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INNE INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA

Drodzy Mieszkancy,

Oddajemy do Państwa rąk, w nieco zmienionej odsłonie pierwszy
w tym roku numer Wieści Kuryłowskich.
Staraliśmy się, aby nasz kwartalnik stał się ciekawą bazą informacyjną,
o tym co ważnego wydarzyło się w naszej Gminie i nie tylko.
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś interesującego i inspirującego.
Jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje umieszczania artykułów
i informacji na łamach niniejszego pisma.
   

Redakcja

,
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Z okazji zblizajacych sie Swiat Wielkanocnych
wszystkim Mieszkancom Gminy Kurylowka

skladamy najserdeczniejsze zyczenia
aby Zmartwychwstaly Chrystus

obudzil w nas to co jeszcze uspione
ozywil to co juz martwe

niech swiatlo Jego slowa prowadzi nas przez zycie

Niech swiateczny czas uplynie w milej
i rodzinnej atmosferze. 

Wesolego Alleluja!
Wojt i Rada Gminy Kurylowka

zacznij od pustego grobu
od slonca
ewangelie czyta sie jak hebrajskie litery
od konca

ks. Jan Twardowski
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Dzień dobry, na początku dziękuję za po-
święcony czas i chęć udzielenia wywiadu.

Wiesława Zagaja. Minęło 5 miesięcy od wybra-
nia Pani na gospodarza gminy. Jak się pani znaj-
duje w nowej funkcji, bo wiem, że  działalność 
samorządowa dla Pani nie jest czymś nowym?

Pani Wójt: Praca wyjątkowa, bo na rzecz swojego 
miejsca, miejsca, w którym się wychowałam i na-
dal mieszkam ze swoją rodziną. Działalność samo-
rządowa rzeczywiście nie jest dla mnie nowością, 
ale to zawsze zmiana pracy, a co za tym idzie nowe 
otoczenie, współpracownicy, którzy pracowali 16 
lat z innym pracodawcą. To także nowy zakres

działań, jak również wyzwania, którym postaram się sprostać, a poprzeczkę stawiam 
sobie wysoko bo zależy mi bardzo na realizacji wielu przedsięwzięć dla dobra gminy. 

W.Z. Jaka jest Pani wizja rozwoju gminy w okresie obecnej kadencji i co jest w tym 
zakresie dla Pani priorytetem?

Pani Wójt: Wizja gminy to przede wszystkim gmina otwarta na swoich miesz-
kańców, dająca możliwość dobrego, spokojnego życia, przekazująca informację 
o tym co dla nich ważne. Myślą przewodnią jest więc zrównoważony rozwój na-
szej gminy co oznacza, że każde sołectwo w gminie jest dla mnie równie ważne. 

Jednym z moich głównych postulatów jest rewitalizacja zbiornika w Ożannie oraz 
dbałość o ochronę środowiska.

Poprzez porozumienie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Leżajsku mamy 
już u siebie punkt czynny raz w tygodniu, dodatkowo będziemy świadczyć 
usługi nieodpłatnie w zakresie wypełniania wniosków. Obecnie oczekuje-
my na szkolenie z programu „Czyste powietrze”, aby również w tym zakresie 
móc  informować naszych mieszkańców, gdyż to  właśnie Urząd Gminy po-
winien stać się podstawowym punktem informacji dla gminnej społeczności.

W.Z. Jak przebiega współpraca Pani z Radą Gminy?

Pani Wójt: Myślę, że zarówno Rada jak nowy Wójt są otwarci na współpracę i wspólne 
działania, bo wtedy uda nam się zrealizować wiele dobrych dla Gminy przedsięwzięć. 

W.Z. Mając świadomość, że doba ma 24 godziny, a tydzień tylko 7 dni, jak Pani 
rozwiązuje ten problem, mając tak dużo spraw ?
Pani Wójt: Grunt to dobra organizacja pracy i odpowiednie planowanie, a przede 
wszystkim wsparcie najbliższych w pogodzeniu życia rodzinnego z pracą. Praca Wójta 
to nie 8 godzin lecz dużo więcej, gdyż wójt jest na wszystkich wydarzeniach w naszej 
gminie i nie tylko. Ważne jest również reprezentowanie naszej gminy na zewnątrz.

W.Z. Nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o dwie bliskie mi sercu instytucje: 
ośrodek kultury i bibliotekę. Czy w Pani planach rozwoju gminy znalazły się te 
instytucje, w kontekście bazy lokalowej?
Pani Wójt: Na pewno byłoby dobrym pomysłem rozbudowanie sali widowiskowej, 
gdyż na wydarzenia organizowane przez GOK przychodzi bardzo dużo mieszkań-
ców. Biblioteka też wymaga większego metrażu dla swojego księgozbioru. Myślę, że 
trzeba najpierw zacząć od dobrej koncepcji i projektu, a później szukania środków 
na ten cel. Niestety sam budżet gminy nie jest w stanie udźwignąć takiego przedsię-
wzięcia.

Mam jeszcze inne pomysły związane z działalnością GOK i Biblioteki, ale to już          
przyszłość, wszystko zależy od możliwości pozyskania zewnętrznych środków      
fi nansowych.

        

         Pani Wójt: Niedawno zrealizowane zostało zadanie z Lokalnej Grupy Dzia- 
łania ,,Kraina Sanu” - siłownia napowietrzna w Kuryłówce. Jesteśmy w trakcie 
realizacji projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Kuryłówka”, do 
którego zapraszam serdecznie mieszkańców aby zapisywali się na szkolenia, któ-
re odbywać się będą w szkole w Kuryłówce. Dzięki realizacji tego projektu szko-
ła zostanie doposażona w 12 laptopów i jeden komputer stacjonarny,więc war-
to skorzystać z proponowanych w projekcie 7 modułów. Więcej na temat 
realizacji tego projektu przeczytacie państwo w niniejszym biuletynie (plakat).

 W.Z. Jakie projekty obecnie są w trakcie realizacji i do których programów            
zamierza aplikować gmina w celu pozyskania funduszy?
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Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji pierwszego etapu projek-
tu dot. przywrócenia różnorodności biologicznej w zbiorni-
ku wodnym w Ożannie. W grudniu został złożony wniosek na 
nowy punkt przedszkolny dla trzylatków w Kuryłówce, czekamy 
na podpisanie umowy. Natomiast w lutym został złożony wnio-
sek do Otwartych Stref Aktywności na organizację placu zabaw 
wraz z siłownią w Brzyskiej Woli, a także do programu „Spor-
towa Polska” na stadion również w Brzyskiej Woli. Oczywiście 
składamy też wnioski na drogi dojazdowe do pól w Kuryłówce 
oraz w Brzyskiej Woli ze środków Marszałka Województwa Pod-
karpackiego. Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na drogę 
powiatową Kuryłówka –Tarnawiec – Ożanna. Przygotowujemy 
się do złożenia wniosku na przeprowadzenie kanalizacji w Kul-
nie. Staramy się również o pozyskanie samochodu dla OSP Kul-
no i remont remizy OSP w Ożannie. Oczywiście to nie wszystkie 
podjęte działania, które mają miejsce, bo cały czas przybywają 
następne, jednakże trudno przewidzieć jakie wnioski otrzymają 
dofi nansowanie, ale będziemy się  starać o jak najwięcej inicjatyw.

W.Z. Jakie są według Pani największe bolączki gminy i na co naj-
częściej wskazują mieszkańcy?

Pani Wójt: Niestety mamy ich dużo, będę się starać je stopniowo w 
sposób zrównoważony rozwiązywać. Mamy przed sobą realizację 
projektu związanego z fotowoltaiką i liczę na to, że uda się pozyskać 
środki, będzie to niewątpliwie duża pomoc dla naszych mieszkańców.

Ważnym problem mieszkańców naszej gminy jest również 
uciążliwość odorowa. Będę reagowała na wszelkie takiego typu 
zgłoszenia i próbowała wedle możliwości i zgodnie z przepi-
sami prawa uruchamiać dodatkowe służby w tym zakresie.

Dobrze funkcjonująca Gmina to też dobra infrastruktura drogowa 
- nasze drogi tzw. lokalne, które wymagają naprawy, polepszenia 
jakości nawierzchni. To także wsparcie tych mieszkańców, któ-
rzy potrzebują pomocy w różnych obszarach codziennego życia.

W.Z. Lata temu w naszej gminie działało sprawnie harcerstwo. Wiem, 
że Pani również jest aktywną harcerką, czy myśli Pani  o zaszczepieniu 
tej pięknej inicjatywy w środowisku młodzieżowym naszej gminy ?

Pani Wójt: Ja też pamiętam tamte lata, wtedy właśnie zaczęła się 
moja przygoda i pasja – harcerstwo. Będę czynić starania aby je 
odbudować w naszej gminie. Jest to również służba społeczna 
i jeśli jest osoba, która czuje w sobie powołanie harcerskie to za-
praszam do współpracy. Od nowego roku szkolnego 2019/2020 
planowane jest założenie gromady zuchowej w Kuryłówce.

W.Z. Proszę powiedzieć  naszym czytelnikom  coś o sobie, o swo-
ich zainteresowaniach i hobby ?

Pani Wójt: To najtrudniejsze z zadanych mi pytań, bo trud-
no jest mówić o sobie. Jeżeli chodzi o zainteresowania, to, ze 
względu na ograniczony czas wolny, łączę przyjemne z po-
żytecznym, staram się, aby mój rower nie zardzewiał i razem 
z moją rodziną jeździmy na wycieczki rowerowe. Dzięki licz-
nym wydarzeniom sportowym odkrywam na nowo sporty ze-
społowe, zwłaszcza piłkę nożną i siatkówkę. Generalnie dzia-
łalność związana z harcerstwem wypełnia mój wolny czas.
W.Z. Pani wójt, czy jest jeszcze coś z czym chciałaby się Pani 
podzielić z mieszkańcami Gminy?

Pani Wójt: Chciałam jeszcze raz podziękować wszystkim miesz-
kańcom, którzy udali się na wybory samorządowe, a szczególnie 
tym, którzy mi zaufali i oddali na mnie swój głos. Pragnę dodać, 
że ważne jest aby uczestniczyć we wszystkich wyborach, każdy 
głos ma znaczenie, gdyż razem kształtujemy naszą przyszłość.

Zapraszam mieszkańców do Urzędu Gminy z wszystkimi pro-
blemami, które postaram się w miarę możliwości rozwiązywać.

Pani Wójt, dziękuję za rozmowę. 
Ja również dziękuję

 24 marca 2019 roku we wszystkich sołectwach Gminy Kuryłówka odbyły się wybory sołtysów. 
Po zakończeniu głosowania Sołeckie Komisje Wyborcze ogłosiły wyniki:

  Brzyska Wola - frekwencja 20 %   Piotr Socha
  Dąbrowica - frekwencja 12%  Tadeusz Łapka
  Jastrzębiec - frekwencja 49%  Marek Rakszawski
  Kolonia Polska - frekwencja 28%  Jacek Karaś
  Kulno - frekwencja 8%  Kazimierz Krupa

  Kuryłówka - frekwencja 21%  Wiesław Borek
  Ożanna - frekwencja 10%  Janusz Mach
  Słoboda - frekwencja 18%  Zdzisław Socha
  Tarnawiec - frekwencja 55%  Andrzej Kulpa
  Wólka Łamana - frekwencja 11%  Agnieszka Żalis

Gratulujemy nowo wybranym Sołtysom!
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14 marca 2019 roku Pani Wójt Agnieszka Wy-
szyńska spotkała się z seniorami, zachęcając ich do 
aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. 
Inspiracją była siłownia plenerowa powstała przy 
placu zabaw obok strażnicy OSP w Kuryłówce.
 Kompleks tworzy atrakcyjną przestrzeń 
do spędzania czasu wolnego na świeżym po-
wietrzu dla wszystkich mieszkańców, m.in. dla 
dzieci i ich opiekunów, którzy ćwicząc na siłowni 
będą mieli pieczę nad bawiącymi się pociechami.

 

Przypominamy o zbliżającym 
się sezonie wiosenno-letnim 

i zbiórce odpadów ulegających bio-
degradacji. W tym roku, tak jak w 
roku ubiegłym obowiązuje limit tj. 
max. 5 worków odbieranych spod 
nieruchomości, pozostałą ilość należy 
dostarczyć do PSZOK-u, który mieś-
ci się obok stacji paliw w Kuryłówce. 
 Pamiętajmy, aby do pojemnika na 
zmieszane odpady komunalne nie 
wrzucać odpadów, które powinny zna-
jdować się (zgodnie z segregacją) w 
worku o kolorze brązowym, niebieskim, 
żółtym, zielonym i tym bardziej sza-
rym, oraz tych odpadów, które należy 
oddać do PSZOK. Do końca kwietnia 
bezpośrednio z nieruchomości będzie 
odbierana frakcja odpadu popiół 
i żużel, który musi być zimny, a nas-

tępnie umieszczony w szarym worku. 
Jednocześnie przypominamy o 
metodzie naliczania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
jaka obowiązuje na terenie Gmi-
ny Kuryłówka czyli od ilości osób 
zamieszkujących nieruchomość. 
PAMIĘTAJMY!!! Metoda od ilości osób 
zamieszkujących nieruchomość doty-
czy nie ilości osób zameldowanych 
lecz ilości osób fizycznie mieszkają-
cych. W przypadku wprowadzenia/
wyprowdzenie się mieszkańca/ów 
lub urodzenia/zgon członka rodz-
iny zamieszkującego nieruchomość 
właściciel nieruchomości    MA OBOW-
IĄZEK w ciągu 14 dni od dnia zmiany 
poinformować tutejszy organ składając 
korektę deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi. Dopiero podpisana korekta 
deklaracji o wysokości opłaty za gos-
podarowanie odpadami komunal-
nymi przez właściciela nieruchomości 
i złożona do tutejszego urzędu jest pod-
stawą do naliczenia opłaty za odpady 
komunalne w zmienionej wielkości.
W związku z powyższym, jeśli zaszła 
u Państwa zmiana na nieruchomości 
pod względem ilości osób zamieszku-
jących nieruchomość, prosimy o złoże-
nie korekty deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w pok. nr 4.
Prosimy o przestrzeganie harmono-
gramu odbioru odpadów komu-
nalnych oraz zasad tam zawartych..

