu alarmu pożarowego. Wyznaczeni pracownicy przeprowadzi-
li próbną ewakuację osób z budynku do miejsca zbiórki, a do 
działań zadysponowano zastęp OSP Kuryłówka. Służby odpo-
wiedzialne za ewakuację przekazały ratownikom, że w budynku 
pozostał jeden pracownik. Strażacy w aparatach powietrznych 
weszli do działań, musieli zlokalizować miejsce gdzie została 
osoba poszkodowana. Po wydostaniu poszkodowanej osoby 
poza strefę zagrożenia udzielono jej pierwszej pomocy przed-
medycznej. Był to ostatni epizod zaplanowanych działań obron-
nych.

Warto dodać, że negocjatorzy policji podczas szkolenia 
rozszerzyli tematykę o zagadnienia dotyczące tzw. „Aktywnego 
strzelca”. Celem działania „Aktywnego zabójcy” nie jest wyeli-
minowanie konkretnej osoby, tylko zabicie w danym miejscu jak 
największej liczby ludzi, bez względu na wiek, płeć, przekona-
nia, wiarę. Zabójca zazwyczaj działa krótko i efektywnie. Wybie-
ra wejścia lub wyjścia z budynków dużych instytucji, duże sale, 
boiska szkolne, centra handlowe, miejsca niechronione lub sła-
bo chronione z szybkim i relatywnie łatwym dostępem. Reakcja 
na taki atak, np. w placówce szkolnej powinna być podporząd-
kowana zasadzie „uciekaj, schowaj się, walcz”, tj.: 1. Wyprowa-
dzenie (ewakuacja) uczniów w sposób bezpieczny poza teren 
obiektu. 2. Jeżeli pkt. 1 nie jest możliwy do wykonania, należy 
uczniów odseparować od zagrożenia poprzez zamknięcie i za-
barykadowanie się w bezpiecznych miejscach na terenie szkoły. 
3. Gdy nie ma możliwości ucieczki ani skrycia się, stan wyższej 
konieczności obliguje wszystkich do podjęcia walki wszelkimi 
możliwymi metodami.

Prezentowane wyżej zachowania należy bezwzględnie wy-
konać w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Po usłyszenia 
strzałów, wybuchu należy uciekać w przeciwnym kierunku od 
miejsca skąd dochodzą. Bezpieczna odległość, to co najmniej 
150 m, należy się ukryć i czekać na przybycie służb ratowniczych. 
W żadnym wypadku nie zaleca się podchodzenia do miejsca 
zagrożenia, przyglądanie się działaniom służb itp. Gdy nie jest 
możliwe opuszczenie miejsca zagrożenia należy ukryć się w bez-
piecznym miejscu, zachowywać się cicho bez względu na oko-
liczności. Należy powiadomić Policję o zagrożeniu słownie lub 
wysyłając sms. Po przybyciu jednostek specjalnych policji należy 
bezwzględnie podporządkować się ich poleceniom. Położyć się 
na ziemi, nie należy biec do nich, nie wykonywać gwałtownych 
ruchów. Osoby ewakuowane z miejsca zagrożonego opuszczają 
je z rękami uniesionymi w górę - na karku.

R.Sz.

Ćwiczenie obronne w Gminie Kuryłówka
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Gminny dzień sportu
Już po raz szósty w ramach Dni Gminy Kuryłówka na kompleksie boisk sportowych Orlik w Kuryłówce odbył się Turniej Piłki 

Nożnej Młodzików o Puchar Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce. Jednak, w tym roku formuła została rozszerzona o roz-
grywki o Puchar Wójta Gminy Kuryłówka w piłce nożnej dziewcząt i Puchar Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w piłce siatkowej 
dziewcząt oraz mecz pokazowy chłopców z Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Kyci w Kuryłówce z drużyną, której skład 
do ostatniej chwili był trzymany w tajemnicy, a wystąpili w niej m.in.: nauczyciele, pracownicy jednostek organizacyjnych gmi-
ny, przedstawiciele policji, przedsiębiorców oraz rodzice. Do udziału w turnieju zaprosiliśmy reprezentacje Szkół Podstawowych  
i Gimnazjów z terenu gminy Kuryłówka (Brzyska Wola, Dąbrowica, Kuryłówka) oraz gościnnie reprezentację Szkoły Podstawowej 
z Chałupek Dębniańskich. Rywalizacja była bardzo zacięta, ale przebiegała w przyjaznej i sportowej atmosferze. Pomimo wielkich 
emocji i pojawiającej się czasami sportowej złości młodzi sportowcy udowodnili, że duch Fair Play nie jest im obcy. Po podsumo-
waniu wyników okazało się, że poszczególne puchary zdobyli:

Turniej Piłki Nożnej dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Kuryłówka
1. Publiczne Gimnazjum im. F. Kyci w Kuryłówce
2. Publiczne Gimnazjum w Dąbrowicy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar GOK
1. Szkoła Podstawowa w Kuryłówce
2. Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli
3. Szkoła Podstawowa w Chałupkach Dębniańskich
4. Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar GZOS
1. Szkoła Podstawowa w Kuryłówce
2. Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli
3. Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

Natomiast w meczu, który wzbudził chyba najwięcej emocji 
początkowo dominowały „młode wilki» z Gimnazjum, później 
role się odwróciły, by mecz zakończył się remisem, jednak w kon-

kursie rzutów karnych młodzież okazała się lepsza i zasłużenie zdobyła okazały puchar. Trzeba przyznać, że zabawa był wyśmienita 
i w zgodnej opinii organizatorów oraz uczestników turniej w przyszłym roku powinien przebiegać w takiej właśnie atmosferze.

Gminny Ośrodek Kultury dziękuje za pomoc w zorganizowaniu Gminnego Dnia Sportu: dyrektorowi Zespołu Szkół w Kuryłów-
ce panu Mironowi Czarnieckiemu oraz sędziom, którymi byli nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół naszej gminy, natomiast 
drużynom życzymy sukcesów w kolejnych turniejach.

goklp
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Za nami święto Gminy, czyli kilka dni dobrej zabawy, pod-
czas których nie zabrakło zmagań sportowych, rekreacji, wystę-
pów i koncertów. W tym roku Dni Gminy Kuryłówka odbyły się 
w dniach 3, 9, 10 i 11 czerwca. Impreza zorganizowana przez 
Wójta Gminy Kuryłówka i Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce, 
współorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kury-
łówce, WDK w Kolonii Polskiej, GKRPA w Kuryłówce oraz GZOS 
 i ZS w Kuryłówce, ponownie stała się okazją do integracji spo-
łeczności lokalnej i wspaniałej zabawy dla wszystkich przybyłych.  

Pierwsze dni imprezy (3, 9 i 10 czerwca) tradycyjnie już, mia-
ły charakter typowo sportowy. Uczestnicy propagujący aktywny 
wypoczynek wzięli udział w rajdzie rowerowym ph.: „Szlakiem 
Naszej Historii – Trzy Religie”, natomiast młodzież mogła się 
sprawdzić w licznych zmaganiach sportowych odbywających się 
na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK przy ZS w Kuryłówce.

Ostatni, kulminacyjny dzień święta Gminy (niedziela) roz-
począł się o godz. 15-ej Przedszkoladą czyli występami solistów 
i zespołów przedszkolnych, następnie prezentacją umiejętno-
ści tanecznych i wokalnych zespołów oraz solistów Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kuryłówce. Na scenie wystąpili:

- soliści: Ewa Kyc, Nikola Parobek, Julia Kubaj, Natalia Pie-
czonka, Anna Koperda, Michalina Murzańska, Oliwia Szczypta, 
Zofia Szpetnar, Patrycja Skiba, Joanna Brzyska, Tomasz Wnuk, 
Magdalena Chudy, Aneta Socha, Anna Jachimowicz, Wiktoria 
Borek, Aleksandra Dziechciarz, Dominika Socha, Kamil Kotulski;

- zespoły wokalne: z Dąbrowicy, Jarzębinka i Pięcionutka  

Dni Gminy Kuryłówka
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z Kuryłówki, Artis z Brzyskiej Woli;
- zespoły taneczne: Pierwsza Klasa z Brzyskiej Woli, przed-

szkolaki z Kuryłówki, Afera, To-To, Kangur z Kuryłówki, Niezapo-
minajki z Brzyskiej Woli oraz Free Smile z Dąbrowicy

Dla podtrzymania tradycji i zaspokojenia amatorów folkloru 
na scenie zaprezentowały się zespoły śpiewacze: Jagoda z Kape-
lą z Dąbrowicy i Brzyskiej Woli, Jarzębina z Kuryłówki i Ożanny 
oraz Kalina z Kolonii Polskiej, a całości oprawy muzycznej dopeł-
niła Orkiestra Dęta z Mażoretkami.

Ciekawą atrakcją dla uczestników imprezy był pokaz starto-
wania balonu, pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu dru-
hów z OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce i druhów z OSP  
z Giedlarowej, przy współpracy zespołu ratowników medycz-
nych z PCK z Nowej Sarzyny oraz prezentacja, w przeważającej 
części zabytkowych już motocykli, Leżajskiego Klubu Motocyklo-
wego „Wehikuł”.

Dzięki GKRPA, która była sponsorem gminnego podsumo-
wania kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, święto Gminy uczci-
li także najmłodsi uczestnicy imprezy, tym razem porcją ruchu  
z pracownikami Podkarpackiego Centrum Animacji. Animato-
rzy-profilaktycy w formie zabawy zachęcali najmłodszych do 
zdrowego trybu życia wolnego od przemocy i uzależnień. Dzieci, 
biorąc czynny udział w zajęciach „chłonęły” wartościową wiedzę 
o świecie. Do ich dyspozycji był m.in.: tor przeszkód z użyciem 
alkogogli i narkogogli czy też klinika Doktora Misia. Żywą i nie-
zapomnianą atrakcją byli także szczudlarze, którzy w barwnych 
strojach perfekcyjnie poruszali się na szczudłach i przemierzając 
plac imprezy porywali uczestników do wspólnej zabawy wzbu-
dzając ogromną radość i potwierdzając motto, że: „kiedy śmieje 
się dziecko, to śmieje się cały świat.”

Gwiazdą wieczoru był zespół MeGustar i zgromadzona pu-
bliczność mogła bawić się przy ich charakterystycznej, disco-po-

lowej muzyce.
Dzień pełen pozytywnych, artystycznych doznań zakończył 

się zabawą przy muzyce zespołu „FENIX”, który swoją profesjo-
nalną oprawą muzyczną i różnorodnym repertuarem zapewnił 
uczestnikom wieczór pełen wrażeń i emocji, a przede wszystkim 
mnóstwo dobrej zabawy serwując zarówno utwory starsze jak  
i najnowsze hity z bieżących list przebojów.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponso-
rom, którymi byli: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
S.A. w Warszawie Oddz. w Sanoku, Firma Elinsbud – Wiesław Ba-
gniak, Firma Bud-Max Krzysztof Szenborn, Firma Inventor Cate-
ring Imprezy – Andrzej Burek, Grupa Żywiec S.A. Browar Leżajsk 
oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
a także „Wieściom Kuryłowskim” za objęcie Dni Gminy Kuryłów-
ka 2017 patronatem medialnym.

gbpldz; więcej zdjęć na: www.gokkurylowka.pl

Okiem widza
Dni Kuryłówki to jedno wielkie święto dla mieszkańców. 