J.K.
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 Wójt Gminy Kuryłówka apeluje do wszyst-
kich mieszkańców Gminy Kuryłówka  
o BEZWZGLĘDNYM  ZAKAZIE SPA-
LANIA ODPADÓW w instalacjach 
grzewczych budynków. Zakaz wy-
nika z obowiązujących przepisów.
Niniejsze informacje mają na celu uświa-
domić Państwu konsekwencje, jakie wiążą 
się ze spalaniem odpadów w piecach i ko-
tłach domowych jak również na wolnym 
powietrzu oraz wskazanie prawidłowego 
sposobu postępowania z odpadami, co po-
zwoli uniknąć sankcji i przyczyni się do 
poprawy stanu powietrza w naszej Gminie.
Skutki spalania odpadów
W związku ze spalaniem odpadów w 
piecach i kotłach domowych co roku 
w okresie jesienno-zimowym pogarsza 
się jakość powietrza w naszej Gminie.
W procesach spalania ważną rolę odgrywa 
temperatura spalania – gdy jest zbyt niska  
w emitowanych spalinach powstają za-
nieczyszczenia, których oddziaływanie 
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi 
jest bardzo szkodliwe. Spalanie odpadów 
w paleniskach domowych odbywa się wła-
śnie w niskich temperaturach (200-500°C) 
i towarzyszy temu emisja wielu zanie-
czyszczeń do atmosfery, takich jak np.:
- nieorganiczne związki chloru
- nieorganiczne związki fluoru

- tlenki azotu (NO i NO2)
- dwutlenek siarki (SO2)
- tlenek węgla (CO) - czad
- drobny pył zawierający związki metali 
ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu 
i kadmu).
PAMIETAJMY – paląc w domowym piecu 
odpadami szkodzimy przede wszystkim so-
bie, najbliższej rodzinie oraz sąsiadom. Pod-
czas spalania odpadów wytwarzają się silnie 
trujące związki chemiczne, powodujące wie-
le ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób.
Astma, alergie, nowotwory – to naj-
częstsze konsekwencje, jakie pono-
si nasz organizm z powodu wdycha-
nia zanieczyszczonego powietrza. 
NIE WOLNO SPALAĆ w  domowych ko-
tłach: plastikowych butelek, kartonów 
po  napojach, przedmiotów z  tworzyw 
sztucznych, plastikowych toreb z  polietyle-
nu, zużytych opon i innych odpadów z gumy, 
papieru z  nadrukiem farb kolorowych, 
zmieszanych odpadów komunalnych itp.

ZAKAZUJE SIĘ SPALANIA: zanieczysz-
czonego drewna pochodzącego z  produk-
cji przemysłowej tj.: trociny, wióry, ścinki 
oraz  drewna pochodzące z  gospodarstw 
domowych różnego rodzaju zużyte ele-
menty drewniane pokryte substancjami 
konserwującymi, lakierami, klejami (ramy 

okienne, meble, panele podłogowe, parkie-
ty itp.). Spalanie takich odpadów w kotłach 
nieprzystosowanych do tego celu powoduje 
emisję do powietrza szkodliwych, rakotwór-
czych substancji takich jak: benzo(α)piren.

Odpady, które mogą być spalane w  domo-
wych piecach jako paliwo to „czyste” drew-
no, które nie jest zanieczyszczone powło-
kami ochronnymi lub impregnatami oraz   
odpadki z takiego drewna (ścinki, trociny).
Jakie sankcje grożą za spalanie odpadów?
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpa-
dów podlega karze aresztu albo grzyw-
ny. Ponadto w sytuacji, gdy dochodzi do 
złamania przepisów przeciwpożarowych 
i spowodowania uciążliwości w wyniku pa-
lenia odpadów można ukarać właściciela 
nieruchomości, zgodnie z art. 144 Kodeksu 
cywilnego, gdyż jest on zobowiązany po-
wstrzymać się od działań, które zakłócały-
by korzystanie z nieruchomości sąsiednich 
ponad przeciętną miarę, wynikającą ze 
społeczno-gospodarczego przeznaczenia 
nieruchomości i stosunków miejscowych.
Za spalanie odpadów w instalacjach 
grzewczych lub na wolnym powie-
trzu grozi mandat do 500 zł lub grzyw-
na do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

J.K.
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Niedziela 31 marca 2019 roku 
godz. 15. 00,  msza święta 

w Kościele Parafialnym poświęcona 
m.in. pamięci Janiny Przysiężniak 
ps. „Jaga”. Uroczystość zebrała para-
fian i wielu przybyłych, aby wzorem 
lat ubiegłych oddać cześć i pamięć 
bohaterce naszej ziemi. Poczty 
sztandarowe, przedstawiciele władz 
samorządowych iparlamentarny-
ch,organizacji, stowarzyszeń, szkół 
nie tylko z naszej gminy, uświetnili 
ważną, a zarazem tragiczną kartę his-
torii wsi Kuryłówka. Pani Wójt Gmi-
ny Agnieszka Wyszyńska przywołała 
krótki rys postaci, podkreślając pa-
triotyzm rodziny Oleszkiewiczów 
i tragiczne okoliczności śmierci „Jagi”. 
Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz 
na cmentarz pod pomnik bohater-
ki, gdzie przybyłe delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. 
Zdajemy sobie sprawę, że to na 
nas żyjących spoczywa obowiązek 
pamięci i szacunku wszystkim tym, 
którzy oddali to co najcenniejsze 
– życie, abyśmy mogli żyć wolni. 

Rys postaci:
 Rodzice Janiny Oleszkiewicz 
- Franciszek  wraz żoną Katarzyną 
powrócili do Niepodległej Pols-
ki w 1922 roku, po latach pracy 
spędzonych w Ameryce. W tym 
samym roku 22 czerwca na świat 
przychodzi córka Janina. Zarobione 
pieniądze Franciszek Oleszkiewicz 
postanowił zainwestować w budowę 
dużego murowanego domu miesz-
kalnego, w którym wygospodarował 
miejsce na własny sklep. Zakupił 
także grunty rolne pod przyszłe 
gospodarstwo. Mądrze ulokowane 
pieniądze pozwoliły rodzinie na 
godne życie w okresie międzywojen-
nym, a dzieciom na kontynuowanie 
nauki w Gimnazjum Państwowym 
w Leżajsku. Warto tutaj wspomnieć, 
że  przekazał dużą sumę pieniędzy 
na budowę Domu Narodowego Pol-
skiego w Leżajsku (dzisiejszy sklep 
Orzech), był także jednym z fun-
datorów sztandaru dla Leżajskiego 
Strzelca (1927r.). Te działania świ-
adczą o jego głębokim patriotyzmie.
  Gdy wybuchła II wojna 
światowa, wychowane w duchu 
umiłowania do Ojczyzny dzieci 
Oleszkiewiczów związały się z pol-
skim podziemiem narodowym. 
Janina Oleszkiewicz  przyjęła kon-
spiracyjny pseudonim „Jaga”, została 

sanitariuszką i łączniczką. Latem  
1943 roku poznała porucznika Fran-
ciszka Przysiężniaka, który przeby-
wał w Leżajsku na rekonwalescencji 
po postrzale otrzymanym podczas 
akcji na majątek rolny w Groblach 
(maj 1943 r.). Wielką miłość pięk-
na Janina i dowódca oddziału par-
tyzanckiego NOW „Ojciec Jan” 
postanowili zalegalizować, zaw-
ierając związek małżeński. Ślub 
zaplanowali na 28 grudnia 1943 
roku w Grabie, gdzie czasowo stac-
jonował oddział, niestety atak 
Niemców na Grabę zniweczył ich 
plany. Skromny ślub stał się możli-
wy dopiero 11 stycznia 1944 roku. 
 Gdy przyszło tzw. „wyzwole-
nie” kapitan Franciszek Przysiężniak, 
legendarny dowódca oddziału 
partyzanckiego zamiast korzystać 
z chwały przynależnej bohaterom 
walczącym o wolność ojczyzny, mu-
siał ukrywać się przed  organami bez-
pieczeństwa nowej władzy ludowej. 
25 marca 1945 roku, gdy dokonywa-
no pacyfikacji Brzyskiej Woli, funk-
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cjonariusze  UB przeszukali także 
dom Franciszka Oleszkiewicza w 
Kuryłówce, chcąc aresztować zięcia 
Oleszkiewiczów – Przysiężniaka. 
Na szczęście poszukiwanego tam 
nie zastali. Ustalili natomiast, że Ja-
nina –żona „Ojca Jana” przebywa 
w domu państwa Dolnych w Leżaj-
sku. Kilka dni później, bo 30 mar-
ca aresztowano ją wraz z bratem 
Marianem. Ubowcy postanowili 
dokonać przesłuchania rodzeństwa 
w domu Gagoszów w Kuryłówce. Po 
przeprawie promem na drugi brzeg 
przewoźnikowi  nakazano,  aby cze-
kał na nich od strony Kuryłówki, 
sami wraz z aresztowanymi udali 
się pieszo do wsi.  Ubowcy, najpierw 
chcieli przeszukać dom Gagoszów, 
więc aresztowani i pilnujący ich funk-
cjonariusze pozostali na zewnątrz. 
Rewizja w domu przeciągała się, 
jeden z funkcjonariuszy pilnujący za-

trzymanych  poszedł sprawdzić przy-
czynę przedłużających się czynności. 
Gdy ubowiec zniknął za drzwiami, 
ten który pilnował Janinę i Mariana 
szepnął kobiecie, aby uciekała. Kiedy 
zaczęła biec, ten strzelił do niej. 
Po dokonanej zbrodni ubowcy uciek-
li w kierunku promu. W tym czasie 
w kościele parafialnym odbywała 
się spowiedź wielkanocna. W świą-
tyni przebywało wielu partyzantów. 
Po usłyszeniu strzałów, ruszyli tzw. 
dworską drogą w kierunku pomni-
ka znajdującego się w centrum wsi. 
Dopiero stamtąd ktoś skierował ich 
na miejsce zajścia, jednak ubow-
ców już nie było. Partyzancki pościg 
ruszył w kierunku Sanu, niestety 
nie dopadł zabójców „Jagi”, zdążyli 
przeprawić się na drugi brzeg Sanu.
 Ranną Janinę Przysiężniak za-
niesiono do pobliskiej chałupy. 
Sprowadzono pomoc medyczną 

(młodego Szaniawskiego, który 
przed wojną studiował medy-
cynę), posłano także po księdza. 
Niestety rana okazała się śmiertelna. 
Pogrzeb Janiny i jej nienarodzonego 
dziecka (była w siódmym miesiącu 
ciąży)  odbył się 2 kwietnia 1945 roku 
na cmentarzu w Kuryłówce. Uczest-
niczyły w nim oddziały narodowe-
go podziemia niepodległościowego 
oraz licznie zgromadzeni mieszkań-
cy. Kompania honorowa żołnierzy 
Narodowego Zjednoczenia Wojs-
kowego oddała salwę pożegnalną.
                                                                                                           

R.Sz. 
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A mówcą był znamienitym, bo serca nasze potrafił poruszyć. „Coby jeno mgły nie było” to myśl – ilustracja do 
życia człowieka, które jest wędrowaniem od narodzin do śmierci. I nie chodziło tu wcale o mgiełkę, która delikatnie 
ściele się po jesiennej łące, dodając jej kolorytu. 
       W Jego przekazie owa mgła była utrudnieniem w drodze, zagrożeniem w podróży, uniemożliwiała dotarcie do 
celu, powodowała wędrownie „po omacku”, potrafiła nieźle zawrócić i w głowie i w sercu. A wcale nie o to chodziło, 
by ją ominąć. Bo tylko ta, bo tylko jedyna ścieżka czasem prowadzi do celu. Mogłeś zamykać oczy, by nic nie 
widzieć i wtedy On wskazywał kierunek.  
A jak potrzeba brał Cię za rękę i poprowadził.
      Cenił sobie wspólnotę, wiedział, jak ważną rolę odgrywa w kształtowaniu serc i umysłów. 
Był dla każdego, każdy w dowolnym momencie mógł się do niego zwrócić ze swoimi rozterkami i dla każdego miał 
uśmiech. Gaworzył z maluchami, z dziećmi i młodzieżą potrafił rozmawiać zrozumiałym dla nich językiem. 
Gromadził wokół siebie seniorów i potrafił ich oczarować, urzekał prostotą serca, zaskakiwał niejednokrotnie… 
Był profesorem pięknego i skutecznego posługiwania się słowem. Docierał do tych, którzy słyszeli. 
      W dąbrowickiej szkole pod lasem to wyjątkowy katecheta-przyjaciel dzieci, młodzieży, nauczycieli
 i pracowników. Zawsze pomocny, otwarty na drugiego człowieka, dyscyplinujący i życzliwy wychowawca. 
„Rozwalał system” – jak trafnie napisała jedna z wychowanek. Lekiem na trudną codzienność był jego uśmiech, 
wyjątkowy dowcip  i dystans przede wszystkim do samego siebie. 
Bywał nieprzejednany gdy chodziło o zasady bezwarunkowej wiary w Jezusa.  
Wierzył w człowieka... nawet błądzącego: „dajmy mu czas” – powtarzał, „potrzebuje go więcej”. Bo może właśnie 
teraz jest we mgle? I konsekwentnie trzymał się zasad, wytrwały i cierpliwy do ostatnich chwil. 
 

Jaka z tego nauka? Od Niego możemy się uczyć jak rozmawiać i przemawiać, jak słuchać i jak być słuchanym. A to 
już nauka na najwyższym poziomie, bo to stara solidna szkoła życia. Weź coś dla siebie z tych moich słów „mówiły” 
jego dobre oczy. I każdy kto tylko chciał, miał możliwość „brania” –dla siebie, dla innych, garściami…
Bardzo nam Go brakuje… i słów brakuje, by wyrazić ból, pustkę i smutek.
                                                                  Znajdźmy w tych słowach przesłanie i optymizm, którym on  promieniował, 
mimo wielkiego cierpienia.