Atrakcji jak zwykle było wiele ale mnie zauroczyły dzieci i mło-
dzież występujące tego dnia na scenie, a było ich chyba po-
nad sto. Tyle radości, spontaniczności i zaangażowania rzadko 
kiedy na raz człowiek może oglądać. Wierzę, że oglądający 
występy mieszkańcy gminy zdają sobie sprawę z tego  ile sa-
mozaparcia, wytrwałości i oczywiście talentu trzeba mieć by 
stworzyć piękne widowisko. A to wszystko razem mają  dzie-
ci z naszej gminy. Chwała im za to. Docenić należy także in-
struktorów GOK, którzy nie tylko pracują wiele godzin, ćwicząc  
z dziećmi wcześniej przygotowane choreografie tańca i ucząc 
śpiewu ale też posiadają w sobie zdolność przyciągania tych 
młodych ludzi do domu kultury, a mają przecież wielką kon-
kurencję w postaci Internetu czy telewizji. Przypuszczam, że 
to atmosfera pracy ale i dobrej współpracy między całą ka-
drą naszych instytucji kultury pozwala dzieciom i młodzieży 
po prostu czuć się tam komfortowo. To dobrze wróży na przy-
szłość dla tych młodych ludzi, którzy już teraz na co dzień ob-
cują z kulturą.

Było co podziwiać np. ”czarujące Pierwszaki” z Brzyskiej 
Woli wycisnęły mi łzy z oczu – w nieco przydużych strojach z 
wielkim zaangażowaniem i skupieniem na buźkach odtańczyły 
Krakowiaka - to po prostu było wzruszające. Śpiewający mali 
artyści również zachwycali swoimi głosami; była ruda wiewió-
reczka, był też hipopotam i wiele innych. Podejrzewam, że ro-
dzice i dziadkowie mocno przeżywali występy swoich pociech.

Uwieńczeniem występów zespołów był wspólny taniec z 
instruktorem – Panią Karoliną, która wywijała salta i piruety, 
a w ślad za nią podążały dzieci. Ta dziewczyna to jak w powie-
dzeniu „do tańca i do różańca”, bo  także uczy śpiewu i przygo-
towuje stroje dla swoich zespołów.

Podsumowując moje osobiste refleksje dodam, że w na-
szej gminie na niwie kultury widać „gołym okiem” dobrą 
współpracę: zaangażowani, obok pracowników GOK i GBP, 
rodzice i nauczyciele. Tylko pozazdrościć.                                                                               

MP
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Podsumowanie projektu 
„Utworzenie przedszkola w miejscowości Brzyska Wola”

Od sierpnia 2016 roku był realizowany przez Szkołę Podstawową w Brzyskiej Woli projekt pn. „Utworzenie przedszkola  
w miejscowości Brzyska Wola” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, który wraz z uroczy-
stym zakończeniem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji zakończył się. Głównym celem projektu było zapewnienie dzieciom 
w wieku 3-4 lat zamieszkującym miejscowości Brzyska Wola oraz Wólka Łamana wychowania przedszkolnego. W ramach reali-
zacji projektu dzięki pozyskanym przez Gminę Kuryłówka środkom unijnym został wyremontowany budynek, i tym samym zo-
stały dostosowane pomieszczenia na funkcjonowanie w nim oddziału przedszkolnego 3-4 latków, zakupiono nowe wyposażenie 
oraz pomoce dydaktyczne. Do powstałego oddziału przedszkolnego 3-4 latków uczęszczało 24 dzieci. Wraz z rozpoczęciem roku 
szkolnego małe przedszkolaki otrzymały wyprawki przedszkolne. Dzięki realizowanemu projektowi wszystkie dzieci były objęte 
dodatkowymi zajęciami logopedycznymi oraz zajęciami  z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Ponadto małe przedszkolaki 
w ramach projektu miały okazję uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych m.in. do: ZOO w Zamościu, kina Helios, Centrum 
Zabaw Fantazja, a także na bajkowy spektakl teatralny do kina Maska w Rzeszowie. Wielką atrakcją dla przedszkolaków były 
organizowane spotkania z gośćmi reprezentującymi różne zawody. Dzieci poznały pracę ratowników medycznych, policjantów, 
technika systemów informatycznych, listonosza czy pani pielęgniarki. Przedszkolaki miały możliwość poznać specyfikę ich pracy 
i rozwijać zainteresowania. Ponadto zostały również zorganizowane zajęcia z dogoterapii, które miały na celu pokazać dzieciom 
jak troszczyć się o zwierzęta, a także bronić się przed agresywnym psem. Dzieci uczestniczyły również we wszystkich imprezach 
szkolnych jak akademie czy konkursy. Poprzez uczestnictwo do powstałego oddziału przedszkolnego 3-4 latków przedszkolaki 
stały się aktywne, rozbudzone poznawczo i wrażliwe na odbiór szeroko rozumianej sztuki. Dzieci mogły odkrywać własne talen-
ty, rozwijać zainteresowania, rozbudzać pasje, a także zaszczepiać ciekawość poznawania świata Pozytywna ocena wystawiona 
przez Rodziców dla całości projektu jest dowodem na to, że takie projekty są bardzo potrzebne, bo spełniane są najważniejsze 
oczekiwania i potrzeby mieszkańców.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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„Mama wszystko wie”, „Daj mi rękę tato”, „Jesteśmy jagód-
ki” – tych piosenek z repertuaru dziecięcego można było posłu-
chać 24 maja w Wiejskim Domu Kultury w Kolonii Polskiej na 
Gminnym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Kaczucha”. 

Prezentacja uzdolnień muzycznych, pobudzanie u najmłod-
szych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki oraz inte-
gracja środowisk przedszkolnych to cele przyświecające w orga-
nizacji tego cyklicznego wydarzenia. 

W tegorocznym konkursie wzięło udział 17 dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych z Brzyskiej Woli, Dąbrowicy i Kuryłówki 
uczęszczających na zajęcia wokalne GOK w Kuryłówce. Przed-
szkolaki po długim odliczaniu do przeglądu, chwyciły za mikrofo-
ny by podbijać serca publiczności. Piękne stroje, popisy wokal-
ne, gesty, wszystko dopracowane i dopięte na ostatni guzik do 
którego przygotowywały się od kilku miesięcy. 

W kategorii zespołów prym wiodły utwory z repertuaru lu-
dowego, usłyszeliśmy m.in. „W moim ogródeczku”, „Hej szalała, 
szalała”, „Piekła baba chleb”. 

Soliści wykazywali się w  klasycznych oraz tych trudniejszych 
przebojach, z którymi sobie świetnie poradzili. Podczas konkursu 
Jury obradowało w składzie: Mateusz Pęcak (przewodniczący), 
Marek Latawiec i Tomasz Pierczyk. Liczyła się przede wszystkim 
czystość śpiewanej melodii, ale również poczucie rytmu, ruch, 

barwa głosu oraz dobór repertuaru - te wszystkie elementy mia-
ły wpływ na ostateczną ocenę występu. 

Licznie zgromadzona publiczność, koledzy i koleżanki, a w 
głównej roli rodziny głośnym dopingiem mobilizowały młodych 
artystów. Z radością można było zaobserwować duże zaangażo-
wanie i dumę rodziców, oglądających swoje pociechy „w akcji”. 

Werdykt Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – KA-
CZUCHA 2017: Kategoria SOLISTA: Nagrodę główną GRAND PRIX  
wywalczyła Oliwia Szczypta z piosenką „Hipopotam u dentysty” 
(Kuryłówka), miejsce I – Nikola Parobek (Kuryłówka), miejsce II 
– Natalia Pieczonka (Brzyska Wola), miejsce III – Ewa Kyc (Kury-
łówka), Wyróżnienia: Nikola Jaśkiewicz i Anna Koperda (Brzyska 
Wola), Julia Kubaj i Łucja Piskor (Dąbrowica); Kategoria ZESPÓŁ: 
miejsce I – zespół „Jarzębinka” z Kuryłówki, miejsce II – zespół 
„Artis” z Brzyskiej Woli, miejsce III – duet wokalny oraz zespół  
z Dąbrowicy

Gratulujemy uzdolnionym przedszkolakom wspaniałych 
nagród, a przede wszystkim odwagi i wytrwałości w pracy, jaką 
wkładali na zajęciach pod okiem swoich instruktorów. Wierzy-
my, że pierwsze osiągnięcia zaowocują i pobudzą do dalszego 
kształcenia muzycznego przez co jeszcze niejednokrotnie usły-
szymy o sukcesach naszych najmłodszych wokalistów. 

gokkr

Wokalne popisy przedszkolaków - KACZUCHA 2017
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Już po raz drugi pasjonaci jazdy rowerowej i historii naszej 
gminy mogli wziąć udział w Rajdzie rowerowym. Tak jak zeszłe-
go roku, tak i teraz organizatorami były dwie gminne instytu-
cje kultury: ośrodek kultury i biblioteka publiczna. Był to rajd 
wielopokoleniowy w dosłownym tego słowa znaczeniu, naj-
młodszy uczestnik liczył zaledwie 1 roczek, były kilku i kilkuna-
stoletnie dzieci, była młodzież i osoby starsze. Zdyscyplinowani, 
podzieleni, zgodnie z przepisami drogowymi na grupy, ruszy-
liśmy spod kuryłowskiej remizy strażackiej. Eskortowani przez 
pracowników – organizatorów, zabezpieczani przez strażaków z 

Kulna i Kuryłówki oraz ratowników medycznych z Nowej Sarzy-
ny czuliśmy sięw pełni zadowoleni i pewni siebie. Ucieszyła nas 
obecność pana Romana, myślę, że już na stałe mianowanego 
przewodnikiem tych rajdów. Ze swadą ale trzymając się faktów 
historycznych, przedstawiał nam na każdym przystanku rajdu 
przeciekawą historię tej gminy i jej mieszkańców w kontekście 
trzech religii: rzymsko-katolickiej, prawosławnej i greckokato-
lickiej. Nie omieszkał wspomnieć również o protestanckiej i ży-
dowskiej.

Poznaliśmy historię powstania kościoła unickiego (grecko-
katolickiego) i zobaczyliśmy relikty tej religii jakie zachowały się 
w naszej gminie, jak chociażby dzwonnicę i cmentarz w Ożan-
nie. Historii powstania kościoła pw. Św. Józefa w Tarnawcu oraz 
wytłumaczenia skomplikowanej nazwy naszej wspólnoty para-
fialnej wysłuchaliśmy w chłodnych wnętrzach tej świątyni. Na-
stępny etap rajdowej eskapady prowadził do cerkwi greckoka-
tolickiej z końca XIX wieku, a obecnie kościoła filialnego pw. Św. 
Mikołaja wKuryłówce, by potem ruszyć przez „ruski koniec” do 
Kulna. Tam podziwialiśmy przepiękne wnętrza dawnej cerkwi 

prawosławnej, wysłuchując równocześnie ciekawej historii do-
tyczącej mieszkańców Kulna i okolic i ich perypetii związanych 
z kultywowaniem wiary.Odwiedziliśmy też tamtejszy cmentarz, 
na którym m.in. zobaczyliśmy unikatowy krzyż z 1841 roku i na-
grobek oficera carskich wojsk pogranicza. Zanim dotarliśmy do 
ostatniego etapu naszej wędrówki,zatrzymaliśmy sięprzy grobie 
nieznanego żołnierza z oddziału „Wołyniaka”, który zmarł od ran 
4 listopada 1946 roku.A ostatnim etapem rajdu było miejsce 
pogromu ludności żydowskiej (wyznania mojżeszowego) oraz 
prawosławnych mieszkańców Kulna, którego dokonali Niemcy 

w 1942 roku. Drugi rajd rowerowy organizowany w ramach Dni 
Kuryłówki był dla uczestników relaksem i równocześnie eduka-
cjąw zakresie lokalnej historii religii.

Finał rajdu miał miejsce przy kulniańskiej remizie, gdzie  
w cieniu namiotu zjedliśmy smaczną  grillowaną kiełbaskę. I tu 
nie lada niespodzianką był tort przygotowany przez uczestniczki 
– członkinie Koła Gospodyń z Kuryłówki wręczony Dyrektorowi 
GOK z okazji jego imienin. Podejrzewam, że tu kobietki miały 
wsparcie w Małgosi – żonie dyrektora, bo właśnie ona była naj-
mniej zaskoczona takim obrotem sprawy. Tradycyjne „Sto lat” 
wybrzmiało głośno i z zaangażowaniem.Bo i było za co dzięko-
wać. Dyrektor już nas przyzwyczaił do tego, że imprezy organi-
zowane przez instytucje, którymi zarządza są po prostu udane.

PS. Jednej z uczestniczek, (już trochę leciwej) co rusz psuł 
się rower, ale zarówno strażacy jak i koleżanki z peletonu nie 
opuściły kobieciny w potrzebie i pomagali za każdym razem jak 
spadał łańcuch. To się nazywa współpraca, trzymanie ręki na 
pulsie lub dobre serce.

Jedna z uczestniczek

Szlakiem trzech religii
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Powitanie wiosny
„Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu,
Wyrósł śliczny,uśmiechnięty.”
Tymi oto słowami Władysław Broniewski przywitał na-

dejście wiosny, my także postanowiliśmy uczcić te wyjątkowe 
chwile i w pierwszy dzień tej wspaniałej pory roku w wiejskim 
domu Kultury w Kolonii Polskiej nie zabrakło zabaw oraz trady-
cyjnego spalenia Marzanny symbolizującej odejście zimy. Dzie-
ciom towarzyszyły mamy oraz babcie, które równie energicznie 
i czynnie brały udział w uroczystości. Po zakończeniu zabaw 
wszyscy razem usiedli przy wspólnym ognisku.

Obrzędy Wielkanocne- Turki
Święta są wspaniałym czasem, który pozwala nam zapo-

mnieć o szarej codzienności, dzięki nim możemy delektować 
się chwilami spędzonymi w gronie rodziny. Wielkanoc w Kolonii 
Polskiej jak i w wielu innych miejscowościach jest czasem ma-
gicznym, w którym kultywuje się lokalną tradycję. Są to piękne-
obrzędyzwiązane z tutejszą kulturą i wiara katolicką. Przepięk-
nym zwyczajem jest Straż Grobowa, która od Wielkiego Piątku 
adoruje Grób Pański. W naszej parafii są to niezamężni chłop-
cy i mężczyźni, którzy w tradycyjnych strojach oraz z szablami  
w ręku pełnią pieczę nad Ciałem Chrystusa. Poświęcają swój 
czas na upiększanie obrządków wielkanocnych, za co bardzo im 
dziękujemy, bo właśnie dzięki nim i temu, że nie wstydząsię po-
wielania tradycji swoich dziadków i ojców. Dzięki nim ten pięk-
ny zwyczaj nie zanika. 

Wyjątkowym zwyczajem jest również Marsz Wielkanocny 
, który jest grany tylko i wyłącznie w naszym Kościele parafial-
nym pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika. Obszerny artykuł 
na ten temat ukazał sięjuż w jednym z wcześniejszych wydań 
«Kuryłowskich Wieści», dlatego też bardzo serdecznie odsyłam 
do zapoznania się z tą ciekawą lekturą.

Palmy Wielkanocne
W Wiejskim Domu Kultury postanowiliśmy uczcić Niedziele 

Palmową. Dzieci uczęszczające na zajęciaświetlicowe pod czuj-
nym okiem mam i Pani Krystyny Kiełboń, która poprowadziła 
warsztaty, dzieci zrobiły wspaniałe palmy wielkanocne. Więk-
sze, mniejsze, kolorowe wszystkie były wyjątkowe, bo w ich zro-
bienie dzieciaki włożyły całe swoje serce. Pełne zapału i werwy 
chętnie uczestniczyły w zajęciach. Największą i najpiękniejszą 
palmę dzieci złożyły na ręce proboszcza Ks. Stanisława Sroki. 
Palma ta została wystawiona w Kościelepodczas Niedzieli Pal-
mowej, za co serdecznie dziękujemy.

Lokalne Sprzątanie Świata 
Każdy z nas lubi spacerować po czystym i nie zaśmieco-

nym lesie lub idąc drogą nie napotykać na sterty piętrzącychsię 
śmieci. Niestety, takie obrazy coraz częściejukazująsię naszym 
oczom. To bardzo nie estetyczne i przykre, że ludzie wyrzuca-
jąśmieciwszędzie, tam gdzie tylko przyjdzie im na to ochota,  
a przecież jest tyle miejsc przeznaczonych do ich utylizacji. Dzie-
ci z WDK w Kolonii Polskiej postanowiły wziąć sprawy w swoje 
ręce i posprzątać naszą wieś. Drogi, rowy i staw zostały bardzo 
skrupulatnie posprzątane z wszelkich papierków, puszek i bute-
lek.Po naszym lokalnym sprzątaniuświataworki zapełniły się od-
padami, ale zato pozostał ład i porządek. Dzieci wzięły sobie tę 
akcję bardzo do serca i postanowiły bardziej dbać o środowisko. 

APELUJEMY DO WSZYSTKICH- NIE ZAŚMIECAJMY NASZEGO 
ŚRODOWISKA.

Dzień Rodziny
Uroczystość z okazji Dnia Rodziny w WDK odbyła się 

26.06.2017. Postanowiliśmy połączyć Dzień Mamy z Dniem 
Ojca, aby wspólnie celebrować to święto. Dzieci z kółka te-
atralnego Marionetki wykonały wspaniaływystęp artystyczny, 
śpiewy, tańce oraz recytacja wierszy umilały czas rodzicom. Po 
zakończeniu przedstawienia dzieci wręczyły wszystkim własno-
ręcznie wykonane upominki.

Powitanie Wakacji
Po 10 miesiącach nauki nareszcie WAKACJE!!!. Wakacje  

w WDK w Kolonii Polskiej rozpoczęły się wspólnym ogniskiem  
i pieczeniem kiełbasek. ZABAWOM I RADOŚCI NIE BYŁO KOŃCA, 
A TO DOPIERO PIERWSZY WAKACYJNY DZIEŃ. Na resztę wolne-
go czasu przewidujemy także wiele niespodzianek i atrakcyj-
nych zajęć.

W WDK w Kolonii Polskiej
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„Oto przyniosłam dzisiaj najstarszy szkolny swój pamiętnik… 
z mojej pierwszej szkoły podstawowej w rodzinnym Radymnie, 
tej dziecięcej z lat 70 – tych, którą dobrze pamiętam. Teraz  
w drugiej, miłej mojemu sercu podstawowej szkole uroczyście 
obiecuję… dalej pamiętać”.

Moi drodzy wszyscy… dzieci przedszkolne, uczniowie! Panie 
Wójcie, koleżanki i koledzy - nauczyciele, pracownicy obsługi. 
Szanowni rodzice,  Przyjaciele szkoły. Niesamowite – jak szybko 
płynie czas… To była niezwykła podróż, obfitująca w wiele zda-
rzeń, niepowtarzalnych chwil i mnóstwo przygód… Ciekawość 
świata, chęć doświadczania, zdobywania wiedzy, upór w dąże-
niu do celu, rozwój – to działania, które są naszym wspólnym 
udziałem. Cóż… czasu zatrzymać się nie da. Spędziłam w Szkole 
Podstawowej w Dąbrowicy blisko 30 lat, piękny to czas. To dużo 
i tak niewiele, bo szybko uleciało… 

- Co wydłuża czas niemiłosiernie? – Bezczynność! 
- Co skraca mi czas?  - Działanie!           

(Johann Wolfgang Goethe)

Na bezczynność nigdy nie narzekałam, a działanie to moja 
pasja. Człowiek z pasją czuje się szczęśliwy. Pasjonuję się min. 
twórczą pracą, literaturą, są też i skoki narciarskie. Pamiętam 
jak na zakończenie zimowego pracowitego sezonu w skokach 
w Pucharze Narodów nasi wspaniali skoczkowie zdobyli złoty 

medal. Pokazali, że są wspaniałą drużyną, a trener Polaków 
uświadomił nam, jak ważne jest wspólne działanie, bo pokazuje 
siłę całości drużyny. Jestem przekonana, że w Dąbrowicy współ-
pracował ze sobą wspaniały zespół fantastycznych, twórczych 
ludzi, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i partnerów, 
Przyjaciół nas wspierających. 

Dla mnie ogromnym zaszczytem było stanąć na czele tej 
wspaniałej drużyny i zostać jej liderem. Szkoła stawała się, była, 
jest w przenośni i dosłownie moim domem. A dom to rodzi-
na… to wspólnota. To my, dzieci, młodzież, koleżanki i koledzy 
- nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice z naszymi Partnera-
mi – instytucjami współpracującymi razem tworzyliśmy szkolną 
i lokalną wspólnotę. Ksiądz Stanisław Sroka proboszcz Parafii 
Kolonia Polska, pani Lucyna Pietrycha dyrektor Publicznego 
Gimnazjum, pan Tadeusz Kyć prezes Zarządu Stowarzyszenia 
WIK-OiG w Dąbrowicy… proszę wszyscy przyjmijcie ode mnie 
podziękowania za współtworzenie szkolnych działań, dobrej 
atmosfery i dbałość o piękny rozwój naszych wychowanków. 
Przyjmijcie moi drodzy nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzi-
ce, Przyjaciele szkoły wyrazy wdzięczności… proste słowa - pięk-
nie dziękuję. Za co? Za to, że byliście wyjątkowi i zawsze goto-
wi… na wyzwania i trud… na czasem niespodziewane pomysły…  
dziękuję za uśmiech i zmarszczone czoło. Przecież trudności 
uniknąć się nie da, więc były do przeżycia poważne problemy  
i trudne były czasem wspólne rozwiązania. 

To była niezwykła podróż, obfitująca w wiele zdarzeń, niepowtarzalnych chwil     
i mnóstwo przygód… Rozwijaj skrzydła MOJA KOCHANA SZKOŁO!

Dziękujemy
Dziękuję serdeczne szkołom, firmom, stowarzyszeniom, instytucjom i osobom, które włączyły się w pomoc organizacyjną imprez 

plenerowych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce.
Dziękuję dyrektorom szkół oraz nauczycielom z terenu naszej gminy za zaangażowanie w całoroczną współpracę i wspieranie 

działalności kulturalnej ośrodka, za pomoc w przygotowaniu dzieci do „Przedszkolady” i innych wspólnych przedsięwzięć kultural-
nych, które miały miejsce w zakończonym roku kulturalnym. 