Małgorzata Leja

P.S. Ksiądz Stanisław Sroka 1955 – 2019; proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Kolonii Pol-
skiej; katecheta w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy. W przygotowaniu nota biograficzna księdza Stanisława.
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                Edukacja jest podstawą rozwoju. I nie ma tu znaczenia, czy tak myślimy czy nie. Tak jest! Rolą szkoły jest edukacja 
rozwijająca samodzielne myślenie, myślenie krytyczne oraz twórcze działanie w zespole. W tym mieści się wszystko lub prawie 
wszystko. Wartości, kompetencje kluczowe, umiejętności i wiedza, doświadczanie, eksperymentowanie, wyniki, efekty a gdyby komuś 
zabrakło np. podstawy programowej, to oczywiście też tutaj jest…
   Przekonanie o tym, że zmiana myślen-
ia o szkole prowadzi do zmiany samej sz-
koły, daje nadzieję na nową, coraz bardziej 
otwartą na ucznia szkołę. Dlaczego na 
ucznia? Bo ON jest w szkole najważnie-
jszy. To jest pewne! Rozwój szkoły to ciągły 
proces zmian. Innowacyjny nauczyciel 
to kreatywny uczeń. Czy proces edukacji 
łączymy tylko z nauczycielem, ze szkołą? 
Myślący rodzic to mądre dziecko. Szkoła 
to jest wspólnota, wspólnota w działaniu. 
Wszystkie dzieci są równie ważne, a każde 
jest zdolne. Czy każdy tak samo i czy w ten 
sam sposób? Trzeba pokazać, że szkoła 
może dawać radość i pomaga młodym 
ludziom odnaleźć samych siebie. Przecież 
edukacja jest na całe życie, więc stwarzajmy 
możliwości do wszechstronnego rozwoju. 
Czy to odmiana? Może po czerwcowej 

debacie w 2018r.*? Może po spotkaniach 
uczniów, rodziców, nauczycieli, władz 
samorządowych i lokalnej społecznoś-
ci? Może wymóg współczesności? Może 
nieco inne podejście do współczesnej 
edukacji otwiera szkoły  naszej gminy na 
współpracę nad odkryciem czegoś nowego, 
dobrego, wspólnego? Potrzebujemy takiej 
szkoły, która rozwija kompetencje dzieci. 
Byłoby fantastycznie, gdyby nasze szkoły 
były miejscem spotkań dobrych przyjaciół, 
młodych ludzi o wspólnych wartościach 
i zainteresowaniach. A rodziny niech 
będą ze szkołami we wzajemnym procesie 
wspierania się, w którym ważne jest rozma-
wianie – nie  mówienie, relacje – nie racje!
  Czy nasze szkoły są otwarte? Czy może 
uchylają wreszcie drzwi? Na co, na kogo? 
Na siebie nawzajem, na prezes współpra-

cy, na wspólnotę w działaniu… Po co? 
Dla nich samych, dla uczniów,  dla do-
brej przyszłości, dla naszej wspólnoty.
Gmina  Kuryłówka,  uczestniczy w projek-
cie „Rozwijanie kompetencji kluczowych 
uczniów - szkolenia i doradztwo dla 
JST w woj. podkarpackim” w ramach 
działania 2.10 Wysoka jakość 
systemu oświaty Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Pro-
jekt jest realizowany na zlecenie  Minister-
stwa Edukacji Narodowej przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkar-
packi Ośrodek Samorządu Terytorialnego.

* pierwsze gminne spotkanie dialogowe 
pt. „Kierunki rozwoju edukacji w Gminie 
Kuryłówka w myśleniu  o Uczniu XXI wieku” 

Małgorzata Leja 
dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół

Tworzymy uczniowską przestrzeń do wspólnej aktywności w naszej gminie.
Szkoła dialogu w Kuryłówce – spotkanie inaugurujące dnia 26.02.2019

1. Dlaczego się spotykamy? 
Intencją zaplanowanych cyklicznie spot-
kań jest współtworzenie przyjaznej 
płaszczyzny porozumiewania się młodych 
ludzi, przedstawicieli wszystkich szkół 
z terenu Gminy Kuryłówka - spotkanie 
rozpoczęła Wójt Gminy Kuryłówka Pani 
Agnieszka Wyszyńska. Razem jest łatwiej 
i raźniej, a czas szkolnej wędrówki powinien 
obfi tować w ciekawe inicjatywy, rozwijające 
uczniów, dające radość i poczucie wspól-

noty. Byłam uczennicą Szkoły Podstawowej 
w Kuryłówce, potem liceum, studia, studia 
podyplomowe. Od 1994 roku jako harcer-
ka, później instruktor – zawsze w działaniu, 
a na  mojej drodze edukacyjnej byli ludzie 
z którymi lubiłam wspólnie podejmować 
wyzwania. Teraz Wam tworzymy możli-
wość spotykania się, poznawania, planowa-
nia działań i współpracy międzyszkolnej. 

2. Bez uczniów nie ma szkoły – prezentacja uczestników spotkania.                                                          
  Pracujemy wspólnie w sekcjach 
samorządu; podejmujemy akc-
je  charytatywne; działamy w sz-
kolnym wolontariacie; pomagamy 
nauczycielom w przygotowaniach 
do ważnych wydarzeń i uroczystoś-
ci szkolnych; przygotowujemy 

wspólne projekty szkolne; organizu-
jemy samopomoc koleżeńską; wy-
chodzimy z działaniami do miesz-
kańców; organizujemy dyskoteki 
– to wypowiedzi uczniów, przed-
stawicieli szkolnych społeczności.

Zrozumieć „otwartą szkołę”
      Jaka powinna być współczesna szkoła?   

 Co jest jej najważniejszą rolą?
      Stawiamy na rozmawianie – czy  mówienie?    

Na relacje – czy racje?
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Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
 im. J. Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli
Jolanta Pietrycha   – przewodnicząca
Julia Staroń – zastępca przewodniczącej
Magdalena Hacia  – członek zarządu
Patrycja Borek  – członek zarządu 

Opiekun: Pani Edyta Kusa  

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 
im. F. Kyci w Kuryłówce
Katarzyna Piotrowska – przewodnicząca
Agnieszka Kaszycka – zastępca przewodniczącej
Karolina Świta  – skarbnik
Ewa Kogut  – członek zarządu

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowicy
Patryk Rymarz   – przewodniczący
Małgorzata Gajewska – zastępca przewodniczącego
Hubert Brzyski  – sekretarz

Opiekun: Pan Krzysztof Leja

Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum 
w Dąbrowicy
Barbara Jaworska  – przewodnicząca
Barbara Jurczak   – zastępca  przewodniczącej
Amelia Zacharyasz – skarbnik

Opiekun: Justyna Serafi n
Opiekun: Pani Maria Wolanin

3. Porozmawiamy o rozmawianiu. Czym jest dialog?  
Nie potrafi my się nie komunikować, 
nasze życie to ciągłe komunikowanie 
się. Rozmawiamy, dzieląc się ważnymi 
treściami, wymieniamy się wiedzą, doś-
wiadczeniem, emocjami, refl eksjami, 
marzeniami. Dzielimy się nimi rzeczywiś-
cie tylko wtedy, kiedy rozmówców coś ze 
sobą łączy.  Rozmowa to ważny pretekst 
do rozwoju, aby więc budować szkołę 
dialogu, chcemy zadbać o relacje –  mówiła 
Małgorzata Leja dyrektor Gminnego 
Zespołu Obsługi Szkół w Kuryłówce. 
Dialog jako jedna z podstawowych form 
komunikacji opiera się na wzajemnym 

słuchaniu. Słuchajmy się wzajemnie! 
Słuchanie jest procesem aktywnym, słysze-
nie to zjawisko bierne. Posługujmy się po-
prawnym, zrozumiałym dla obu stron języ-
kiem. Co jest ważne w procesie komunikacji? 
SŁOWO – wg badań w procesie komu-
nikacji to ok 7 %. Nie marnujmy ich, 
szanujmy je, dbajmy o ich jakość. Bądźmy 
uważni w posługiwaniu się słowami.
GŁOS  – ton, barwa to wg badań ok 
38 %. Ciepły głos, doniosły, przeszy-
wający… słyszysz? Barwa głosu może 
zainteresować, zjednać, przykuć uwagę. 
MOWA CIAŁA – ok 50 %; to komu-

nikaty niewerbalne: gesty i ruchy ciała, 
mimika, postawa ciała, ruchy oczu, 
sposób używania przestrzeni inter-
personalnej. Komunikacja niewerbal-
na wspiera komunikację werbalną. 
Dialog to jedna z najprostszych 
i najbardziej przejrzystych dróg do 
człowieka. Otwarcie dialogu międzyszkol-
nego to wyjście naprzeciw potrzebom 
i oczekiwaniom uczniów, 
konsekwencja spotkania dialogowego, które 
odbyło się w 2018 roku w naszej gminie. 

4. Młodzi z naszej gminy są kreatywni w działaniu – zaproszenie do aktywności.

W dialogu jest miejsce dla każdej i każdego z Was. Chciejcie się otworzyć na dobrą komunikację między 
sobą i pamiętajcie, że może być ona zagrożona. Od Was zależy jakie komunikaty przesyłacie do siebie, 

jakimi słowami się posługujecie.

Jesteśmy po to, by rozmawiać, wymieniać poglądy, dzielić się pomysłami, razem planować i 
tworzyć uczniowską przestrzeń do wspólnej aktywności w naszej gminie.
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NIECH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA dzieci i młodzieży stanie się nawykiem!
Dodatkowe bezpłatne zajęcia sportowo – rekreacyjne                                     

dla uczniów naszych szkół. 
We wszystkich szkołach 

podstawowych Gminy Kuryłówka drugi 
rok z rządu realizowany jest program 
Ministerstwa Sportu i Turystyki – 
SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2019.

Wójt Gminy Kuryłówka pani 

Agnieszka Wyszyńska podpisała umowę 
o współpracy partnerskiej z  Operatorem 

Wojewódzkim programu, którym jest 

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy  w Rzeszowie na realizację zadania 

publicznego w dwóch edycjach: styczeń 
- czerwiec i wrzesień – grudzień 2019 r. 
Komisja wojewódzka zakwalifi kowała 
do programu cztery grupy szkoleniowe, 
po jednej w Szkole Podstawowej im. 

J. Świątoniowskiego w Brzyskiej 

Woli i Szkole Podstawowej w Dąbrowicy 
oraz dwie w Szkole Podstawowej

 im. F. Kyci w Kuryłówce. 
Realizujący program nauczyciele 

skutecznie zachęcają uczniów do 
wyjątkowej aktywności i wspólnie 

z nimi realizują istotne cele 
programu:
− kształtowanie nawyku podejmowania 

aktywności fi zycznej przez dzieci i 
młodzież;

− poprawa sprawności fi zycznej, 
zdrowia i jakości życia, w tym 
profi laktyka nadwagi i otyłości;

− promocja zdrowego i aktywnego stylu 
życia wśród dzieci i młodzieży;

− zwiększenie oferty ogólnodostępnych, 

bezpłatnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych;

− stymulowanie podejmowania 
aktywności fi zycznej wśród dzieci

−  i młodzieży mniej aktywnych i mniej 
sprawnych fi zycznie, ze szczególnym 
uwzględnieniem dziewcząt;

− tworzenie warunków dla rozwoju 
talentów i zainteresowań sportowych 
dzieci i młodzieży;

− wykorzystanie lokalnej infrastruktury 
sportowej, w tym infrastruktury 
przyszkolnej;

− promocja różnorodnych sportów 
wśród dzieci i młodzieży;

− wsparcie kadr pracujących z dziećmi 
− i młodzieżą w obszarze sportu.

Nauczyciele wychowania 
fi zycznego: Agnieszka Burda – gminny 
koordynator programu, Wiesław 
Gorący i Paweł Deryło urozmaicają 
zajęcia, stawiają na różnorodność 
dyscyplin i działań, dają możliwość 
rekreacji połączonej z aktywnością 
sportową, uwzględniając porę roku. 

Realizacja programu jest 
fi nansowana ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
oraz dofi nansowana przez Samorząd 
Województwa Podkarpackiego i Gminę 
Kuryłówka. Uczestnicy    zajęć sportowych 
– uczniowie i nauczyciele wychowania 
fi zycznego są dodatkowo ubezpieczeni. 

Uczniowie mają możliwość 
podejmowania dodatkowej aktywności, 
która daje im radość. A zajęcia 
niech pobudzają pozytywne emocje 

z zachowaniem zasady fair play, 

która w sporcie i w codziennym życiu jest 
postawą opierającą się na respektowaniu 
określonych zasad, uczciwości, szacunku 
i braku agresji wobec przeciwnika.

Małgorzata Leja 
dyrektor Gminnego 

Zespołu Obsługi Szkół
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W piątek 11 stycznia teatrzyk „PROMYCZEK” ze Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej 
Woli  uczestniczył w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów 
Jasełkowych Jarosław 2019. Przedstawienie „Jeden 
zero dla nieba” JURY uznało za najpiękniejsze jasełka  

i przyznało grupie nagrodę Grand Prix w kwocie 1000 
zł. Dodatkowo Zuzanna Wnuk z kl. V za rolę diabła 
otrzymała nagrodę indywidualną. Jasełka wyreżyserowały 
panie: Beata Kamińska i Edyta Kusa we współpracy  
z panią Heleną Stepaniak. Cieszymy się bardzo z suk-

cesu młodych aktorów.  Dziękujemy im za godne 
reprezentowanie szkoły i gminy w województwie 
podkarpackim oraz życzymy kolejnych wygranych. 
Należy dodać, że jasełka zostały również zaprez-
entowane podczas Koncertu Kolęd, który odbył się 

w Domu Kultury  w Brzyskiej Woli w niedzielę 13 sty-
cznia. „Promyczek”  został przyjęty z niezwykłą serdec-
znością i gratulacjami od zgromadzonej publiczności.