Dziękuję strażakom z OSP im. J. Szczęsnego w Kuryłówce oraz innym jednostkom za aktywny udział Pocztów Sztandarowych 
w uroczystościach patriotycznych oraz zabezpieczenie rajdu rowerowego, pełnienie służby porządkowej i pokaz ratownictwa drogo-
wego. 

Dziękuję dyrektorom Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół z terenu gminy Kury-
łówka, Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prezesowi LKS Złotsan za pomoc w or-
ganizacji Gminnego Dnia Sportu oraz Dni Gminy. Pracownikom Urzędu Gminy oraz pracownikom interwencyjnym za pomoc 
organizacyjną przed i po imprezie.

Wielkie podziękowania kieruję do wszystkich uczestników rajdu rowerowego «Szlakiem Naszej Historii - Trzy Religie», za wspa-
niałą niezwykle budującą atmosferę, która powoduje, że już wiemy gdzie pojedziemy za rok. Ogromny szacunek mamy dla wiedzy 
pana Romana Szałajko - przewodnika rajdów po naszej małej ojczyźnie.

Specjalne podziękowania kieruję do zespołów GOK, które wnoszą swój nieoceniony wkład w oprawę artystyczną naszych przed-
sięwzięć. Są to: Teatr Dramatyczny, Zespoły Śpiewacze Jagoda z Dąbrowicy, Kalina z Kolonii Polskiej i Jarzębina z Kuryłówki, 
Chór Męski, Orkiestra Dęta i Mażoretki, Zespoły Wokalne Artis, Pięcionutka i Jarzębinka oraz soliści kół wokalnych. W szczególny 
sposób dziękuję członkom zespołów tanecznych: To-To, Kangur, Afera, Krakowiaczek z Kuryłówki, Pierwsza Klasa, Niezapominajki  
z Brzyskiej Woli oraz Free Smile z Dąbrowicy za ciężką pracę w ciągu całego roku szkolnego, za wspaniały pokaz talentu i możliwości 
jakie w Was drzemią. Pokazaliście, że połączenie odpowiedniego podejścia do zajęć i charyzmatyczny instruktor gwarantują sukces. 

Pragnę również podkreślić, że utalentowani członkowie naszych zespołów udzielają się artystycznie nie tylko w zespołach ośrod-
ka kultury, ale również i innych formach aktywności kulturalnej m.in. szkół, stowarzyszeń czy parafii. Cieszę się, że umiejętności 
zdobyte w Gminnym Ośrodku Kultury stanowią znaczny potencjał tych zespołów. 

Dziękuję również naszym sponsorom, dzięki którym możemy sobie pozwolić na znacznie bogatszy program podczas uroczystości 
- państwa wsparcie jest dla nas nieocenione.

Dziękuję wszystkim pracownikom ośrodka kultury i biblioteki oraz opiekunom artystycznym za profesjonalne przygotowanie 
zespołów oraz za cały rok ciężkiej pracy, której finał zaprezentowaliśmy podczas Dni Gminy i innych przedsięwzięć.

           Leszek Połeć
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Po latach wielu przychodzi refleksja … łącząca czas z tymi, 
których już nie ma, którzy byli dawniej, przed laty i którzy są… 
a wszystkim, których spotkałam pięknie dziękuję za współtwo-
rzenie szkoły jakości. Warto było tutaj być, uczyć się, przeżywać 
i doświadczać. I choć  trudno zamyka się drzwi otworzone blisko 
30 lat temu, to wiem, że tego czasu nie zamieniłabym na żaden 
inny.  Myślę, że jesteście też gotowi na te wyzwania, które są 
przed Wami. Spotkania z ludźmi nas kształtują, myślę, że jeste-

ście dobrze przygotowani na to, by przeżyć nową przygodę…
Rzetelne planowanie to droga sukcesu! Pan Wójt Tadeusz 

Halesiak przekaże stery naszej placówki pani dyrektor Jadwidze 
Stopyra. Dla mnie osobiście to wyjątkowo budujący sygnał. W 
1987 roku, bo kiedy tu przybyłam wspaniałe panie nauczycielki 
Elżbieta Darnia i Jadwiga Stopyra były wzorowymi uczennicami 
klasy VII. 

Moi wszyscy drodzy! Przed Wami nowe wyzwania. Niech 
każde z nich wzbogaca Wasze doświadczenia i utwierdza  
w przekonaniu, że warto w życiu kierować się takimi wartościa-
mi, jak: prawda, dobro, przyjaźń. Życzę, abyście mieli w sercach 
nadzieję i zapał do życia, byli wytrwali, mieli pasje i abyście wie-
dzieli, że warto się im poświęcać. Bądźcie chętni do działania  

i podejmowania wyzwań, miejcie marzenia i je spełniajcie. Tego 
z całego serca życzę!

Na podsumowanie ważna klamra zamykająca całość. Sza-
nowny Panie Wójcie - pięknie dziękuję, że pan zaryzykował  
i dał mi szansę na rozwój. Moja praca, zaangażowanie, moja de-
terminacja i działanie we współpracy przekłada się na rozwój 
naszej szkoły i lokalnej społeczności. Ruszyły działania z wyko-
nawcą poważnego przedsięwzięcia termomodernizacji budyn-

ku szkoły, w tym roku będziemy też mieli nowe wielofunkcyjne 
boisko. To budujące, że nasza społeczność, mimo poważnych 
trudności może liczyć na wsparcie, a jej rozwój jest ważny dla 
władz samorządowych Gminy Kuryłówka.

Bo szkoła, bo życie to nie jest próba generalna, to dzieje 
się TU i TERAZ… więc nie siedźmy z założonymi rękami, zaanga-
żujmy się i ruszajmy w dalszą drogę, a drzwi pozostawmy lekko 
uchylone…

Rozwijaj skrzydła MOJA KOCHANA SZKOŁO!
Małgorzata Leja

1987 – 2017, 31 marca 2017 - podsumowanie pracy przez 
Małgorzatę Leja nauczycielkę historii i bibliotekarkę, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy.

INFORMACJA WÓJTA GMINY KURYŁÓWKA 
Wójt Gminny Kuryłówka informuje, że wprowadza na okres próbny dostarczanie korespondencji urzędowej do osób 

fizycznych i prawnych na terenie Gminy Kuryłówka przez gońca, co nie wyklucza możliwości otrzymywania korespondencji 
za pośrednictwem urzędu pocztowego. Goniec Urzędu Gminy Kuryłówka będzie posiadał imienny identyfikator oraz upoważ-
nienie do dostarczania korespondencji podpisane przez Wójta Gminy Kuryłówka.

Goniec zobowiązany jest do zachowania tajemnicy korespondencji, nie zna treści dostarczanych przesyłek, zatem żąda-
nie od niego informacji na ten temat  jest bezzasadne. Goniec nie przyjmuje korespondencji zwrotnej do Urzędu i jednostek 
organizacyjnych gminy od osób fizycznych.

Tadeusz Halesiak Wójt Gminy Kuryłówka
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Mało kto wie, że 15 maja obchodzo-
ny jest Międzynarodowy Dzień Rodziny. 
Warto więc w takim dniu zatrzymać się 
na chwilę, odłożyć wszystkie inne czyn-
ności i poświęcić czas swoim najbliższym.  
W Brzyskiej Woli taka uroczystość odbyła 
się 2 czerwca, gromadząc dzieci i rodziców. 
Na początku pani Dorota Lewkowicz powi-
tała wszystkich, złożyła życzenia i odczytała 
list Rzecznika Praw Dziecka - Marka Micha-
laka. Następnie oddała głos najmłodszym 
przedszkolakom, które wdzięcznie zapre-
zentowały przygotowany repertuar. Grupa 
starszych przedszkolaków i uczniowie klas I-
-III przedstawili obszerną część artystyczną, 
były wiersze i piosenki. Tę część występów uświetniła Natalka 
Pieczonka z grupy „0”, która pięknie zaśpiewała piosenkę o ma-
mie. Natalka wystąpiła też w finale Przeglądu Małych Talentów 
„Iskierka”. Uczniowie klas IV-VI zaprezentowali się w inscenizacji 
„Nowa na tapecie”, którą przedstawili na XVI Powiatowym Prze-
glądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych- 
Drama Profilaktyczna 2017 pod hasłem „Lajki i hejty” - nie za-

burzaj rzeczywistości. Po występach pani dyrektor podziękowała 
nauczycielom za przygotowanie uczniów do tej uroczystości.

Po występach w sali gimnastycznej uroczystość przenio-
sła się na plac zabaw i boiska szkolne. Tam kontynuowana była 
wspólna zabawa dzieci, rodziców i nauczycieli. Rada Rodziców 
jak co roku przygotowała słodkości i poczęstunek dla każdego 
ucznia.

Przełom kwietnia i maja to czas licznych rocznic wiążących 
się z historią naszego kraju i regionu. Aby przywołać pamięć  
i oddać szacunek ofiarom zbrodni w Katyniu, uczniowie szkoły 
w Brzyskiej Woli przypomnieli o tych wydarzeniach społeczno-
ści szkolnej podczas apelu. Uczestnikiem tragicznych wydarzeń 
z okresu II wojny światowej był również st. posterunkowy Józef 
Czerwonka, mieszkaniec Brzyskiej Woli. Portret wraz z jego ży-
ciorysem  umieszczony jest w holu szkoły, upamiętnia go także 
dąb katyński zasadzony na szkolnym terenie. Po apelu ucznio-
wie zapalili znicz pod dębem, który przypomina o jego tragicz-
nej śmierci.

Kolejna rocznica wiąże się z dniem 19 kwietnia 1943 roku, 
kiedy to wybuchło powstanie, będące odpowiedzią na rozpo-
częcie przez Niemców akcji ostatecznej likwidacji getta war-
szawskiego. Aby oddać hołd bohaterom, którzy chcieli walczyć 
o wolność i umierać w walce z godnością, szkoła przystąpiła do 
akcji „Żonkile”. Była ona odpowiedzią na zaproszenie Muzeum 
Historii Żydów Polskich Polin. Po obejrzeniu prezentacji na te-
mat początków historii Żydów w Warszawie wręczano żonkile 
uczniom i nauczycielom. Akcja przeniosła się na zewnątrz szko-

ły. Uczniowie rozdawali mieszkańcom Brzyskiej Woli papierowe 
kwiaty i opowiadali o historii powstania w getcie warszawskim. 
Był to dzień pamięci, która jest najważniejsza i musi być zacho-
wana ze względu na bohaterów, którzy na nią zasługują.

Maj nieodłącznie kojarzy się z Konstytucją 3 Maja, której 
226 rocznicę uchwalenia obchodziliśmy w tym roku. Święta 
poważnego i doniosłego. W takim też stylu uczniowie przygo-
towali lekcję otwartą, podczas której nakreślili rys historyczny 
tego ważnego, dla całego polskiego społeczeństwa, wydarzenia. 
W prezentacji multimedialnej ukazali, jak ważną rolę odegrała 
Konstytucja Majowa w procesie kształtowania nowoczesnego 
narodu oraz szerzenia postaw patriotycznych. Majowe święta 
stały się też okazją, do włączenia się w happening Samorządu 
Uczniowskiego, ph.: „Symbole narodowe”, „Żywa flaga”, „Przy-
wdziej barwy narodowe”. Była to niepowtarzalna lekcja historii 
i patriotyzmu. 