Jubileusz Teatrzyku 
„PROMYCZEK” 
 ze Szkoły Podstawowej
 im. Józefa Świątoniowskiego 
w Brzyskiej Woli. 
Teatrzyk „PROMYCZEK” w tym roku 
obchodzi swoje 5-lecie działalności. 
Założony został w lutym 2014 r. przez 
panie Elżbietę Fus i Beatę Kamińską. 
W maju 2014 r. zadebiutował na 
 V Powiatowej Przedszkoladzie or-
ganizowanej przez Poradnię Psy-
chologiczno – Pedagogiczną  
w Leżajsku. Przedstawienie w stylu 
afrykańskim zdobyło ogromne uznanie 
Jury, a grupa w składzie: Julia Duch, 
Zuzia Wnuk, Tomek Wnuk (5-latki) 
oraz Ola Bielak, Agatka Bzdoń, Domini-
ka Socha, Ania Jachimowicz, Małgosia 
Staroń, Bartek Liber i Kamil Czechera 
(6-latki) otrzymała tytuł LAUREATA, 
pokonując 8 grup przedszkolnych. 
Przez 5 lat do grupy teatralnej zapisało 
się wielu młodych aktorów, jednak 
Tomek Wnuk (kl. IV), Ola Bielak, Ania 
Jachimowicz, Dominika Socha, Małgo-
sia Staroń i Zuzia Wnuk  (kl. V) są wierni 
swojej muzie i pasji, od początku istnie-

nia PROMYCZKA po dziś dzień. Przez 
te lata swojej działalności artyści uczest-
niczyli w wielu Przeglądach i Konkur-
sach na szczeblach powiatowych, re-
jonowych i wojewódzkich wielokrotnie 
zdobywając nagrody LAUREATÓW 
oraz wyróżnienia i nagrody indywid-
ualne za kreacje sceniczne (Tomek 
Wnuk, Julia Masełek, Paulina Masełek 
oraz trzykrotnie Zuzia Wnuk). Obecnie 
„PROMYCZEK” prowadzą panie: Beata 
Kamińska i Edyta Kusa. Jak przypadło 
na rok jubileuszowy teatrzyk ma na 
swoim koncie największe osiągnięcia: 
 I miejsce w rejonie, I miejsce w wo-
jewództwie oraz nagroda Jury 
Dziecięcego podczas Podkarpack-
iego Konkursu „Literatura i dzieci 
– Niezwykłe opowieści” i udział w 
Gali Laureatów w WDK w Rzeszowie; 
 Nagroda Grand Prix w kwocie 1000 zł 
podczas XXI Spotkań Teatralnych  Jaseł-
ka 2018 w Jarosławiu i nagroda indywid-
ualna dla Zuzanny Wnuk za rolę diabła; 
 I miejsce i nagroda w kwocie 
500 zł podczas XXIX Wojewódz-
kiego Przeglądu Teatrów Jaseł-
kowych w Głogowie Małopolskim. 
Dodatkowo PROMYCZEK wystąpił 
podczas wigilii dla samotnych w WDK 
w Brzyskiej Woli, koncertu kolęd 

organizowanego w ramach WOŚP 
oraz podczas spotkania opłatkowego  
w szkole. Obecnie przygotowuje się do 
dwóch konkursów profilaktycznych: 
powiatowego oraz wojewódzkiego. 
Zajęcia teatralne stwarzają dzieciom 
warunki do wszechstronnego rozwoju, 
kształtują ich osobowość. Teatr porusza 
uczucia oraz stwarza pole do przeci-
wdziałania zahamowaniom. Daje moż-
liwość z jednej strony poznania siebie, 
ale także budowania pewnego dystansu 
wobec swoich słabości oraz „wybrania 
dla siebie nowej roli”. Podczas system-
atycznych i twórczych spotkań ucznio-
wie rozwijają kreatywność i zaufanie 
wobec własnych pomysłów. Przeżywa-
ją historie, które ich dotykają i angażu-
ją do myślenia. W spektaklach mogą 
wypróbować nowe pomysły, które  
w codzienności byłyby krytykowane 
lub uznane za absurdalne. Młodzi 
aktorzy mają możliwość rozwijania 
swojej wyobraźni, budowania świata 
marzeń i wiary w ich realizację. Poz-
nają tematykę różnych problemów 
społecznych oraz w sposób szcze-
gólny doświadczają ich, odczuwa-
jąc całym ciałem, włączając emocje 
i działanie. Połączenie muzyki z te-
atrem zwiększa bogactwo doświadczeń  
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w kierunku ogólnego rozwoju wraż-
liwości, przeżywania, pomysłowoś-
ci i ekspresji. Oddziaływanie na 
emocje wywołuje umiejętność aktywne-
go doznawania piękna, kształtuje wraż-
liwość i potrzebę kontaktu ze sztuką.
Udział w zajęciach teatralnych wspo-
maga rozwój kompetencji osobistych, 

społecznych (szczególnie komunikacy-
jnych) i kulturowych, co jest niezwykle 
ważne dla młodego człowieka, aby 
dokonywał w życiu właściwych wy-
borów i miał dobry start w przyszłość. 
Wszystkim, którzy wspierają nasze dz-
iałania nie tylko finansowo, składamy 
serdeczne podziękowania.

Młodzi aktorzy z PROMYCZKA 
z opiekunkami: Beatą Kamińską 

i Edytą Kusą

8 marca to dzień szczególny dla płci 
pięknej, dlatego tradycyjnie, panowie 
- młodsi i ci trochę starsi, stanęli na wy-
sokości zadania i docenili swoje koleżan-
ki, ofi arowując im kwiaty lub słodkości. 
Dzień ten  był wyjątkowy dla nas, jako spo-

łeczności szkolnej jeszcze z innego powodu. 
To właśnie tego dnia, 131 lat temu w Rogóż-
nie koło Łańcuta, przyszedł na świat Józef 
Świątoniowski, jako trzecie dziecko Jakuba 
Świątoniowskiego i Katarzyny z domu Pelc. 
Chcąc uczcić tę datę, Samorząd Uczniow-

ski pod pamiątkową tablicą patrona naszej 
szkoły złożył bukiet tulipanów, a ucznio-
wie poszczególnych klas przypomnieli 
sobie biografi ę Świątoniowskiego przy-
gotowaną w formie wirtualnej książeczki.

 

Czy matematyka jest dzika, czy tylko 
skomplikowana próbowali rozstrzygnąć 

uczniowie Szkoły Podstawowej im Józefa 
Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli, którzy w 
dniu 12 marca 2019 roku przystąpili do zma-
gań z zadaniami matematycznymi, obcho-
dząc w ten sposób Dzień Matematyki 2019. 
Inicjatorem i organizatorem Dnia Matema-
tyki w Polsce jest Stowarzyszenie Dosko-
nalenia i Rozwoju 4improve. Patronat ho-
norowy nad dniem matematyki objęła Pani 
Minister Edukacji Narodowej. Tegoroczna 
edycja zatytułowana była „Matematyka dzi-
ka”, czyli jak połączyć dziką przyrodę z ma-
tematyką. Organizator zaprosił wszystkie 
szkoły do bezpłatnego udziału w obchodach 
tego dnia, udostępniając ciekawe materiały 

w postaci interaktywnej. Dzień Matema-
tyki skierowany był do wszystkich! Nawet 
tych, a może przede wszystkim, którzy nie 
lubią matematyki. Rozwiązywanie zadań 
miało sprawić przyjemność,  a nie być ko-
lejnym testem lub egzaminem. Zadania nie 
wymagały ogromnej wiedzy matematycznej 
- wystarczył otwarty umysł, chęć do zabawy 

matematyką oraz umiejętność współpracy w 
grupie. Dzień Matematyki zorganizowany 
został po to, aby dać uczniom trochę od-
miany w nauce matematyki. Udział w grach, 

zabawach i teleturniejach matematycznych 
miał na celu pokazać inną stronę tej nauki.
Organizatorem szkolnym była pani Ewa 
Kycia – nauczyciel matematyki. Uczniowie 
zostali podzieleni na 3 mieszane grupy: α, 
β, γ, w których znajdowali się przedstawi-
ciele od IV do VIII klasy. Zwyciężyła grupa 
β w składzie: klasa VIII - Radosław Rodec-
ki, klasa VII - Robert Bucior, klasa VI - Ju-
lia Staroń, klasa V - Dominika Socha, klasa 
IV - Michał Ćwikła. Ten dzień nie miał na 
celu wykrycie talentów matematycznych, 
ale przełamanie niechęci do nauki mate-
matyki i wzbudzenie motywacji do osiąga-
nia sukcesów na miarę swoich możliwości.
Matematyka – to słowo u jednych budzi 
grozę, a u innych znudzenie. Ten dzień 
pokazał, że matematyka może być cieka-
wa  i potrzebna, bo ma zastosowanie w 
różnych dziedzinach codziennego życia. 
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W Szkole Podstawowej im. Józefa 
Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli 

stale podejmowane są działania skierowa-

ne na zwiększanie poziomu bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży. Należą do nich 
spotkania z policjantami, ratownikami 
medycznymi, czy też udział w ogólnopol-
skich kampaniach społecznościowych.
Już na początku roku szkolnego zostało 
zorganizowane spotkanie całej społeczno-
ści szkolnej z policyjnym psem - GINĄ, 
przygotowane przez aspiranta sztabo-
wego Grzegorza Baja, sierżanta sztabo-
wego Pawła Misia oraz młodszego aspi-
ranta Tomasza Baja. Panowie policjanci 
zaprezentowali podstawowe zasady reago-
wania na spotkanie z nieznajomym psem. 
Ponieważ GINA jest specjalnie wyszkolo-
na do zadań policyjnych, można było bez-
piecznie obejrzeć ćwiczenia z pozorantem 
i poćwiczyć bezpieczną pozycję „żółwia”. 
Do kolejnego spotkania doszło z okazji 
zbliżających się ferii zimowych. Funkcjo-
nariusze policji spotkali się z dziećmi sze-
ścioletnimi oraz uczniami klas I – III, aby 
przypomnieć o zachowaniu bezpieczeństwa 
w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Apelo-
wali o rozsądne wybieranie miejsc do zaba-
wy i prosili, by młodszym dzieciom zawsze 
towarzyszył dorosły opiekun. Przypomnieli 
też ogólne przepisy dotyczące ruchu drogo-
wego, a w szczególności zasady korzystania 
z jezdni. Ponadto zwracali się z gorącą proś-
bą, by każde dziecko poruszające się po dro-

dze, nawet w terenie zabudowanym, miało 
elementy odblaskowe i by przekonało do ich 
noszenia także swoich najbliższych. Prze-
strzegali przed lekkomyślnym korzystaniem 
z Internetu i przed umieszczaniem w sieci 
zdjęć swoich i znajomych, oraz przed wpi-
sywaniem złośliwych lub obraźliwych treści. 
Obecnie szkoła włączyła się do akcji „Do-
brze cię widzieć”. To ogólnopolska kampa-
nia społeczna – realizowana w ramach pro-
jektu „Bezpieczna droga”, której celem jest 
poprawa bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego, w szczegól-
ności dzieci i młodzieży. W dniu 12 marca  
uczniowie aktywnie zapoczątkowali kam-
panię, biorąc udział we wspólnych zajęciach 
na temat bezpieczeństwa na drodze, albo 

uczestnicząc w lekcjach wychowawczych 
poruszających najważniejsze problemy 
związane z ruchem drogowym. W ramach 
projektu wszyscy otrzymali od organizato-
rów kamizelki odblaskowe, które powinny 

być podstawowym ele-
mentem okrycia wierzch-
niego każdego pieszego. 
Do działań, które maja na 
celu troskę o bezpieczeń-
stwo, zaliczyć niewątpli-
wie należy przypominanie 
zasad udzielania pierw-
szej pomocy, bo nigdy nie 
wiadomo kiedy będzie-
my świadkami zdarzeń, 
w których nasze umie-
jętności mogą uratować 
komuś życie. Udzielanie 

pomocy, w sytuacjach zagrożenia życia, to 
obowiązek każdego z nas, dlatego też od wie-
lu lat uczestniczymy w programie „Ratujemy 
i Uczymy Ratować”, a 4 lutego wszyscy na-
uczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni 
wzięli udział w  szkoleniu przeprowadzonym 
przez ratownika z Podkarpackiego Oddziału 
PCK – pana Łukasza Supersona. W czasie 
kilku godzin uczestnicy szkolenia przypo-
mnieli sobie zasady postępowania w na-
głych przypadkach zatrzymania akcji serca, 
omdleniach, udarach czy zakrztuszeniach. 
Zapoznali się też z obsługą urządzenia AEG, 
wykorzystywanego w czasie resuscytacji od-
dechowo – krążeniowej, oraz ćwiczyli chwy-
ty umożliwiające wydobywanie rannych 
i przenoszenie ich w bezpieczne miejsce. 

Ważne jest byśmy wszyscy pamiętali, że 
działania podejmowane przez organiza-
cje pozarządowe i instytucje publiczne 
nie zastąpią nigdy wsparcia, jakie dziecko 
otrzymuje w najbliższym otoczeniu. Wszel-
kie działania wychowawców i opiekunów 
w szkole są nakierowane na przygotowanie 
najmłodszych do samodzielnego korzy-
stania z dróg, środków masowego prze-
kazu, Internetu. To na pewno zaowocuje 
w przyszłości, bo stała troska o bezpieczeń-
stwo dzieci doprowadzi do ukształtowania 
u nich nawyków, które zapewnią im bez-
pieczne funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Troska o bezpieczeństwo  nas jednoczy.
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  Wystarczyła odrobina dobrej woli ze 
strony Gminnego Ośrodka Kultury w Ku-
ryłówce i Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli – in-
stytucji, a tak naprawdę ludzi wielkiego ser-
ca, którzy poprzez organizację 13 stycznia 
br. Koncertu Kolęd, włączyli się w zbiórkę 
pieniędzy na zakup nowoczesnego sprzę-
tu medycznego dla specjalistycznych szpi-
tali dziecięcych. To w nich można dokonać

   
Szkoła podstawowa im. J. Świątoniowskiego 
przystąpiła do realizacji zadań związanych 
z nauką programowania dla dzieci Scratch 
w ramach projektu realizowanego przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalne-
go, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 
Oś Priorytetowa: III Cyfrowe Kompetencje 

Społeczeństwa, Działanie 3.2 „In-
nowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej” realizowa-
ny przez Wyższą Szkołę Informa-
tyki i   Zarządzania w Rzeszowie 
pod nazwą: „Programista z klasą”.
 Celem projektu jest 
zwiększenie kompetencji w za-
kresie programowania wśród 
nauczycieli i uczniów szkół pod-
stawowych. Warto dodać, że 

projekt WSIiZ został oceniony najlepiej 
wśród wszystkich złożonych propozycji z 
całej Polski w ramach unijnego konkursu.
 Pierwszym etapem było szkolenie 
nauczycieli obejmujące pracę z Internetem, 
podstawy algorytmów, pracę z programem 
Scratch, układanie i zastosowanie prostych 

i   złożonych programów z wykorzystaniem 
różnych poleceń w środowisku Scratch.
 Kolejnym zadaniem było przystą-
pienie do egzaminu sprawdzającego. Miło 
nam poinformować, że wszyscy nasi na-
uczyciele zdali go pomyślnie, czym udowod-
nili, że posiadają niezbędne umiejętności do 
prowadzenia zajęć z uczniami w zakresie 
programowania. Pozyskali też, na cele reali-
zacji projektu, gry edukacyjne i notebooki. 
 Następny etap to prowadzenie 
zajęć z uczniami przy wsparciu platformy  
e-learningowej e-wsiz. Zajęcia już trwają i 
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci.

Rok 2019 rozpoczął się wspaniałymi in-
formacjami, które stopniowo docierały 

do naszej szkoły, dozując hormony szczę-
ścia. 
Na początku stycznia zostały doręczone 
wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Mito-
logicznej, której celem była popularyzacja 
  i poszerzenie wiedzy na temat wierzeń 
religijnych starożytnej Grecji i Rzymu. 
Efektem wielogodzinnych dodatkowych 
zajęć mitologicznych było zdobycie tytułu 
laureata przez dwie uczennice klasy piątej: 
Aleksandrę Bielak i Zuzannę Wnuk (po-
ziom I: klasy IV-VI) oraz uczennicę klasy 
VII Zuzannę Piotrowską (poziom II: kla-

sy VII-VIII i III gimnazjum). Konkuren-
cja była duża, ponieważ w olimpiadzie 
wzięło udział ok. 7ooo uczestników, tym 
większa radość z sukcesu podopiecznych.
W połowie miesiąca poznaliśmy rezultaty 
Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowe-
go EDI ,,Pingwin”. W rankingach wyników 
z matematyki- miejsce I otrzymał uczeń klasy 
VIII - Bartłomiej Jachimowicz, wyróżnienie 
uczennica klasy VII - Zuzanna Piotrowska 
( w jednej jak i w drugiej kategorii wieko-
wej uczestniczyło blisko 1000 uczniów). 
W tym samym konkursie, ale z przyro-
dy wyróżnienie otrzymał Tomasz Wnuk- 
wśród 604 uczestników konkursu z klas IV.

W lutym, przechodząc etap szkolny i re-
jonowy, Bartłomiej Jachimowicz zo-
stał finalistą Kuratoryjnego Konkur-
su Przedmiotowego z Matematyki.
Wszystkim laureatom i wyróżnionym gra-
tulujemy, serdecznie dziękujemy i życzymy 
dalszych sukcesów, wiary we własne umie-
jętności, motywacji oraz rozwijania pasji. 

Opiekunowie: 
Edyta Kusa-nauczycielka języka polskiego
Ewa Kycia-nauczycielka matematyki
Bogusława Pych- nauczycielka przyrody
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specjalistycznej diagnozy oraz udzielić po-
mocy medycznej najciężej chorym dzie-
ciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 
takich szpitali. W placówkach tego rodzaju 

szczególnie ważne jest nowoczesne, speł-
niające najwyższe standardy wyposażenie, 
które daje lekarzom i personelowi medycz-
nemu jak najlepsze możliwości diagnozy 
i leczenia najtrudniejszych przypadków. 
Choć za oknem panowały chłód i zamie-
cie śnieżne, w Wiejskim Domu Kultury 
w Brzyskiej Woli świąteczna, ciepła at-
mosfera ogrzewała nasze oszronione ser-
ca. Serca, jak się później okazało, hojne 
i otwarte na pomoc słabym i bezbronnym 
dzieciom. To dla nich, dla „małych i bez 
focha” kilka minut po 16.00 w sali roz-
brzmiał hymn WOŚP w wykonaniu orkie-
stry dętej pod batutą pana Marka Burdy. 
Następnie pani dyrektor SP w Brzyskiej 
Woli - Elżbieta Śliz i pan dyrektor GOK 
 w Kuryłówce – Leszek Połeć przywita-

li zgromadzonych i zaproszonych gości: 
panią wójt Agnieszkę Wyszyńską, rad-
nych z przewodniczącym rady Domi-
nikiem Kusym, sołtysów oraz artystów. 

Spotkanie rozpoczęła grupa teatralna, 
przygotowana przez panie: Beatę Kamiń-
ską i Edytę Kusą, która zaprezentowała 

oryginalne przedstawienie jasełkowe, pt.: 
„Jeden zero dla nieba”. Jasełka nietypowe 
i zmuszające do refleksji nad naturą ludz-
ką. Pozostaliśmy w świątecznej atmosferze, 
a to za sprawą znanych kolęd i nastrojo-
wych pieśni bożonarodzeniowych w wy-
konaniu zespołów folklorystycznych: „Ja-
rzębina” i „Kalina”, KGW z Brzyskiej Woli 
oraz wokalistów i zespołów dziecięcych: 
„Artis” i „Pięcionutka”, których opieku-
nem jest pani Agnieszka Śliwa. W trakcie 
koncertu wolontariuszki zbierały datki, 
a za okazane serce odwdzięczały się sercem.
Podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy udało nam się zebrać blisko 
1000 złotych. Czy pomaganie nie jest dziecin-
nie proste? Jest. Pomóż komuś, a może uratu-
jesz samego siebie. Bo jak pisze Anna Ficner-
-Ogonowska w książce „Alibi na szczęście”:
„(…) ludziom trzeba pomagać, bo 
jak sami będziemy potrzebowali po-
mocy, to ona do nas zawsze przypły-

nie. Z innego portu, ale przypłynie.”
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Babcia i Dziadek to bardzo ważne 
osoby w życiu każdego wnuka. 

Ich święto obchodzimy 21 i 22 stycz-
nia, u progu nowego roku kalenda-
rzowego, bo to Oni otaczają wnu-
częta swoją miłością przez cały rok.
W Szkole Podstawowej im. J. Świą-
toniowskiego uroczyste obchody, 
tego jakże ważnego święta, odbyły 
się 25 stycznia. Wszyscy pracowni-
cy szkoły, dzieci z oddziałów przed-

szkolnych, uczniowie klas I – III 
i Rada Rodziców już kilka tygodni 
wcześniej ciężko pracowali przy-
gotowując się do tego wydarzenia: 
uczyli się ról, piosenek, wykonywali 
zaproszenia i upominki, kompleto-
wali stroje i obmyślali scenografię.
Obchody Dnia Babci i Dziadka roz-
poczęły się o godzinie 10.00 Mszą 
Świętą odprawioną przez Księdza 
Proboszcza Henryka Skałubę, na 
której bardzo licznie zgromadzili się 

Seniorzy oraz Wójt Gminy Kury-
łówka - Pani Agnieszka Wyszyńska i 
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsłu-
gi Szkół - Pani Małgorzata Leja. W 
uroczystej homilii Ksiądz Proboszcz 
wyraził wdzięczność Babciom 
i Dziadkom za ich trud i poświęcenie 
wkładane w wychowanie młodego 
pokolenia i prosił, by nadal wspiera-
li i otaczali wnuczęta swoją opieką. 
Następnie uroczystości przeniosły 
się do Wiejskiego Domu Kultury, 
gdzie na zaproszonych Gości cze-
kali już uczniowie i dzieci, pracow-
nicy szkoły i rodzice. Wszystkich 
zebranych powitała Dyrektor Szkoły 
– Pani Elżbieta Śliz w towarzystwie 
Pauliny Masełek – uczennicy klasy 
III, która pięknie poprowadziła całą 
akademię, jednocześnie zabawiając 
zebranych wesołymi żartami. Wy-
kazała się przy tym dużym talen-
tem scenicznym i doskonałą dykcją, 
a wszystko to zasługa Pani Beaty 
Socha, która od wielu lat pracuje 
z Paulinką i  z   sukcesami przygoto-
wuje ją do konkursów recytatorskich.
Jako pierwsze na scenie pojawiły się 
dzieci z oddziałów 3, 4, i 5 – latków 
przygotowane przez Panie: Elżbietę 
Majcher i Monikę Karoń. Były wier-
sze, piosenki tańce i oczywiście ży-
czenia dla Babć i Dziadków. Następ-
nie wystąpiły 6 – latki, które zagrały 

„Sto lat” na „bum, bum, 
rurkach”, zaprezentowa-
ły piękny układ  taneczny 
i zaśpiewały piosenki. Dzie-
ci do występu przygotowa-
ły Panie: Beata Kamińska 
i Monika Staroń. Po nich 
swoje talenty recytatorskie, 
aktorskie i wokalne zapre-
zentowali uczniowie klas I 
– III pod kierunkiem Pań: 
Doroty Lewkowicz, Elż-

biety Fus i Beaty Socha. Uczniowie 
klasy I przekonali nas, że wszystkie 
babcie świetnie gotują i zawsze mają 

dla wnuków jakieś smakołyki. Dzie-
ci z klasy II zaprezentowały „Zbun-
towanego Czerwonego Kapturka”. 
Wszystkich zaskoczyła rola Gajowe-
go, w którego wcielił się nasz woźny 
Pan Krzysztof Majcher. Udowod-
nił, że potrafi dosłownie wszystko. 
Trzecioklasiści rozbawili nas scenką 
z życia rodzinnego Gieni i Stefana. 
Do licznych życzeń dołączy-
ła się Pani Małgorzata Leja, któ-
ra w imieniu swoim i Pani Wójt 
Agnieszki Wyszyńskiej przekaza-
ła Seniorom słowa wdzięczności 
i życzenia wszelkiej pomyślności. 
Na koniec wszyscy goście otrzy-
mali upominki, a Rada Rodziców 
poczęstowała zebranych herbat-
ką i pysznym, domowym ciastem. 
Miłą atmosferę podtrzymały Pa-
nie z Koła Gospodyń, które przy 
akompaniamencie Pana Józefa 
Fusa śpiewały kolędy i pastorałki.
Wzruszeni i bardzo szczęśliwi Go-
ście nie szczędzili słów podziękowań 
i prosili o kolejne spotkanie za rok.
Drogie Babcie i kochani Dziad-
kowie – Wy jesteście dowodem 
na to, że słowa Alberta Einsteina 
„Tylko życie poświęcone innym 
warte jest przeżycia” są prawdą.
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  Najpierw bawiły się przedszko-
laki wraz z uczniami kl. I – III, a po po-
łudniu uczniowie klas IV - VIII. Zaba-
wę poprowadził DJ Krzysztof Mierzwa 
z  Agencji Muzycznej INTENSIVE LIFE 

wraz z animatorką gier i zabaw, która już 
od pierwszych taktów skocznej muzyki, 
tanecznym krokiem porwała wszystkich 
w wir wspólnej zabawy. Uczniowie bawi-
li się przy znanych polskich i zagranicz-
nych przebojach. Była belgijka, macarena, 

kaczuchy, tańce w parach i  kółeczkach. 
Nie zabrakło też „pociągu”, który prze-
jechał korytarzami szkoły. Należy do-

dać, że zabawa karnawałowa roztańczyła 
nawet tych najwstydliwszych uczniów. 
 W przerwach między kolejnymi zaba-

wami młodzież miała czas na słodki poczęstunek. 
Wspaniała muzyka, wspólne zabawy pod kie-
runkiem wodzireja i animatorki sprawiły, 
że czas minął szybko i ciekawie. Chociaż 
wszyscy uczestnicy doskonale się bawili i 
humor wszystkim dopisywał, to niestety 
wieczorem nastąpił kres wesołej zabawy. 
 Serdecznie dziękujemy Radzie 
Rodziców, która pomyślała o smakowi-
tym dodającym energii poczęstunku oraz 
przeznaczyła środki na zabawę z wodzi-
rejem. To był naprawdę fantastyczny bal.

W karnawale same bale
07.02.2019r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy 

odbył się bal karnawałowy zwany potocznie "choinką" .

15 stycznia 2019r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego
 Konkursu Plastycznego  pod hasłem  „Zapobiegajmy Pożarom”. 

   Celem konkursu było zainteresowanie dzieci  i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich.                
Uczniowie  naszej szkoły  z dużym zaangażowaniem wzięli udział w konkursie.   
Komisja konkursowa  zakwalifi kowała 10 prac plastycznych dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy do etapu powiatowego. 
Zwycięzcom etapu gminnego serdecznie gratulujemy! Autorami tych prac są:

 

Z�p��ieg���y Poż�r��

I grupa – przedszkolna
Zuzanna Szpetnar

Natalia Szpyt
Oliwia Mazur
Jan Czarniecki

II grupa 
szkoły podstawowe klasy I-III 

Robert Gruca – klasa 1
Wiktoria Frel -  klasa 2

III grupa 
szkoły podstawowe klasy IV-VI

 Mariusz Zwoliński – klasa 4
Mateusz Gajewski – klasa 5

IV grupa
 szkoły podstawowe klasy VII-VIII

Julia Goch – klasa 8

 

Jest niezwykle zorganizowany 
i uporządkowany. O tym właśnie 
przekonały się przedszkolaki, które 
udały się na wycieczkę do pasieki 
pszczół Państwa Marty i Andrzeja 
Bodaków w Dąbrowicy. Pani Mar-
ta opowiadała o życiu pszczół, ich 
ogromnej pracy oraz o  roli tych 
niezwykle pożytecznych owadów 
w przyrodzie. Przedszkolaki poznały 

budowę ula, dowiedziały się 
w jaki sposób powstaje miód oraz 
jakie są jego właściwości  odżyw-
cze i zdrowotne. Ponadto dzieci 
miały okazję zobaczyć typowy 
strój pszczelarza, a także zapoznały 
się z działaniem podstawowych 
urządzeń pszczelarskich.
 Na zakończenie Pani Marta, prze-
wodniczka po pszczelim świecie, 
poczęstowała dzieci wafelkami 
z przepysznym miodem. Czas 
spędzony w pasiece i opowieści 
Pani Marty to świetne doświad-
czenie dzieciństwa. Nasze przedsz-
kolaczki widziały w praktyce, jak 
warto być pracowitym i twórczym.

Kolejnym ciekawym wydarze-
niem był wyjazd do Fabryki Cze-
kolady Coco De Mer w Rzeszo-
wie. Przedszkolaki uczestniczyły 
w czekoladowych warsztatach, 
podczas których poznały hi-
storię powstania czekolady. Po 
części edukacyjnej dzieci samo-
dzielnie odlewały i dekorowały 
tabliczkę czekolady oraz two-
rzyły czekoladowe rysunki. Ma-
lowanie czekoladą okazało się 
przepysznym doświadczeniem, 
zaś czekoladowy taniec w wy-

konaniu przedszkolaków pod-
kreślał ogromną radość z tego 
nietypowego przeżycia.  Gdy 
czekoladowe dzieła chłodziły 
się w lodówkach, dzieci udały 
się do strefy rozrywki i w en-
tuzjastycznym „Małpim gaju” 
wspaniale się bawiły. Dzieciń-
stwo pełne wrażeń i doświad-
czania radości to inspiracja do 
pobudzenia zainteresowania 
otaczającym światem i two-
rzenie przestrzeni do rozwoju. 

Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w formie działań 
warsztatowych pod hasłem:  „Żyj bezpiecznie” miały na celu za-
poznanie przedszkolaków z podstawowymi czynnościami ratow-
niczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Warsztaty 
przeprowadził pan Łukasz Superson, ratownik medyczny z Pod-
karpackiego Oddziału PCK, który pokazywał dzieciom, w jaki 
sposób udziela się pierwszej pomocy oraz jak pomóc poszkodo-
wanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Przedszkolaki 
z zainteresowaniem słuchały wskazówek ratownika dotyczących 

utraty przytomności czy złamania. Nauczyły się podstawowych 
numerów alarmowych, poznały sprzęt ratujący życie oraz dokona-
ły próbnego zgłoszenia alarmowego. Wiele emocji wzbudził pokaz 
z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie, a dzieci, pod czuj-
nym okiem ratownika wykazały się aktywnością i zainteresowaniem 
działań. To potrzebne, ciekawe i ważne na przyszłość spotkanie. 