Mamy nadzieję, że po takich dniach słowo patriotyzm nie 
będzie tylko pustym frazesem, będzie się uczniom kojarzyło  
z miłością do Ojczyzny, codzienną, rzetelną nauką oraz pamięcią 
o doniosłych wydarzeniach z historii naszego kraju.

Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli

Ku pamięci…. czyli uroczystości historyczne w szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli



23

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli nie spoczy-
wają na laurach. Rozwijając swoją wiedzę pod czujnym okiem 
wspaniałych nauczycieli i instruktorów osiągają sukcesy na wielu 
szczeblach. 

Na IV Gminnym Festiwalu  Piosenki Przedszkolnej „Kaczucha 
2017” zespół Artis w składzie: dzieci sześcioletnie – Ania Koper-
da, Natalka Pieczonka i Nikola Jaśkiewicz oraz dzieci pięcioletnie 
– Julia Działo i Kamila Leniart zajął II miejsce, a Ania oraz Nikola 
otrzymały wyróżnienia. Natomiast w kategorii solistów Natalka 
Pieczonka wywalczyła II miejsce. 

Tego samego dnia sześciolatki zachęcone porannym suk-
cesem wzięły udział w I Powiatowym Przedszkolnym Festiwalu 
Talentów „Iskierka 2017”. Do powiatowego finałowego koncertu 
laureatów zakwalifikowała się Natalka Pieczonka ze swoją pio-
senką „Wróbelek Marcelek”. Dzieci przygotowała pani Marzena 
Kycia – instruktorka GOK w Kuryłówce.

Na XVI Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżo-
wych Małych Form Teatralnych - Drama Profilaktyczna 2017 pod 
hasłem „Lajki i hejty - nie zaburzaj rzeczywistości” grupa teatral-
na „SMYK” zdobyła II miejsce w kategorii szkół podstawowych,  
a Zuzanna Piotrowska z klasy V otrzymała nagrodę dla najlepszej 
aktorki. Autorkami scenariusza i reżyserkami przedstawienia 
były panie Elżbieta Fus i Dorota Lewkowicz.

W Powiatowym Konkursie z Języka Angielskiego „English is 
cool” III miejsce wywalczył Bartłomiej Jachimowicz - uczeń klasy 
VI, którego przygotowała pani Elżbieta Śliz.

Laureatami Powiatowego Konkursu Plastycznego „Mój ulu-
biony bohater literacki” zorganizowanego przez Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie Filię w Leżajsku zostały:  
Magdalena Hacia z klasy VI, Zuzanna Piotrowska i Rafał Mase-
łek z klasy V, których prace powstały pod czujnym okiem pani 
Elżbiety Fus.  

W powiatowym konkursie plastycznym ph ”Trzymaj formę 
aktywnie i zdrowo” Zuzanna Piotrowska z kl. IV otrzymała wy-
różnienie. Praca Zuzi powstała pod opieką pani Bogusławy Pych.

Laureatem Konkursu Przedmiotowego z matematyki or-
ganizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty został  
uczeń klasy VI Bartłomiej Jachimowicz przygotowany przez pa-
nią Danutę Działo.

W Ogólnopolskim konkursie GALILEO z przyrody tytuł Lau-
reata zdobył Marek Socha z kl. VI, a wyróżnienia otrzymali: Zu-
zanna Piotrowska z klasy V oraz Radosław Rodecki i Bartłomiej 
Jachimowicz z klasy VI.

W Ogólnopolskim konkursie EDI PANDA z przyrody wyróż-
nienie zdobył Radosław Rodecki z kl. VI. Wiadomości przyrodni-
cze wśród uczniów rozwija pani Bogusława Pych.

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpusek sesja zimowa 
oraz sesja wiosenna Anetka Kruk i Tomasz Wnuk z kl. II oraz 

Anna Jachimowicz i Dominika Socha z kl. III zostali LAUREATAMI. 
Uczniów przygotowały panie: Dorota Lewkowicz (kl. II) oraz Elż-
bieta Fus i Beata Kamińska (kl. III).

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpus sesja zimowa z języ-
ka angielskiego Bartek Jachimowicz uczeń klasy VI zajął 4 miej-
sce – otrzymał dyplom laureata. Bartek rozwija swoje zdolności 
na kółku oraz  zajęciach indywidualnych prowadzonych przez 
panią Elżbietę Śliz. 

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpus sesja zimowa z ma-
tematyki Bartek Jachimowicz z kl. VI zajął 2 miejsce, uczennica 
klasy IV Julka Staroń zajęła 3 miejsce, a Szymon Leniart z kl. VI  
zajął 8 miejsce. Uczniowie otrzymali dyplomy laureatów. 

W Konkursie Kangur Matematyczny  Ania Jachimowicz  
z kl. III, Zuzanna Piotrowska z kl. V oraz Bartłomiej Jachimowicz 
i Szymon Leniart z kl. VI zdobyli wyróżnienia krajowe. Uczniów 
przygotowały panie Beata Kamińska (kl. III) i Danuta Działo (kl. 
IV,V i VI). 

Zespół taneczny „Niezapominajki” (uczniowie kl. IIII i IV)  
wystąpił gościnnie na uroczystości z okazji 50-lecia Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku. Było to ogromne wyróż-
nienie dla szkoły i gminy. Zespół prowadzi pani Karolina Rozlazły 
– instruktor GOK w Kuryłówce. 

Dziękujemy uczniom za wysokie osiągnięcia i wytężoną pra-
cę, nauczycielom i opiekunom  za trud włożony w przygotowanie 
uczniów do konkursów oraz rozwijanie ich zdolności a rodzicom 
składamy serdeczne gratulacje. Jesteśmy z Was bardzo dumni.   

Laboranci znad Sanu
14 czerwca pogoda sprzyjała spacerom i wycieczkom kra-

joznawczym, dlatego uczniowie klasy VI z Brzyskiej Woli pod 
opieką pań: Heleny Stepaniak, Edyty Kusej i Iwony Wilkos, 
w ramach innowacji pedagogicznej „Laboratorium Regionu”, 
wybrali się na spacer brzegiem Sanu, jednej z największych  
i najbardziej zasobnych w wodę rzek karpackich o dużym zna-
czeniu gospodarczym oraz przyrodniczym. Transport zapewni-
li najbliżsi uczniów: pani Helena Socha i pan Paweł Pietrycha. 
Na miejscu uczniowie przyjrzeli się roślinności i zwierzętom, 
podziwiali piękno krajobrazu, fotografując niezwykłe i ma-
lownicze zakątki. Był czas na edukację i rekreację. Bartłomiej 
Jachimowicz przybliżył historię i ogólną charakterystykę pod-
karpackiej rzeki, zaś Marek Socha opowiedział o florze i faunie 
doliny Sanu. Na polanie nieopodal wody i lasu zostało przy-
gotowane palenisko. Nastał czas na zabawę: pieczenie kiełba-
sek oraz gry plenerowe. Piotr Kogut - wolontariusz z grupy „VI 
Kompania Pomocy” - widząc porozrzucane na polanie śmieci, 
wpadł na pomysł uprzątnięcia terenu. Inni poszli za przykła-
dem Piotra pozostawiając po sobie „dobre wrażenie”.

Kolejne sukcesy dzieci przedszkolnych i uczniów SP w Brzyskiej Woli
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Sezon wycieczkowy otworzyły dzieci z oddziału przedszkol-
nego, które wybrały się na dwie wycieczki. Pierwsza z nich odby-
ła się 10 maja. Wycieczkowicze odwiedzili zamojski ogród zoolo-
giczny. Największą radość sprawiło wszystkim oglądanie różnego 
rodzaju ptactwa oraz wielu ciekawych zwierząt zamieszkujących 
zoo. Pobyt w ogrodzie zoologicznym dostarczył maluchom wie-
le radości oraz był dla nich wspaniałą lekcją przyrody przeżytą  
w ciekawym i atrakcyjnym miejscu.

Podczas drugiej wycieczki (31 maja) dzieci odwiedziły Rze-
szów, gdzie najpierw radośnie spędziły czas w sali zabaw „Fanta-
zja”. Przed wejściem przedszkolaki zostały zapoznane z zasadami 
zachowania się podczas pobytu w sali zabaw i przestrzegania 
ich, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Największym 
zainteresowaniem jak zwykle cieszyły się zjeżdżalnie i różnego 
rodzaju baseny wypełnione kolorowymi kuleczkami. Następnie 
dzieci udały się do kina Helios na bajkę „Smerfy. Poszukiwacze 

zaginionej wioski”. Wyjazd do kina i sali zabaw związany był  
z wieloma emocjami oraz oczekiwaniem na nowe przeżycia. 
Dzieci wróciły do domu zmęczone, ale bardzo zadowolone  
i szczęśliwe.

Schodami w górę… schodami w dół… tak rozpoczęła się 
przygoda z uroczym miastem Sandomierz. W blasku słońca 
uczniowie klas I-V zwiedzali miasto. Rejs statkiem po Wiśle i wi-
zyta w Zbrojowni Rycerskiej były chyba największą atrakcją. Tak-
że wejście na wysokość 6 pięter Bramy Opatowskiej, by z tarasu 
widokowego podziwiać piękno roztaczające się wokół, dostar-
czyło wielu wrażeń i emocji. Następnym punktem było zejście 
do sandomierskich lochów, czyli Podziemnej Trasy Turystycznej, 
by poznać mroczną historię i legendę Sandomierza. Przemiesz-
czając się schodami przez Ucho Igielne i sandomierskie wąwozy 
lessowe wszyscy dotarli na statek. Po odbytym w słońcu rejsie 
był czas wolny na zakup pamiątek, na lody i inne atrakcje. Zado-
woleni z wycieczki i pełni pozytywnych odczuć uczniowie z pie-
śnią na ustach wrócili do domu .

31 maja w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli odbyły się 
obchody Światowego Dnia Książki. Uczniowie pod opieką pań: 
Edyty Kusej i Heleny Mokrzyckiej przygotowali krótką część arty-
styczną pod hasłem „Po to jest biblioteka, po to ma się książki w 
domu, by móc w każdej chwili odnowić zapomniany sen”. Wszy-
scy zebrani mieli okazje wysłuchać kilku wierszy, poznać histo-
rię święta oraz zapoznać się z ciekawostkami na temat książek. 
Następnie obejrzeli krótką scenkę o tym, co może się wydarzyć, 
gdy pomieszają się bajki. Poznali także krótką historyjkę o Hubie 
i Bubie i ich spojrzeniu na tradycję pisania listów.  

W dalszej części dziewczęta z klasy VI zaproponowały 
uczniom klas młodszych zabawę sprawdzającą znajomość cy-
tatów z najpopularniejszych książek. Uczniowie poradzili sobie 
wyśmienicie z wyznaczonym zadaniem.

Następnie do rywalizacji przystąpili uczniowie klas star-
szych. Pani Elżbieta Śliz zaproponowała „Koło fortuny” spraw-
dzające znajomość lektur szkolnych. I to był strzał w dziesiątkę. 

Uczniowie z zacięciem przystąpili do rywalizacji. Niestety nie 
udało się zakończyć rozgrywki, ponieważ uczniowie postanowili 
rozegrać jeszcze kilka dodatkowych rund. Na kolejną rozgrywkę 
drużyny umówiły się w Dniu Dziecka. Łączenie nauki z zabawą to 
najlepszy pomysł na rozwijanie swojej wiedzy.

Podróże kształcą

Światowy Dzień Książki 

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom dzieci z oddziałów przedszkolnych 3+4-latków i 5-latków,

którzy z wielkim zaangażowaniem pracowali na placu przedszkolnym. To dzięki Wam podwórko zostało uporządkowane, 
powstały wdzięczne rabatki, a nawet ławeczki dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Cieszymy się, że na naszą prośbę odpowiedzieli prawie wszyscy rodzice. Nawet Ci, którzy w danym dniu nie mogli wziąć 
udziału w akcji, ofiarowali swą pomoc w innym terminie. Miło było patrzeć jak pięknieje nasza okolica.

Jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy.

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych, zastępująca dyrektora szkoły Dorota Lewkowicz 
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli Beata Kamińska
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XVI Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy „Lajki i hejty -
nie zaburzaj rzeczywistości! Profilaktyka uzależnień XXI wieku”

Uczniowie Szkoły Podstawowej
 i Publicznego Gimnazjum w Dąbrowicy 

świętują ,,Dzień Europy”
9 maja 2017 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kiel-

narowej odbył się piaty Dzień Europy. Wzięło w nim udział ponad 
300 uczniów z 15 podkarpackich szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. Organizatorami wydarzenia były Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct-Rzeszów oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie. Uczniowie naszych dąbrowickich szkół znaleźli się w 
gronie zaproszonych uczestników spotkania. 

,,Dzień Europy” to coroczne obchody upamiętniające pokój 
i jedność w Europie. Dzień ten jest także znany pod nazwą „Dnia 
Schumana”, od nazwiska francuskiego ministra spraw zagranicznych, 
który był jednym z inicjatorów powstania Europejskiej Wspólnoty 
Węgla i Stali. Deklaracja Schumana przedstawiała wizję połączenia 
francuskiego i niemieckiego przemysłu węglowego i stalowego. EW-
WiS stała się pierwszą Wspólnotą Europejską, a dzień jej założenia 
uważany jest za momentem powstania bytu, który dzisiaj określa-
my Unią Europejską. 9 maja jest obchodzony bardzo różnorodnie 
w państwach członkowskich UE i krajach kandydujących. Zazwyczaj 
uroczystości skupiają się edukacji o Unii Europejskiej oraz wspieraniu 
procesów integracji. 

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów były 60-ta rocz-
nica podpisania Traktatów Rzymskich,  30-lecie Programu Erasmus 
oraz informacja o Korpusie Solidarności.

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, wśród których 
nie zabrakło uroczystego odśpiewania Ody do radości, quizu o pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej, koła fortuny oraz występów 
artystycznych uczestników wydarzenia. Nasi uczniowie przygotowali 
krótką, humorystyczną część artystyczną pod hasłem ,,Bajkowa po-
dróż po Europie”, w której postacie z bajek z krajów europejskich 
zapraszają do odwiedzin swoich ojczyzn i przejażdżki lokalnymi sa-
mochodami.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchać słów (video) 
pani  Poseł do Parlamentu Europejskiego z Województwa Podkar-
packiego Elżbiety Łukacijewskiej, skierowanych do organizatorów 
oraz zgromadzonych uczniów i nauczycieli.

 W trakcie uroczystości przyznano również tytuły ambasadorów 
Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów. Wśród uho-
norowanych znalazła się także pani Małgorzata Leja, dyrektor Gmin-
nego Zespołu Obsługi Szkół w Kuryłówce.

Elżbieta Darnia

Międzynarodowy
Festiwal Filmów

13 czerwca 2017r. w ramach edukacji filmowej 
uczniowie klas IV - VI udali się na wycieczkę do Rze-
szowa. Głównym celem wyjazdu był udział w Między-
narodowym Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży 
KINOLUB. W tym roku święto filmu miało miejsce w 
WDK w Rzeszowie. 

Międzynarodowy Festiwal Filmów to wyjątkowe 
spotkanie ze sztuką filmową - podróż po kulturach 
innych narodów. Prezentowane w ramach festiwalu 
filmy są mądre, zrozumiałe i pozbawione przemocy. 
Ukazują dzieci i młodzież w sytuacjach, z którymi 
młodzi widzowie mogą się utożsamiać - w relacjach 
rówieśniczych oraz w kontaktach z dorosłymi i ich 
światem. Uczą przyjaźni i budowania rodzinnych wię-
zi, podejmowania dobrych i świadomych wyborów 
oraz postaw prospołecznych.

Uczniowie obejrzeli pasmo pt. „Mimo przeciw-
ności”. Dzięki sztuce filmowej dowiedzieli się, że 
przeciwności budują charakter, a determinacja po-
zwala realizować własne marzenia. Pasmo zawierało 
wyselekcjonowane krókometrażowe filmy i animacje 
z całego świata. „Pudełko”, „Woda”, „Rodzeństwo”, 
„Gol”, „Sobotnie kino”, „Białe mankiety”, to filmy, 
które były niepowtarzalną okazją na spotkanie ró-
wieśników z całego świata. Mimo odmienności kul-
tur i krajobrazów okazuje się, że młodzież ma bardzo 
podobne plany, problemy, ambicje. Po skłaniającej 
do głębokiej refleksji uczcie duchowej uczestnicy wy-
jazdu udali się do restauracji McDonald’s, aby zadbać 
również o ciało. 

Kolejnym etapem wycieczki były zabawy inte-
gracyjne w Centrum Zabaw Kolorado w Malawie. 
Gra w kręgle i bilard zapewniły młodzieży sportowe 
wyzwanie, współzawodnictwo oraz świetną zabawę, 
zaś drabinki, sznury, zjeżdżalnie i labirynty znajdujące 
się w sali zabaw były doskonałym „treningiem ener-
getycznym”. 

Późnym popołudniem szczęśliwi, radośni i nieco 
zmęczeni uczestnicy wycieczki wrócili do domu.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: 
Halina Kycia i Krzysztof Leja.

Hejtowanie, czyli obrażanie, znieważanie czy wyzywanie innych osób w sieci to coraz częstsze zjawiska. Młodzi ludzie bywają 
zarówno ofiarami, jak i świadkami oraz twórcami takich treści. Bardzo ważne jest zatem, aby już od najmłodszych lat podejmo-
wać ten temat w działaniach edukacyjnych z uczniami. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczą w organizowanych w szkole warsztatach i zajęciach profilaktyczno-wychowawczych, a także poprzez inne formy uczą 
się właściwych postaw etycznych w cyberprzestrzeni. Mieli też okazje zaprezentować swoją postawę wobec przedstawionego za-
gadnienia w formie plakatu profilaktycznego, biorąc udział w XVI Powiatowym Profilaktycznym Konkursie Plakatowym „Lajki i hejty 
- nie zaburzaj rzeczywistości! Profilaktyka uzależnień XXI wieku” zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  
w Leżajsku. Laureatkami konkursu zostały: Małgorzata Gajewska i Eryka Król, wyróżnienie zdobyła Natalia Karwan, a prace wyko-
nywały pod kierunkiem nauczycielki Zofii Frączek-Skwara.
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W kwietniu 2017 roku uczniowie klas IV - VI Szkoły Podsta-
wowej w Dąbrowicy przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu 
Kalendarzowego PSP 2017 „Ognista Krzyżówka”, którego celem 
było propagowanie treści dotyczących ochrony przeciwpożaro-

wej wśród dzieci i młodzieży. Konkurs polegał na rozwiązaniu 
strażackiej krzyżówki i prawidłowym odczytaniu hasła. Koordy-
natorką ogólnopolskiego  przedsięwzięcia była pani Halina Kycia.

11 maja 2017r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 17 
w Warszawie odbyło się rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Kon-
kursu Kalendarzowego PSP 2017. Konkurs cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Na adres organizatora nadesłano 2495 kar-
tek pocztowych z prawidłowo rozwiązanym hasłem. Wśród nich 
znalazły się pocztówki z odpowiedziami naszych uczniów.

Podczas uroczystego finału w drodze losowania Jury wy-
łoniło 15 laureatów konkursu. W gronie laureatów znalazł się 
Krzysztof Szpyt uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. 
Lista wyłonionych zwycięzców ukazała się na łamach „Przeglądu 
Pożarniczego”.

Zgodnie z założeniami regulaminowymi w dniu 23 czerwca 
2017r. czyli podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 
miało miejsce wręczenie nagród laureatom tego prestiżowego 
wydarzenia. W tym celu naszą szkołę odwiedził niecodzien-
ny gość - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  
w Leżajsku st. bryg. dr inż. Bogdan Kołcz, który w imieniu Komen-
danta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wręczył Krzysiowi 
list gratulacyjny oraz atrakcyjne nagrody - laptop i powerbank. 

Komendant Powiatowy PSP skierował słowa podziękowania 
do wszystkich uczestników konkursu, a ponadto życzył wszyst-
kim zgromadzonym - uczniom, rodzicom i nauczycielom bez-
piecznych i pogodnych wakacji.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w woje-
wódzkim  konkursie wiedzy historycznej pod hasłem 
„Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” – Rzeczpo-
spolita Obojga Narodów w XVI w. wzorem dla Europy 
/ współczesnej Europy”. Organizatorami konkursu 
byli: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – 
Rzeszów, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy.

Celem konkursu było promowanie wiedzy o „Zło-
tym Wieku” w dziejach Polski / Rzeczpospolita Oboj-
ga Narodów oraz Unii Europejskiej, której częścią 
jest Polska. Konkurs przeznaczony był dla uczniów 
szóstych klas szkoły podstawowej i gimnazjów. 

Pierwszy etap konkursu polegał na samodziel-
nym rozwiązaniu krzyżówki dotyczącej Unii Euro-
pejskiej i przygotowaniu pracy pisemnej na temat 
historii państwa polsko-litewskiego (Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów) w XVI w. Miło nam poinformować, że uczen-
nice klasy VI Natalia Karwan i Małgorzata Gajewska doskonale 
poradziły sobie z tym zadaniem i zakwalifikowały się do II etapu 
tego konkursu. 

Drugi etap konkursu odbył się w piątek 28 kwietnia 2017 r. 
 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w 
formie 90 minutowego testu i dotyczył zagadnień: 1. Dzieje 
państwa polsko-litewskiego (Rzeczpospolita Obojga Narodów)  
w XVI w., 2. Narodziny i rozwój Unii Europejskiej. Polska w Unii 
Europejskiej. Wymagał od uczniów szerokiej i gruntownej wie-
dzy z dziedziny geografii, historii, kultury, sztuki, struktur Unii 
Europejskiej. Toteż  z wielka radością informujemy, że  obydwie 

dziewczynki nie zawiodły i pięknie reprezentowały naszą szko-
łę. Natalia Karwan została laureatką I miejsca tegoż konkursu, 
a Małgosia Gajewska finalistką. Jest to ogromne osiągnięcie 
uczennic w tak przecież prestiżowym konkursie wojewódzkim. 
Dziewczęta włożyły ogrom pracy w rzetelne i gruntowne przygo-
towania, spędziły wiele godzin nad opracowaniami historyczny-
mi związanymi ze ,,Złotym Wiekiem” w naszej historii oraz nad 
współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej. 
Zdobyta wiedza, oprócz uznania w konkursie na pewno zapro-
centuje na dalszym etapie edukacji. Jeszcze raz uczennicom 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Uczennice 
przygotowywała Elżbieta Darnia, nauczyciel historii.