Projekt „Leśne przedszkole” funkcjonuje do 31 marca 2019 
roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priory-
tet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 
9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, współ� nansowanego
 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Anna Kłos – wychowawczymi punktu przedszkolnego 

W spotkaniu z dziećmi i młodzieżą   po-
licjanci opowiadali o realnych zagroże-
niach   istniejących w sieci, oraz związa-
nych z tym konsekwencjami. Szczególnie 
naświetlony został problem anonimowo-
ści w portalach społecznościowych jak 
i   niebezpieczeństwa   związane   z   bez-
myślnym   korzystaniem z Internetu.
W godzinach popołudniowych na spo-
tkanie zaproszono rodziców i seniorów, 
na którym zaprezentowano zagrożenia 
związane z wyłudzeniami „na wnuczka”. 
Policjanci przywołując   własną   praktykę   
zawodową opowiadali o pladze domokrąż-
ców chcących sprzedać różne produkty, 
czy też telefonach zachęcających do takich 
zakupów, czyli jak się nie dać naciągnąć. 
Drugim ważnym elementem spotkania 
było prawidłowe korzystanie z numeru 
alarmowego 112 oraz znaczenie dla bez-
pieczeństwa krajowej mapy zagrożeń.

Czujmy się bezpiecznie !

W Wiejskim Domu Kultury w Tarnawcu z  inicjatywy miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich zostały zorganizowane spotkania z policjantami 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z Wydziału Prewencji. 

Spotkania zarówno z dziećmi  jak i dorosłymi zostały bardzo pozytywnie i 
ciepło przyjęte.

                                                                         E.K
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przeznaczyła środki na zabawę z wodzi-
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odbył się bal karnawałowy zwany potocznie "choinką" .

15 stycznia 2019r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego
 Konkursu Plastycznego  pod hasłem  „Zapobiegajmy Pożarom”. 

   Celem konkursu było zainteresowanie dzieci  i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich.                
Uczniowie  naszej szkoły  z dużym zaangażowaniem wzięli udział w konkursie.   
Komisja konkursowa  zakwalifi kowała 10 prac plastycznych dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy do etapu powiatowego. 
Zwycięzcom etapu gminnego serdecznie gratulujemy! Autorami tych prac są:

 

Z�p��ieg���y Poż�r��

I grupa – przedszkolna
Zuzanna Szpetnar

Natalia Szpyt
Oliwia Mazur
Jan Czarniecki

II grupa 
szkoły podstawowe klasy I-III 

Robert Gruca – klasa 1
Wiktoria Frel -  klasa 2

III grupa 
szkoły podstawowe klasy IV-VI

 Mariusz Zwoliński – klasa 4
Mateusz Gajewski – klasa 5

IV grupa
 szkoły podstawowe klasy VII-VIII

Julia Goch – klasa 8
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numerów alarmowych, poznały sprzęt ratujący życie oraz dokona-
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Czujmy się bezpiecznie !

W Wiejskim Domu Kultury w Tarnawcu z  inicjatywy miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich zostały zorganizowane spotkania z policjantami 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z Wydziału Prewencji. 

Spotkania zarówno z dziećmi  jak i dorosłymi zostały bardzo pozytywnie i 
ciepło przyjęte.

                                                                         E.K



22

Jest to wyraz miłości i wdzięczności 
za opieką, troskę i zrozumienie, któ-

rym wnuczęta otaczane są przez cały rok. 
Zapraszani są również seniorzy samotni 
i tacy, których rodziny mieszkają dale-
ko, gdyż w ten dzień chcemy poczuć się 
wspólnotą i sprawić radość wszystkim.
 Tegoroczne święto, ,,srebrna rocznica”, 
odbyło się 26 stycznia 2019 roku. Msza 
św. koncelebrowana przez księdza pro-
boszcza Stanisława Srokę i księdza 
wikarego Witolda Capłapa w intencji 
wszystkich seniorów była wstępem do tej 
wspaniałej środowiskowej uroczystości. 
     W budynku szkolnym, seniorów go-
ścinnie przyjęły panie Jadwiga Stopyra 
– dyrektor Szkoły Podstawowej i  Lucyna 
Pietrycha – dyrektor Publicznego Gim-
nazjum w Dąbrowicy, które serdecznie 
witały przybyłych, wznosząc symboliczny 
toast i składając gorące życzenia zebranym. 
Uroczystość zaszczyciła swą obecno-
ścią pani Wójt Gminy Kuryłówka - Pani 
Agnieszka Wyszyńska, która skierowa-
ła wiele ciepłych słów i życzeń do licznie 
zgromadzonych seniorów.  Nie zabrakło z 
nami również  Dyrektor Gminnego Ze-

społu Obsługi Szkół - Pani Małgorzaty 
Leja oraz  Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej- Pani Alicji Kycia.
Wkrótce na scenie zagościli uczniowie. 
Wszyscy razem, wspólnie począwszy od 
najmłodszych przedszkolaków  z ,,Leśnego 
Przedszkola”, a skończywszy na najstarszych 
ósmoklasistach,  gimnazjalistach  dziękowali 
babciom i dziadziom, wkładając wiele serca 
i miłości w recytacje wierszyków, wykona-

nie piosenek, skeczy i tańców. Jak co roku 
była też okazja przypomnieć sobie magicz-
ny czas Bożego Narodzenia, oglądając nie-
zwykłe, dotykające współczesnych proble-
mów przedstawienie jasełkowe. Na koniec 
uczniowie obdarowali zebranych przygoto-
wanymi przez siebie słodkimi upominkami.
Na twarzy niejednej babci i niejednego 
dziadzia pojawiło się wzruszenie i duma ze 

swych wnucząt. Radość sprawiła również 

możliwość spotkania i wspólnej zaba-
wy z rówieśnikami. Szczególnie miło 
było nam gościć państwo Dajaków z Ko
lonii Polskiej  jubilatów świętujących 50. 
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
Seniorzy bawili się doskonale pod-
czas biesiady do późnych godzin wie
czornych. Zabawę już tradycyjnie umiliły 
nasze lokalne zespoły: „Kalina” z Ko-
lonii Polskiej i „Jagoda” z Dąbrowicy, 

prezentując piękny, skoczny repertuar 
muzyki ludowej, zarażając energią i pory-
wając do śpiewu i tańca  niejedno serce. 
Zorganizowanie takiej dużej uroczystości 
było możliwe dzięki współpracy Rady Ro-
dziców obu szkół oraz zaangażowanych 
rodziców społeczności lokalnej Słobody, 
Kolonii Polskiej i Dąbrowicy, którzy przy-
gotowali jak zwykle przepyszny poczęstu-

nek. Jak co roku wsparła nas również fi nan-
sowo Pani Alicja Kycia – dyrektor GOPS 
w Kuryłówce. Oprawę artystyczną, piękną 
dekorację, przygotowali wszyscy nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej oraz Publiczne-
go Gimnazjum w Dąbrowicy. Otrzymali-
śmy również wsparcie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kuryłówce, który użyczył nam 
sprzętu scenicznego oraz pomocy któ-
rej udzielił nam pan Tomasz Pierczyk.
Dziękujemy raz jeszcze Wszystkim za po-
moc i wsparcie przy organizacji święta dla 
naszych seniorów. Babcie i dziadziowie wra-

cali do domów w doskonałych humorach, 
zadowoleni i szczęśliwi. Mamy nadzieję, 
że spotkamy się wszyscy za rok, kontynu-
ując naszą wspaniałą dąbrowicką tradycję.         

Dzień Babci i Dziadzia
Już od 25 lat, w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy,  zimowy styczeń jest 
czasem niezwykle ciepłego święta.  Wnukowie, uczniowie naszej szkoły 
zapraszają bowiem swoje ukochane babcie i dziadziów 
na wspaniałą uroczystość  Dzień Babci i Dziadzia.

Tegorocznym obchodom Dnia Kobiet w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy 
przyświecała prawda zawarta w haśle przewodnim uroczystości:                                       

 Na wstępie, prowadzący życzył 
wszystkim dobrych humorów i zaprosił do 
wspólnej zabawy. Zapoznał także zebranych 
z defi nicją (niekoniecznie naukową) słowa 
KOBIETA: osoba płci żeńskiej, powstała 
z żebra niejakiego Adama. Składa się 
z głowy, tułowia i kończyn. Jej najsilniej 
rozbudowanym organem jest serce – kosz-
tem intelektu. Jest dziwną istotą, która 
prawie bez przerwy płacze bez względu 
na okoliczności: raz ze szczęścia, innym 
razem z rozpaczy. Ma silnie rozbudo-
waną potrzebę mówienia. Dowiedzieli-
śmy się także, że w życiu kobiety można 
rozróżnić siedem okresów: I – niemow-
lę, II – dziewczynka, III – dziewczyna, 
IV – młoda kobieta, V – młoda kobieta, 

VI – młoda kobieta, VII – młoda kobieta.
 Młodsi również stanęli na wyso-
kości zadania: wierszowanym życzeniom 
składanym przez chłopców z klasy II i III 
towarzyszyła piosenka pt. Wszystkiego 
najlepszego w brawurowym wykonaniu 
trio z klasy I (Sabinka, Robert i Oliwier).
 W melancholijny nastrój wpro-
wadzał publiczność pan Mateusz – nauczy-
ciel muzyki, który wirtuozersko zaprezen-
tował utwory El Condor Pasa i melodię z 
fi lmu Ostatni Mohikanin grając na fl e-
tach peruwiańskich Quena i Quenacho.
 Całość zwieńczył humorystyczny 
(i także wirtuozerski) występ męskiej części 
kadry pedagogicznej – z akompaniamen-
tem gitary, panowie zaśpiewali piosenkę 

Za zdrowie Pań! wznosząc toast mlekiem. 
 Na zakończenie, prowadzący 
w imieniu całej męskiej populacji, ży-
czył wszystkim kobietom i kobietkom, by 
w dalszym ciągu rozlewały swój czar, roz-
jaśniały mrok na świecie oraz promie-
niały blaskiem swego piękna, czułości 
i wrażliwości. Za życzenia z wdzięcznością 
i wzruszeniem podziękowały panie dyre-
ktorki Jadwiga Stopyra i Lucyna Pietrycha.
 Przygotowanie, dekoracja i orga-
nizacja uroczystości to zespołowe dzieło 
wszystkich panów pracujących w naszej 
szkole, za co wszystkie dziewczęta i pa-
nie składają serdeczne podziękowanie.

 

DZIĘKUJEMY WAM, KOBIETY!

 

BEZPIECZNE  FERIE
5 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie profi laktyczno-edukacyjne z policjantami aspi-
rantem sztabowym Grzegorzem Bajem oraz sierżantem sztabowym Pawłem Misiem                       

z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.    
Wizyta naszych gości miała na celu przypomnienie dzie-
ciom o zagrożeniach mogących mieć miejsce podczas 
zimowego wypoczynku. Funkcjonariusze przypomnieli 
zasady poruszania się po drodze, omówili zasady bezpie-
czeństwa w trakcie uprawiania sportów zimowych i zabaw 
na świeżym powietrzu. Przestrzegali przed ślizganiem się 
na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz ostrzega-
li przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ulic 
i rzek. Poruszono także bardzo istotną kwestię bezpie-
czeństwa w sieci i bezpiecznego korzystania z nowocze-
snych technologii. Na zakończenie dzieci miały możli-
wość zadawania pytań i dyskusji z przybyłymi gośćmi. 

DZIĘKI WAM TEN ŚWIAT  
   JEST PIĘKNIEJSZY I 

LEPSZY.
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i wrażliwości. Za życzenia z wdzięcznością 
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 Przygotowanie, dekoracja i orga-
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wszystkich panów pracujących w naszej 
szkole, za co wszystkie dziewczęta i pa-
nie składają serdeczne podziękowanie.
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Wizyta naszych gości miała na celu przypomnienie dzie-
ciom o zagrożeniach mogących mieć miejsce podczas 
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Celem konkursu było popularyzowa-
nie twórczości Zbigniewa Herberta 
oraz odkrywanie          i rozwijanie za-
interesowań artystycznych uczniów 

naszej szkoły. 6 lutego 2019 r.   z nieła-
twą twórczością tego   poety zmierzy-
ło się dziewięciu uczniów z klas:   VII, 
VIII i III gimnazjum,    prezentując   wła-
sne interpretacje   wybranych wierszy. 
Usłyszeliśmy wiele pięknych recytacji.
Komisja konkursowa w składzie: Pani M. 

Kordas, Pani G. Marczak, Pani J. Serkiz, i 
Pani M. Sztyrak zgodnie z regulaminem 
przyznała:
I miejsce – Natalia Zdzymira kl. III b gim-
nazjum
II miejsce – Katarzyna Piotrowska kl. III a 
gimnazjum i Mateusz Miś kl. VII
III miejsce – Zuzanna Gorący kl. VIII a
Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk 

dyrektora szkoły Pana Mirona Czarniec-
kiego dyplomy    i nagrody książkowe, 
ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali 
szóstki z języka polskiego           i punkty 

dodatnie z zachowania.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Janina Leszaj

W KRĘGU POEZJI

 Zbigniewa Herberta
B����� �k� ��k��n�               
z�rg�n�z�w�ł� k���ur�        
�e�ytat�r���
 �� . „W KR��U �OE��I       
�����I��A HE�BER�A”. 

 

Babcia i dziadek to szczególne osoby w życiu każdego dziecka. 
W oddziałach przedszkolnych przy SP 
w Kuryłówce Dzień babci i dziadka wpisał 
się na stałe do kalendarza imprez przedsz-
kolnych.  Tegoroczne spotkanie na cześć  

naszych seniorów odbyło się 25 stycznia 
w sali gimnastycznej SP w Kuryłówce. 

Zaproszonych gości: dziadków, rodziców, 
Wójta Gminy Kuryłówka ? panią Agniesz-

kę Wyszyńską oraz Przewodniczącą Rady 
Rodziców - panią Malwinę Misiąg przywi-
tała pani wicedyrektor szkoły Urszula Zięzio.
Dzieci ze wszystkich grup przedsz-
kolnych przedstawiły  specjalny program
artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki i tańczyły.  Dla naszych
najmłodszych przedszkolaków był to pier-
wszy występ artystyczny w życiu przed

tak dużą publicznością. Niejednej 
babci i dziadkowi, łezka kręciła się 
w oku. To były naprawdę wyjątkowe 
chwile, pełne uśmiechu, radości i dumy.
Szczęśliwe i rozpromienione twarze 
babć i dziadków po raz kolejny ukazały
nam jak ważne są takie spotkania i wspól-
nie spędzone chwile z wnukami. Po
części ofi cjalnej niecodzienni goś-

cie zostali zaproszeni na poczęstunek
przygotowany przez rodziców. Na koniec 
tego wyjątkowego dnia dzieci wręczyły
swoim ukochanym babciom i dziadkom 
własnoręcznie przygotowane upominki 

i laurki. Szczęśliwe i rozpromienione 
twarze babć i dziadków po raz kolejny
ukazały nam, nauczycielom, że nasza 
praca jest bardzo potrzebna, a dzieci to
nasz wspólny skarb.
Dziękujemy Rodzicom za pomoc w or-
ganizacji tego święta oraz przygotowanie
poczęstunku dla gości i małych artystów.