Mamy laureata ogólnopolskiego konkursu

Sukces uczennic klasy VI Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy w wojewódzkim konkursie
historycznym  ,,Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” – Rzeczpospolita Obojga Narodów

w XVI w. wzorem dla Europy / współczesnej Europy”.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kuryłówce uczestniczyli  
w zmaganiach turniejowych dotyczących bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym. Poszczególne etapy odbywały się na szczeblu 
szkoły, gminy a następnie powiatu. Zwycięska drużyna z naszej 
szkoły weźmie udział w eliminacjach wojewódzkich turnieju BRD 
w Ustianowie Górnej w dniu 16 maja 2017r.

Głównym celem tego konkursu jest działanie na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży.

W poniedziałek - 8 maja odbył się etap powiatowy BRD  
w Szkole Podstawowej nr3 w Leżajsku. W turnieju wzięły udział 
4 drużyny ze szkół podstawowych i 5 drużyn z gimnazjów. Każdy 
uczestnik eliminacji powiatowych rozwiązywał test z przepisów 
ruchu drogowego i krzyżówek oraz wykonywał zadania prak-
tyczne, tj. jazda rowerem po torze sprawnościowym. Ponadto 
uczestnicy z każdej drużyny wykonywali zadanie praktyczne z za-
kresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wśród szkół podstawowych I miejsce zajęła drużyna ze Szko-

ły Podstawowej w Kuryłówce w składzie: Zuzanna Gorący, We-
ronika Wilk, Artur Adamczyk i Oliver Ćwikła. (opiekun – Lucyna 
Karpińska). Najlepszym zawodnikiem turnieju był Artur Adam-
czyk, II miejsce zajął Oliver Ćwikła. Zwycięzcy turnieju otrzymali 
atrakcyjne nagrody oraz puchar. Serdecznie gratulujemy!!!

Poetycki laur
9 czerwca 2017r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie uhonorowano autorów najlepszych prac XIII Ogólnopolskiego 

Konkursu Poetyckiego „JA i ŚWIAT”. Wśród gości zaproszonych na Galę Laureatów znalazła się Małgorzata Gajewska uczennica kl. 
VI Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. Jej wiersz pt. „Wakacje” został zauważony i wyróżniony spośród 968 utworów, które zostały 
nadesłane na konkurs. 

Ciekawa koncepcja wiersza oraz wprawne pióro zapewniły naszej uczen-
nicy duży sukces. Podczas uroczystej gali, na którą zostali zaproszeni laure-
aci z całej Polski, Małgosia odebrała dyplom i nagrody - w tym tomik pt. „JA  
i ŚWIAT”, który zawiera nagrodzone wiersze.

Cała uroczystość miała wyjątkowy przebieg. Pokonkursowe refleksje ju-
rorów przeplatały się z wręczaniem nagród, prezentacją nagrodzonych prac 
w poszczególnych kategoriach wiekowych, występami artystycznymi uczniów 
Zespołu Szkół Muzycznych I stopnia w Rzeszowie oraz układami choreogra-
ficznymi tancerek reprezentujących Studio Baletowe Laili Arifuliny.

Konkurs został zorganizowany pod patronatem Marszałka Województwa 
Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Nadesłane prace, zgod-
nie z założeniami Regulaminu oceniało Jury w składzie: przewodnicząca - prof. 
UR dr hab. Alicja Jakubowska - Ożóg oraz dr Zofia Brzuchowska i Małgorzata 
Hołowińska z-ca dyrektora WDK w Rzeszowie.

Konkurs „JA i ŚWIAT” nie tylko przyczynia się do rozwijania wyobraźni 
twórczej dzieci i młodzieży, ale promując nagradzane i wyróżniane prace po-
przez publikacje zbiorowe umożliwia wczesne poetyckie debiuty.

Opiekę literacką nad uczennicą sprawowała pani Halina Kycia.

Turniej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Wizyta przedszkolaków
w strażnicy OSP w Kuryłówce 

Z początkiem maja przedszkolaki ze 
Szkoły Podstawowej w Kuryłówce odwie-
dzili strażaków z miejscowej OSP. Ochot-
nicy zaprezentowali małym obywatelom 
sprzęt, używany podczas działań ratow-
niczych. Co odważniejsi młodzi ochotnicy 
mogli „gasić pożar”, co sprawiło im nieby-
wałą atrakcję. Maluchy zapowiedziały po-
nowną wizytę za rok.

R.Sz
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Z dumą pragniemy poinformować, że Agata Pawelec, uczen-
nica klasy 3a naszego gimnazjum, osiągnęła wielki sukces, uzy-
skując tytuł laureata kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego. 
Droga do tego osiągnięcia nie była łatwa. Agata, po pomyślnie 
napisanym konkursie na etapie szkolnym i rejonowym, rozpoczę-
ła przygotowania do III etapu konkursu, który odbył się 17.02.br.

W tym roku szkolnym motyw przewodni konkursu brzmiał: 
Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, Dwie tylko: poezja i do-
broć... i więcej nic... (Cyprian Norwid) oraz Nie daj się zwyciężyć 
złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (św. Paweł).

Nasza uczennica podczas tego etapu uzyskała znakomity wy-
nik i znalazła się w gronie 38 gimnazjalistów województwa pod-
karpackiego z najwyższą punktacją. Dzięki świetnemu wynikowi 
Agata uzyskała zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z języka 
polskiego. Uczennica przygotowywała się do konkursu pod kie-
runkiem nauczyciela języka polskiego, pani Małgorzaty Kordas. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy Agacie dalszych osiągnięć! 

Podkarpacki Konkurs
Pięknego Czytania

W dniach 28 lutego – 08 marca 2017 roku w siedzi-
bie Polskiego Radia w Rzeszowie odbyły się przesłucha-
nia VI etapu Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czyta-
nia, do którego zakwalifikowanych zostało 244 uczniów 
z całego województwa. Wśród wyróżnionych znalazł się 
uczeń naszego Gimnazjum w Kuryłówce – Mikołaj Kusy  
z klasy Ia, który 27 kwietnia na uroczystej gali w Urzędzie 
Wojewódzkim w Rzeszowie odebrał nagrodę. Mottem 
tegorocznego konkursu były słowa Henryka Sienkiewicza 
„Mieszkanie bez książek ciemniejsze jest niż bez lampy”

Już po raz czwarty w Woli Zarczyckiej organizowany był kon-
kurs wiedzy geograficznej, na który tym razem wybrałam się ja, 
razem z Andżeliką Kotulską, oraz naszym opiekunem - Panem 
Fusem. Pierwszy etap ,polegał rozwiązaniu testu. Jedenaście 
drużyn, po dwie osoby podzielono na dwie grupy. Podczas gdy 
jedna osoba z drużyny przez 15 minut zmagała się z pytaniami 
zamkniętymi, druga raczyła się poczęstunkiem, później zamiana. 
Drugi etap polegał na pracy zespołowej. W każdej z 5 rund dosta-
wałyśmy jedną kopertę z zadaniem do wykonania. Musiałyśmy 
wykazać się znajomością miast leżących nad Wisłą, konturów  
i herbów krajów europejskich, cudów natury, kodów samocho-
dowych oraz wielu innych rzeczy. Pomiędzy każdą rundą, czas 
oczekiwań na wynik umilały nam pokazy polskiej muzyki i tańca 
ludowego przygotowane przez uczniów tutejszej szkoły. W koń-
cu nastał trzeci etap. Tu naszym zadaniem było zaprezentowa-
nie stworzonej przez nas pocztówki o wylosowanym wcześniej 
mieście i krótkie przedstawienie go. Jako że wszystkie miasta 
były nadwiślańskie, drużyny opowiadały o nich w kolejności 
ich położenia-od źródła, do ujścia królowej polskich rzek. Nasze 
miasto to Włocławek. Po 3 etapach uczestnicy, opiekunowie  
i goście zostali zaproszeni na wspólny obiad. Ostatnie chwile  
w Woli Zarczyckiej spędziliśmy na rozdaniu nagród. Napięcie 
było niesamowite. Co prawda każda drużyna dostała jakiś upo-
minek, ale wiadomo im wyżej, tym lepiej. Nagrodzono jedena-
stą drużynę, dziesiątą, ósmą, siódmą… Aż w końcu dotarliśmy do 

podium. Jesteśmy w trójce! Wcale nie spodziewałam się złego 
wyniku, lecz gdy usłyszałam, że pierwsze miejsce zajmuje druży-
na z gimnazjum w Kuryłówce, byłam zaskoczona. Poza koszykiem 
z upominkami dostałyśmy również dyplomy i statuetkę, którą 
po powrocie wręczyłyśmy dyrektorowi szkoły. Kosz nagród był 
naprawdę ciężki. Mimo że konkurs nie należał do łatwiejszych  
i trwał 4 godziny, był bardzo przyjemny. Nie żałuję, że wzięłam  
w nim udział. To naprawdę ciekawe i pouczające przeżycie.

Beata Rusinek

Laureatka konkursu polonistycznego

Konkurs wiedzy geograficznej
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Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja 

W kalendarzu szkolnym nie sposób pomi-
nąć tak ważnej uroczystości, dlatego 28 kwiet-
nia 2017r. odbyła się akademia upamiętniająca 
to doniosłe wydarzenie.

Jak w życiu codziennym postrzegamy sło-
wo „patriotyzm”? Czy w dzisiaj postawa pa-
trioty jest pożądana, modna, godna polecenia? 
Czy warto być patriotą? Co to w ogóle znaczy? 
Odpowiedzi na te właśnie pytania znaleźliśmy 
podczas akademii szkolnej. Dzięki wierszom, 
piosenkom i scenkom przygotowanym przez 
uczniów zarówno gimnazjum jak i szkoły pod-
stawowej zrozumieliśmy, że patriotyzm nie powinien kojarzyć się z bezsensownym wykrzykiwaniem sloganów. Patriotyzm to znajo-
mość hymnu, historii, muzyki mistrzów, a nawet … dbałość o otoczenie, uczciwe postępowanie, szacunek dla innych. Uczniowie, jak 
zawsze, starali się zaprezentować jak najlepiej. Zachwycił polonez i śpiew, wzruszyły wiersze, a scenka z kibicami rozbawiła do łez.

Nad występami uczniów czuwali nauczyciele. Akademię przygotował p. Waldemar Fus przy współpracy p. L. Kani – Zawieruc-
kiej i J. Serkiz. O dekorację zadbały panie: A. Burda i M. Sztyrak.

Pod takim hasłem Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Leżajsku ogłosiła tegoroczny konkurs profilaktyczny na plakat 
i dramę. Lajki i hejty są nieodłącznym elementem świata wir-
tualnego. Wielu użytkowników komputera przywiązuje do nich 

zbyt wielką wagę, uzależniając od nich swą wartość i samooce-
nę. Konkurs plastyczny i drama pozwalają spojrzeć na te zjawi-
ska z pewnej perspektywy, kreując właściwe postawy etyczne  
w cyberprzestrzeni.

Młodzież naszej szkoły miała okazję na lekcjach plastyki i za-
jęć artystycznych poznać zagrożenia związane z tymi zjawiskami 
i zaprezentować swoją postawę wobec nich w formie plakatu 
profilaktycznego.

19 maja 2017r. we Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Le-
żajsku jury konkursu nagrodziło dwie prace plastyczne uczen-
nic naszej szkoły: Agaty Ostrowskiej i Beaty Rusinek. W gronie 
wyróżnionych znaleźli się również: Jagoda Wolanin, Partycja 
Socha, Natalia Cwikła, Izabela Gorący, Marcin Rauza, Andżelika 
Kotulska, Aleksandra Bazan. Te same treści profilaktyczne prze-
kazali uczniowie w przedstawieniu teatralnym „A mury runą” 
przygotowanym na Powiatowy Konkurs Dramy Profilaktycznej. 
Grupa w składzie: Klaudia Ochab, Katarzyna Piotrowska, Karo-
lina Świta, Zuzanna Winiarska, Ewa Kogut, Kamil Ćwikła wywal-
czyła spośród pięciu zespołów I miejsce, zdobywając statuetkę 
ZŁOTEGO FRANKA. Nad przygotowaniem uczniów do obu części 
konkursu czuwała pani Małgorzata Sztyrak, w konkursie dramy 
wspomagana przez panią Joannę Serkiz.

Lajki i hejty – 
nie zaburzaj rzeczywistości”

„Ziemia Leżajska” gościła z ZS w Kuryłówce
Z wielką sympatią po raz ko-

lejny gościliśmy w naszej szkole 
- Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Leżajska”. Artyści wystąpili dla 
nas z nowym repertuarem, na 
zaproszenie M. Czarnieckiego 
Dyrektora Zespołu Szkół w Ku-
ryłówce. Tańce przy akompania-
mencie kapeli cieszyły się uzna-
niem widowni i były nagradzane 
gromkimi brawami. Miłym ak-
centem jest fakt, że w Zespole 
od lat tańczą nasi absolwenci  
i uczniowie. Dziękujemy.
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Wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.

Bardzo dobrze uczniowie klas trzecich gimnazjum napisali egzaminy gimnazjalne w br. szkolnym. W części humanistycznej  
z języka polskiego uczniowie uzyskali bardzo wysoki wynik średni 25,6 pkt [80,1%] tj. powyżej średniej gminy i znacznie lepiej niż 
w powiecie i województwie. Uzyskali 8 stanin i jest to najwyższy stanin w Powiecie Leżajsk. Historię i społeczeństwo uczniowie 
napisali z wynikiem wyżej średniego (stanin 6), uzyskując wynik o 0,1 pkt niżej jak w gminie i województwie, natomiast powyżej 
średniej powiatu.

W części matematyczno-przyrodniczej matematykę uczniowie napisali na poziomie wysokim - 7 stanina, co daje wynik lepszy od 
średniej gminy, powiatu i województwa. Przedmioty przyrodnicze (5 stanin)na poziomie średnim gminy i nieznacznie poniżej powiatu  
i województwa.

Na poziomie niżej średniego trzecioklasiści poradzili sobie z językiem angielskim uzyskując 4 stanin i średnią o 0,1 pkt powy-
żej średniej w gminie i niżej jak w powiecie i województwie.

Analizując wyniki staninowe wszystkich szkół gimnazjalnych z terenu powiatu nasze gimnazjum Zespółu Szkół w Kuryłówce 
uplasowało się w czołówce wraz z Gimnazjum Miejskim z Leżajska.

W dniu 14 czerwca br. podczas uroczystej ko-
lacji i zabawy zwanej Komersem, uczniowie klas 
III Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Kyci  
w Kuryłówce świętowali zakończenie szkoły gim-
nazjalnej. Był to wyjątkowy dzień, wszyscy ele-
gancko ubrani, dziewczyny we wspaniałych kre-
acjach, chłopcy w krawatach i muszkach, jakby 
bardziej dorośli, poważniejsi, bawili się znakomi-
cie przy muzyce DJ Rokeza udowadniając, że za-
ufanie jakim ich obdarzyli rodzice, wychowawcy 
i dyrekcja szkoły nie było na wyrost. Natomiast 
23 czerwca 2017 r. zakończył się rok szkolny, ten 
dzień był szczególny przede wszystkim właśnie 
dla nich - już absolwentów. Chociaż od dawna, 
każdy wiedział, że to koniec nauki w Gimnazjum 
i początek upragnionych wakacji, to również czas 
wyborów nowych szkół. Jednak wzruszenie i łzy 
pojawiły się nie tylko na młodzieńczych twa-
rzach, ale również ich wychowawców.

My Absolwenci Publicznego Gimnazjum im. 
Franciszka Kyci w Kuryłówce oraz nasi rodzice 
dziękujemy wszystkim nauczycielom ze szkół na-
szej gminy, którzy uczyli nas od przedszkola do 
dnia dzisiejszego. Dziękujemy za trud włożony 
w nasze wykształcenie i wychowanie. W sposób 
szczególny pragniemy podziękować naszym wy-
chowawcom, paniom: Małgorzacie Kordas oraz 
Krystynie Tworek, za pomoc w trudnych momen-
tach szkolnych, za to, że panie w nas wierzyły 
i walczyły razem z nami o jak najlepsze oceny. 
Były panie dla nas jednym razem surowe i wy-
magające – a innym wspaniałomyślne i wyro-
zumiałe, lata Gimnazjum minęły nam jak jedna 
chwila. 

Uczniowie i Rodzice

RUSZA PROGRAM MODERNIZACYJNY DLA ROLNIKÓW
29 czerwca ruszył program dotyczący modernizacji gospodarstw rolnych. Rolnicy mogą ubiegać się o środki  na inwesty-
cje w rozwój produkcji mleka krowiego, a także prosiąt i bydła mięsnego. Maksymalnie mogą otrzymać 500 tys. zł do 900 
tys. zł. w przypadku produkcji prosiąt. Mają miesiąc na złożenie wniosku w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa– termin mija 28 lipca. Do tej pory z tego programu na Podkarpacie wpłynęło prawie 79 mln złotych 
(78 727 369 zł)

Rolnicy z województwa podkarpackiego w naborze w 2015  złożyli 28 wniosków na kwotę 10 396 957 zł. Ostatecznie podpisano 
18 umów na kwotę 6 822 822 zł  - najwięcej pieniędzy bo aż 3 092 644 zł przeznaczonych zostało na rozwój produkcji prosiąt. 

Absolwenci Gimnazjum
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W  2016 roku łączna liczba złożonych wniosków  to 694 – a wnioskowana kwota 126 570 215 zł. Podpisano 410 umów na kwotę 
71 904 547 zł.  W tym naborze najwięcej zyskali rolnicy składający wnioski w tzw. Obszarze D – wartość umów 70 619 662 zł – 
Obszar D dotyczył racjonalizacji technologii produkcji a pieniądze przeznaczano głównie na zakup maszyn rolniczych .

W naborze 2017 wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:  rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinanso-
wanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł; rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść a 500 
tys. zł; rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia  może wynieść 500 tys. zł. Limitów pomocy nie można łączyć. 

(Nabór dotyczący obszaru D planowany jest na koniec I kwartału 2018 roku.) 

Teresa Pamuła, dyrektor OR ARiMR :”W poprzednich naborach rolnicy złożyli mniej wniosków, dotyczących produkcji mleka, 
trzody chlewnej i bydła niż oczekiwaliśmy. Liczymy, że tym razem wniosków będzie więcej. Niestety w naszym województwie 
dużą barierą są koszty – a wiadomo że takie inwestycje jak np. budowa chlewni   czy obory są bardzo kosztowne. Rolnik musi 
np. zaciągnąć kredyt, a nie wszystkie gospodarstwa chcą się na to decydować. Jednak sam program modernizacyjny jest bardzo 
ważny dla rolników – daje szansę na rozwój i specjalizację gospodarstw, poprawia ich konkurencyjność, zachęca do powiększa-
nia liczebności stad czy też przestawiania produkcji na ekologiczną Wyżej punktowane są także wnioski składane przez młodych 
rolników i tych którzy wspólnie składają wniosek..” 

Marcin Sulik z miejscowości Kliszów w gminie Gawłuszowice planuje złożyć wniosek w naborze w ramach modernizacji go-
spodarstw. Ma zaledwie 22 lata i jest absolwentem Technikum Rolniczego w Rzemieniu. Przejął w 2015 roku 8 hektarowe 
gospodarstwo od rodziców i od razu skorzystał z premii dla młodych rolników. Rok później (w 2016 r ) złożył wniosek do 
ARiMR w ramach programu modernizacyjnego – za ponad 350 tys. zl kupił maszyny rolnicze służące do uprawy warzyw m.in. 
sadzarkę i wagopakowarkę do warzyw. Teraz gospodaruje na 18 ha i oprócz zbóż i roślin strączkowych uprawia warzywa tj. 
marchew, pietruszkę, selery, kapustę. Hoduje też bydło opasowe. Ma obecnie 13 sztuk. Chce jednak powiększyć stado nawet 
do 60 sztuk. Stąd potrzebna jest mu nowa obora – i właśnie na ten cel, chce przeznaczyć pieniądze z ARiMR. Jego pomysł 
jest taki, że bydło opasowe pozwoli mu poprawić dochodowość gospodarstwa w przypadku mniejszej opłacalności warzyw. 
Dodatkowo pozwoli mu w korzystny sposób pozbyć się odpadów z warzyw.   

O pomoc w programie modernizacyjnym mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość 
ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie 
mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka 
krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro 
i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość 
ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszyst-
kich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa 
każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro

Pomoc w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rol-
nych” finansowana jest  z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.  Poziom dofinansowania wynosi 
standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy  
o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o ko-
lejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brane 
m.in. zwiększenie liczby zwierząt, których inwestycja doty-
czy. Punkty będzie można też otrzymać za  uczestnictwo w 
unijnym lub krajowym systemie jakości żywności. Przy czym 
trzeba będzie wykazać związek pomiędzy planowaną inwe-
stycją, a systemem w którym rolnik uczestniczy. W przypadku 
uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego trzeba do-
datkowo doprowadzić do tego, aby suma powierzchni grun-
tów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w go-
spodarstwie objętych tym systemem stanowiła co najmniej 
50% sumy wszystkich powierzchni gruntów ornych, sadów, 
łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie. Na 
dodatkowe punkty mogą też liczyć rolnicy, którzy mają nie 
więcej niż 40 lat oraz realizujący inwestycje służące ochronie 
środowiska naturalnego lub zapobiegające zmianie klimatu. 

W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. Dla 
każdego z obszarów w ramach którego ogłoszono nabory wniosków: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, 
rozwój produkcji bydła mięsnego zostaną opublikowane po 2 listy (oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla 
pozostałych województw) - razem 6 list.

Teresa Pamuła Dyrektor POR ARiMR
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