Sto lat, sto lat niech żyją nam!
A kto?
Babcia i Dziadek!

Renata Iskra

Dzień Babci i Dziadka 

   Wniosek o udzielenie wsparcia fi nansowego, złożony przez organ prowadzący (Wójta Gminy Kuryłówka) o dofi nansowanie 
zakupu książek przeszedł pozytywnie weryfi kację i Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kyci w Kuryłówce otrzymała w ramach                      

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotację w kwocie 15 000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej.                                                      

Dyr. Miron Czarniecki
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Powiatowa Halowa Liga Piłki Nożnej 2019 
W dniu 12 stycznia 2019 roku w Giedlarowej odbyła się ,,Powiatowa Halowa Liga Piłki Nożnej”- 

młodzików rocznik 2007 i młodsi. 
W zawodach uczestniczyło7 drużyn z powiatu leżajskiego,  mecze 
rozgrywane były w systemie ,,każdy z każdym’’ po 12 minut.
Drużyna naszej szkoły uzyskała następujące wyniki meczów:
SP Kuryłówka - Grodzisko Dolne 2:1
,,Unia” Nowa Sarzyna - SP Kuryłówka 1:0
Wola Zarczycka - SP Kuryłówka 1:3
SP Kuryłówka - ,,Sparta Leżajsk 1:0
SP Kuryłówka - Giedlarowa 1:0
Wierzawice - SP Kuryłówka 1:5

Tabela kończąca turniej:
1 miejsce - Unia Nowa Sarzyna – 15 pkt.
2 miejsce - SP Kuryłówka – 13 pkt. – 7 bramki +
3 miejsce - Sparta Leżajsk – 13 pkt. – 4 bramki +
4 miejsce - Giedlarowa – 9 pkt.
5 miejsce - Wola Zarczycka – 6 pkt.
6 miejsce - Wierzawice – 6 pkt.
7 miejsce – Grodzisko Dolne – 0 pkt.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został uczeń naszej szkoły - Łukasz Staroń.
Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Wiktor Ochab- bramkarz, Piotr Leja, Łukasz Staroń, Mateusz Podobiński, Konrad 
Wilkos, Adam Pawelec, Maksymilian Kula, Wiktor Świerczek, Rafał Wilk, Jakub Kruk, Przemysław Zagaja.

Wiesław Gorący

 
 Ernest Matusz uczeń klasy 5b z na-
szej szkoły uzyskał wyróżnienie w 
eliminacjach wojewódzkich Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego pod 
hasłem "Zapobiegajmy Pożarom". 
Serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów! Uczeń wyko-
nał pracę plastyczną pod opieką 

P. M. Sztyrak.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem 
"Zapobiegajmy Pożarom". 
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Szopka, choinka, biały 
obrus, a nade wszystko 
kolędy są nieodłącznym 
elementem Świąt Bożego 

Narodzenia 

Koniec grudnia i styczeń, to czas gdzie 
w kościołach, naszych domach, 
ośrodkach  kultury rozbrzmiewają 

piękne polskie kolędy i pastorałki. Jedne 
żywe, skoczne inne spokojne wprawiające 
nas w stan zadumy, ich dźwięki wypełniają 

domy spokojem i radością. Pierwsze kolędy 
śpiewane po polsku pochodzą z XV wieku, 
za najstarszą uważana jest „Zdrów Bądź 
Królu Anielski”, natomiast Cicha Noc, to  
jedna z najbardziej znanych kolęd na świe-
cie, którą po raz pierwszy wykonano pod-

czas pasterki w 1818 roku a Austrii, prze-
łożono ją na ok. 300 języków i dialektów. 
Podobnie jak w latach ubiegłych Gmin-

ny Ośrodek Kultury w Kuryłówce wraz 
z  współorganizatorami: Wójtem Gminy 
Kuryłówka, Parafi ami: Tarnawiec, Bystre 
i Kolonia Polska, Szkołą Podstawową im. 
Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli, 
Szkołą Podstawową w Dąbrowicy, Radą 

Parafi alną parafi i Tarnawiec, Kołami Go-
spodyń Wiejskich z  Brzyskiej Woli, Ku-
ryłówki, Ożanny i Tarnawca oraz Gmin-
ną Biblioteką Publiczną zorganizowali 
cykl takich koncertów i  spotkań z kolędą. 
Rozpoczęliśmy 5 stycznia parafi alnym ko-

lędowaniem w Kuryłówce, które było oka-
zją do spotkania, porozmawiania i pośpie-
wania kolęd ze znajomymi czy sąsiadami, 

upłynęło w  miłej świątecznej atmosferze 
przy poczęstunku przygotowanym przez 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Kury-
łówki, Ożanny i Tarnawca. Już dzień póź-
niej 6 stycznia na zaproszenie ks. Probosz-
cza Waldemara Miśkiewicza, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kulnie oraz parafi an 
z Kulna - Orkiestra Dęta Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kuryłówce uczestniczyła 
w uroczystej oprawie Mszy Świętej pod-
czas, której zaprezentowała piękne polskie 
kolędy i pastorałki m.in.: Lulajże Jezuniu, 
Wśród Nocnej Ciszy, Cicha Noc, Jest Taki 
Dzień, Pastuszkowie Bracia Mili czy Gore 
Gwiazda Jezusowi. Do Brzyskiej Woli po-
jechaliśmy 13 stycznia, gdzie wśród wy-
stępujących zaprezentowały się dzieci ze 
szkoły podstawowej w przedstawieniu 
Jasełkowym, Zespoły Śpiewacze: Jarzę-
bina, Kalina oraz Stowarzyszenie KGW 

w Brzyskiej Woli. Ponadto wystąpił Dzie-
cięcy Zespół Wokalny Artis i Orkiestra 
Dęta, prezentując polskie kolędy i pasto-
rałki. Usłyszeliśmy m.in.: Kołysanka Marii 
Panny, Witaj Zbawicielu, Skrzypi wóz, Ko-
lęda o nadziei, Szła kolęda, Jest taki dzień, 
Nie było miejsca dla Ciebie. Równocześnie 
z Koncertem odbyła się zbiórka na WOŚP 
pod hasłem tegorocznego fi nału „Gramy 
dla dzieci małych i bez focha”, podczas któ-
rej zebrano 964,00 zł. Należy wspomnieć, 
że w tym dniu zespół Kalina zaśpiewał 
kolędy w kościele parafi alnym w Kolo-
nii Polskiej podczas oprawy Mszy Świętej.  
Niedzielne popołudnie 20 stycznia, lekko 
przyprószona śniegiem ziemia, mroźny 
wiatr, a w środku przystrojona świątynia – 
to nastrój towarzyszący koncertowi, który 
odbył się w kościele parafi alnym pw. św. 
Józefa w Kuryłówce. W koncercie wystąpiły 
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zespoły działające przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury, które przygotowały koncert od 
strony artystycznej. W programie znalazły 
się piękne kolędy, pastorałki i świąteczne 
piosenki, które usłyszeliśmy w różnych mu-

zycznych aranżacjach. Słuchaczom koncer-
tu zaprezentował się Chór męski, zespoły 

wokalne Artis i Pięcionutka, Orkiestra Dęta 
oraz soliści (Józef Fus,  Anna Jachimowicz, 
Dominika Socha). Było pięknie, nastrojo-
wo, a wykonane utwory umożliwiły  ducho-
wą refl eksję. Wśród utworów usłyszeliśmy: 

Nie było miejsca dla Ciebie, Gdy śliczna 
Panna, Pierwsza gwiazdka, Jest taki dzień, 

Wśród nocnej ciszy, Kolęda o nadziei, Gore 
gwiazda Jezusowi, Kolęda dla nieobecnych, 
Skrzypi wóz, Betlejem podła mieścina, 
Zaśpiewam Jezuskowi, Dziecino słodka, 
Gloria, gloria, Pastuszkowie bracia mili, 
Szła kolęda, Tryumfy Króla Niebieskiego.
 ...a styczniowy, kolędniczy ma-
raton zakończyliśmy 26 dnia miesiąca 
Świętem Seniora w Szkole Podstawowej 
w Dąbrowicy i Dniem Babci i  Dziadka 
w WDK w Tarnawcu, w  których rów-
nież uczestniczyli pracownicy i zespoły 
Gminnego Ośrodka Kultury w  Kury-
łówce śpiewając te wyjątkowe piosenki. 
Kolędy i pastorałki to nieodzowne ele-
menty bożonarodzeniowych zwyczajów. 
Śpiewane wraz z rodziną czy wydobywa-
jące się z  kościelnych głośników uboga-
cają uroczyste liturgie, budują świąteczny 
nastrój i stoją na straży polskiej tradycji. 

goklp

W czwartek 24 stycznia w Kra-
snem k/Rzeszowa odbył się 
V Międzygminny Konkurs 

Kolęd i Pastorałek, w którym wystą-
piło 59 solistów i 19 zespołów. Podob-
nie jak przed rokiem młodzi wokaliści 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kury-
łówce - członkowie zespołu wokalnego 
Artis mieli zaszczyt wziąć w nim udział 
i spróbować swych sił z rówieśnikami 
z takich miejscowości jak: Krasne, Stra-
żów, Malawa, Trzebownisko, Jasion-
ka, Nienadówka, Zaczernie, Trzeboś, 
Łukawiec, Wólka Podleśna, Kraczko-
wa, Czarna, Wola Raniżowska, Nie-
chobrz, Kurzyna Średnia, Rudna Mała, 
Łańcut, Strzyżów, Sandomierz, Świl-
cza oraz różne placówki z Rzeszowa. 

Rywalizacja stała na bardzo wysokim po-
ziomie co zgodnie podkreślali nie tylko 
wszyscy członkowie Jury, ale dało się to 
słyszeć również w kuluarach podczas luź-
nych rozmów między instruktorami wo-
kalnymi, którzy przywieźli swoje talenty.
Miło nam poinformować, że wśród 
wyróżnionych znalazła się solistka Do-
minika Socha, ale gratulacje należą się 
również pozostałym naszym repre-
zentantkom: Julii Masełek, Małgorza-
cie Staroń i Annie Jachimowicz oraz 
ich opiekunowi wokalnemu Agnieszce 
Śliwa. Każdy konkurs to nauka, która 
procentuje w przyszłości, jestem prze-
konany, że i tym razem też tak będzie. 

Gratuluję- Leszek Połeć
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dzień pierwszy
ferii zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece 

w Kuryłówce rozpoczęliśmy gipsową walentynką, co prawda do 
Walentynek jeszcze dwa dni, ale jak niektórzy mówili, niech leży 
i czeka. Warsztaty zaczynamy o 10.00, przygotowaliśmy trzydzie-
ści miejsc i czekamy..., zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze 

oczekiwania, kilkukrotnie dokładaliśmy stoły i krzesła, by przy-
jąć ok. 60 dzieci chętnych do wykonania swego misia, aniołka czy 
serduszka. Zabawa przy tym była przednia, zaangażowanie przy 
wykonywaniu masy, odlewaniu i zdobieniu figurek - wielkie, a że 
wszyscy trochę się pobrudziliśmy, to przecież podczas ferii można. 

dzień drugi
propozycja wtorkowych zajęć to artystyczne składanie serwetek, 

uczestnicy musieli wykazać się niemałymi zdolnościami manualny-
mi. Skupienie, cierpliwość przy tworzeniu różności serwetkowych 
przyprawiły dzieciaków o mały zawrót głowy. Naszą dwutygo-
dniową propozycją są również gry klubowe, oprócz różnorakich 
gier planszowych mamy do zaoferowania stół tenisowy, bilardowy, 

cymbergaj oraz piłkarzyki.  O godzinie 13.00 zawitał do nas te-
atrzyk Blaszany Bębenek z przedstawieniem interaktywnym „Czar-
noksiężnik z Krainy OZ”,  dopasowana do wieku przedszkolnego 
oraz wczesnoszkolnego sztuka, w której dzieci wzięły udział wraz 
z aktorami. Dzieci przez ok. 40 minut miały wyśmienitą zabawę, na-
gradzając aktorów gromkimi brawami za tak mile spędzony czas.

dzień trzeci
to wyjazd do Rzeszowa, przed nami Kręgielnia Galaktyka - oj co 

tam się działo, totalny zawrót głowy. Zebrało się nas ponad 100 osób 
zapisanych w ośrodku oraz świetlicach na terenie gminy, więc je-
chaliśmy kilkoma autobusami podzieleni na dwie tury, tak by każdy 
mógł zagrać. Opanowaliśmy prawie całą kręgielnię i zaczęła się zaba-

wa, a w niej rywalizacja, śmiech, trochę rozdrażnienia i nerwowość, 
bo coś nie wychodzi, bo kula nie słucha i toczy się tam, gdzie sama 
chce. Radości było co niemiara, gdy ktoś strącił wszystkie kręgle, 
ale radość pojawiała się także wtedy gdy udało się strącić chociażby 
jeden... i bardzo dobrze bo w tym wyjeździe właśnie o to chodziło!!! 
Nie wspomnę już o zamawianych przekąskach, patrzyliśmy z po-
dziwem, ale też ze strachem ile mogą zjeść nasi młodzi przyjaciele. 
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dzień czwarty                                                                                
cd. wyjazdu do Rzeszowa, dzisiaj był Kolorowy Świat, który 

zaoferował nam wiele atrakcji dostępnych w Sali Zabaw: czteropo-
ziomową konstrukcję wraz z torami przeszkód, zjeżdżalnie, trampo-
liny, dmuchańce, wspinaczki, baseny z piłeczkami oraz różnorakie 
konsole gier – tu oszczędności poszły w ruch, niezwykle oblegany 

był również barek, który serwował kulinarne pyszności - powiedz-
my, ale jak nie spróbować. Dwie godziny tych wszystkich atrakcji i... 
powrót do domu 140 osobowej grupy (bo tyle nas było), zmęczeni, 
ale radośni ze śpiewem na ustach przyjechaliśmy do Kuryłówki, 
Kulna, Brzyskiej Woli, Dąbrowicy, Kolonii Polskiej, Tarnawca i 
Ożanny.

dzień piąty
dzisiejszy dzień zaczęliśmy bardzo kreatywnie, otóż pani Asia 

wymyśliła w piąty dzień ferii zajęcia „zrób to sam – PACYNKA” 
i znów  trzeba było wykazać się nie małymi zdolnościami ma-
nualnymi. Znów to skupienie, koncentracja, bo w ręku materiał, 
nożyczki, igła, guziki … i do dzieła. Bardzo mile zaskoczyli nas 

najmłodsi uczestnicy zajęć, tworząc własną PACYNKĘ niemalże od 
początku do końca, natomiast starsi poszli na łatwiznę. W zajęciach 
uczestniczyło ok. 30 osób, troszeczkę mniej, czyżby dlatego, że 
zajęcia trudniejsze?? Dzisiaj zapraszamy jeszcze na gry świetlicowe 
i planszowe.

dzień szósty
dzisiaj odwiedził nas kolega  Jakub, który zaprezentował na-

szym uczestnikom świat lotnictwa bezsilnikowego czyli szybowców 

i balonów - słowem magia na skrzydłach. Swój blok rozpoczął od 
teorii związanej z budową samolotu, a przede wszystkim skrzydła, 
które jest najważniejszą częścią szybowca, w bardzo prosty i łatwo 
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przyswajalny sposób przedstawił materiały i techniki modelar-
skie, a poprzez doświadczenia fizyczne pokazał zasady swobodne-
go spadania ciał stałych oraz powstawania siły nośnej na skrzydle. 
Co odważniejsi mogli poczuć się pilotami i zasiąść za symulatorem 
lotów. Po teorii przyszedł czas na praktykę, a więc budowanie sa-
molotu puszczanego z ręki, każdy uczestnik zajęć w oparciu o in

strukcję i pomoc prowadzącego oraz pracowników ośrodka wy-
cinał elementy, a następnie łączył za pomocą kleju modelarskiego 
cyjanoakrylowego oraz kleju introligatorskiego. Przed lotem każ-
dy samolot był wyważany, tak by poprawnie latał oraz by każdy 
uczestnik zajęć wyszedł zadowolony otrzymując go na własność.

dzień siódmy
ferii zaprosiliśmy na niepowtarzalne, jedyne w swoim rodza-

ju sferyczne kino, w którym obraz powstaje zupełnie inaczej niż 
w kinach tradycyjnych. Jest on wyświetlany z projektorów jedno-
cześnie we wszystkich kierunkach, dając efekt 360 stopni. Oglą-
dający, znajdujący się we wnętrzu sferycznej kopuły, są dosłownie 
w samym centrum wydarzeń. W trakcie pokazu widzowie oglą-
dają trójwymiarową przestrzeń, która zmienia u odbiorcy wizual-

ne i fonetyczne odczucia. Wszechświat, spadające gwiazdy, głębia 
oceanu, a do tego obracający się obraz, tworzą realistyczne wido-
wisko. Zorganizowaliśmy cztery seanse, które zgromadziły oko-
ło 140 osobową widownię. Wyświetlane filmy były dostosowane 
do grup wiekowych, a były to: Rafa koralowa, Tajemnice drzew, 
Polaris, Nonocam - wycieczka w różnorodność biologiczną. Po-
nadto pragniemy podziękować dyrekcji Szkoły Podstawowej im. 
Franciszka Kyci w Kuryłówce za udostępnienie sali gimnastycznej.  

dzień ósmy 
zakończyliśmy pod skrzydłami aniołów. Zajęcia plastyczne 

polegające na stworzeniu anioła na desce zgromadziły licznych en-
tuzjastów farb akrylowych. Od godziny 10 do 13 grupa trzydziesto-
osobowa tworzyła swojego anioła stróża. Mnogość form i kolorów 

zaskoczyły nawet Panią Asię pomysłodawczynię i koordynatora 
dzisiejszych działań. Szczególnie fryzury aniołów obudziły 
w dzieciach niespotykaną kreatywność. Każdy zabrał swoje dzieło 
do domu, aby pokazać rodzicom, że czas spędzany w Ośrodku 
Kultury to nie tylko zabawa ale i ciężka twórcza praca. 
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dzień dziesiąty...
 

 Dziękujemy i zapraszamy za rok!!!

dzień dziewiąty 
zapachniało pieczonymi piernikami i oponkami. 35 oso-

bowa grupa pod opieką pań z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Kuryłówki  uczestniczyła w warsztatach kulinarnych prze-
konując się, że pieczenie może być i łatwe i przyjemne.
Dzieci samodzielnie odmierzały składniki, ugniatały ciasto, 

formowały ciasteczka i ucierały do nich lukier. Kształt gwiazdki, 
serca, księżyca - to tylko, niektóre propozycje małych ciastkarzy 
dumnych ze swojej samodzielnej pracy Uwieńczeniem zajęć była 
degustacja wypieków i świadomość, że pieczenie to super zabawa.
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  28 lutego w „tłusty czwartek” w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kuryłówce odbył się Gmin-
ny Dzień Seniora, na którym parom 
świętującym Złote Gody wręczono li-
sty gratulacyjne, kwiaty oraz prezenty. 
Święto otworzył dyrektor GOK Leszek 

Połeć, który powitał Jubilatów, emery-
towanych pracowników Urzędu Gmi-
ny, jednostek organizacyjnych, służby 
zdrowia, instytucji kultury, poczty, 
szkół, sołtysów, radnych i działaczy 
społecznych oraz członków Gminnego 
Klubu Seniora. Następnie pani Wójt 
Agnieszka Wyszyńska złożyła życze-
nia Jubilatom oraz wszystkim senio-
rom, po czym odczytała list od Woje-
wody Lucyny Podhalicz. Na spotkanie 
przybyli również Posłowie na Sejm RP 
Jerzy Paul i Mieczysław Miazga oraz 
Radny Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego Karol Ożóg, którzy rów-

nież skierowali wiele ciepłych słów do 
wszystkich obecnych na uroczystości.
Spotkanie uświetniły solowymi wy-
stępami dzieci i młodzież z zespołów 
wokalnych Artis i Pięcionutka dzia-
łających przy Ośrodku Kultury, któ-
rych instruktorem wokalnym jest pani 
Agnieszka Śliwa. Ponadto seniorzy za-
śpiewali pełne humoru piosenki bie-
siadne. Było podniośle, nastrojowo 
i wesoło, pojawiły się łzy wzruszenia, 
padło wiele pięknych słów i życzeń 
zarówno od gości jak i znajomych 
z sali świętujących razem z Jubilatami.
Medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie nadane przez Prezydenta RP 
otrzymali:
Feliksa i Tadeusz Ćwikła, Janina i Stani-
sław Jachimowicz, Józefa i Marian Kyc, 
Maria i Władysław Staroń pary pocho-
dzące z Brzyskiej Woli, ponadto Michali-

na i Aleksander Wolanin oraz Genowefa 
i Józef Wrona pochodzące z Kuryłówki. 

Jubilatom Gratulujemy!!!
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Takie przesłanie przyświeca-
ło koncertowi dedykowanemu 
wszystkim paniom gminy Kury-

łówka, który odbył się w niedzielne popo-
łudnie 10 marca w naszym domu kultury.
Wybierając się na koncert byłam przekona-
na, że będę się dobrze bawić, ale to co zaser-

wowali nam mężczyźni występujący w tym 
dniu na deskach sceny przeszło moje naj-
śmielsze oczekiwanie.  Od samego początku 
imprezie towarzyszył dobry humor. Z tej 
racji, że naszą Gminą od jesieni  zarządza 
płeć piękna - Pani Agnieszka Wyszyńska,  
rola otwarcia koncertu i złożenia życzeń 

przypadła przewodniczącemu Rady Gmi-
ny  Dominikowi  Kusemu. Z  lekką tremą 
(tak potrzebną występującym), ale w sposób  
zwięzły,  z dozą stosownego żartu życzył pa-
niom dobrych dni, wielu pomyślnych chwil, 
przytaczając słowa wiersza Juliana Tuwi-
ma, a mówiące samą prawdę o kobiecie. 

 „Dzisiaj ósmy marca, święto każdej Pani
                                                                                                                                      
Dane raz do roku, tak po prostu … za nic
                                                                                                                                      
Jest tak już od dawna, tak postanowiono
                                                                                                                                     
Może za cierpliwość nas wynagrodzono ?.”
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A potem, szanowne panie była muzyka – 
chór męski  marzył o dziewczynie ratow-
nika, by następnie chcieć, z którąś z nas, 

oglądać świat. Nie każdy ma możliwość 
posłuchać dźwięków quenacho, przepięknie 
brzmiącego instrumentu dętego pochodzą-
cego z Ameryki Południowej, dokładnie 
z Peru. Mateusz Pęcak nam to umożliwił. Na 
tle muzyki filmowej („Ostatni Mohikanin”  
i ”Gladiator”) zagrał tak przejmująco i z tak 
dużą dozą liryzmu, że aż łezka zakręciła się 

w oku niejednej z pań. To było bardzo wzru-
szające. Cisza Kamila Bednarka w wykona-
niu Bartosza Zagai to była właśnie ta cisza, 
w której  On i Ona budują swoje życie na 
fundamencie miłości. Następnie mężczyźni 

z chóru przenieśli nas na parkiet pewnego 
górskiego uzdrowiska, na którym królowała 

nie od dzisiaj sympatyczna panna Krysia, a 
której przystojny pan Waldek (w tej roli Ro-
man Iwanicki) dedykował  utwór – bucio ! 
bucio ! . Wejścia pana Romana były świetne. 
Przyznacie panie, że nie byłoby dobrej za-
bawy w GOK-u bez zespołu Toxic, który 
świetnie bawi nas swoimi utworami, przy 
tym bawiąc się razem z nami, a wykonanie 
piosenki „Wspomnienie” Czesława Nieme-
na przez Marcina, członka zespołu Toxic 
zrobiło na Paniach ogromne wrażenie. 
Chylimy czoła i dziękujemy, że zechcie-
libyście być z nami i dla nas w tym dniu. 
Szanowne Panie, szczególnie te wcześniej 
urodzone – przyznajcie się, że słuchając 

Bolesława Matuszki, który zastanawiał się 
w piosence „Gdzie się podziały tamte pry-
watki”, nie jedna z nas zadała sobie to py-
tanie, dodając jeszcze z westchnieniem 
„ach gdzie te czasy …”, bo  ja tak zrobiłam. 
Z kolei Kazimierz Dziwota w piosence 
„Ech mała”, której treść każe nam pamię-
tać, że w życiu jest czas na pracę, rozrywkę, 
robienie serników i konfitur i przestrze-
ga,  żebyśmy tego nie przegapiły i nie 
ocknęły się gdy będziemy mieć po 80 lat. 
Żaden koncert nie odbyłby się bez na-
szej orkiestry i bardzo dobrze. Tym ra-
zem w składzie męskim, jak na święto 
kobiet przystało bawiła nas szlagierami 
tymi bardziej i mniej znanymi ale wszyst-
kie piękne, skłaniające do dużych braw.
 Prowadzenie koncertu jak zawsze należa-
ło do Dyrektora Leszka 
Połcia lecz w połowie 
koncertu nastąpiła wy-
miana. Pałeczkę konfe-
ransjera przejął Bartosz 
Zagaja, który godnie 
zastąpił dyrektora. Z 
pewnym luzem i humo-
rem wszedł w swoją 
nową funkcje. Brawo.
Na koniec zostawiłam 
sobie największy sma-
czek tamtejszego wie-
czoru, który jeszcze 
teraz wywołuje u mnie 
śmiech, a przecież już minął tydzień od kon-
certu. Szanowne Panie według mnie to było 
clou programu. „Kabaret panów w różnym 
wieku” tak ich nazwałam bo oni prawdopo-
dobnie jeszcze sami nazwy dla swojej grupy 
nie obrali. Te dwa skecze, które przedstawili 
wywołały niezmierzone pokłady śmiechu, 

tak gromkiego, że nie do końca mogłam zro-
zumieć każde słowo. Ale co tam słowa, już 
sam widok tych wspaniałych kabareciarzy, 
których na co dzień znamy jako poważnych 
obywateli kazała nam dosłownie płakać ze 
śmiechu. Później rozochoceni owacyjnym  
przyjęciem pokazali się w innej odsłonie,  
bo  w tańcu YMCA wyćwiczonym do per-
fekcji. Każdy z nich był wypisz wymaluj po 
prostu macho. To było to Panowie !!  I pro-

simy o ciąg dalszy występów kabaretowych. 
To, że każdy punkt programu był strzałem 
w dziesiątkę, świadczą osobiste podziękowa-
nia Pani Wójt Gminy i pań z  Koła Gospodyń, 
które na ręce Pana Leszka Połcia podzięko-
wały, wręczając okazały tort i składając ser-
deczne życzenia z okazji Dnia Mężczyzny.

W imieniu Pań i my dziękujemy z serca za 
wspaniałą zabawę, kwiaty i moc wrażeń, 
z którymi wróciłyśmy do swoich domów. 

Uczestniczka
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Ach!!!, co to było za spotkanie…
27 marca br. na zaproszenie gminnej bi-

blioteki w Kuryłówce dzieci z oddziału przed-
szkolnego z Brzyskiej Woli i Kuryłówki przy-
były na spotkanie, z kim ?, z  niecodziennym 
gościem -  PANEM POETĄ . Nasz gość, tak 
mówi o sobie: jestem największym bajkopi-
sarzem, bo prawie dwumetrowym …”, to au-
tor zabawnych rymowanych historii, które 

uczą morałem, a bawią treścią. Na początku 
przedszkolaki miały możliwość posłuchania 
bajek (Paw.., Kura, Kaczka, Wróbel), które 
autor opowiadał a zarazem obrazował, przy 
pomocy ptako-pacynek, bajkowych bohate-
rów swoich książek.  W trakcie trwania je-
dynych w swoim rodzaju warsztatów – Pan 

Poeta Show! wykorzystywał mnóstwo swo-
ich rekwizytów działających na wyobraźnię 
dzieci. Dodatkową atrakcją było nakarmie-
nie kury warzywami z tytułowej bajki pt. 
,,Kura, co tyła na diecie”, by pokazać co tak 
naprawdę kury powinny jeść. Zabawa była 
niesamowita, po zakończonym spotkaniu 
przedszkolaki wychodziły uśmiechnięte, za-
chwycone. Na zakończenie każdy przedszko-
lak otrzymał od Poety piórko i balonik, które 
mógł zatrzymać. Mamy nadzieję, że przed-
szkolaki jeszcze niejednokrotnie powspo-
minają sobie spotkanie z PANEM POETĄ. 
Wesołe i łatwo zapadające w pamięć wier-
szowane bajki Pana Poety, ubarwione wie-
loma świetnymi ilustracjami Joanny Mły-
narczyk, to po prostu kwintesencja radości 
wspólnego rodzinnego czytania. Oczywiście 
wszystkie bajki Poety można wypożyczyć 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuryłów-

ce. Tytuły bajek: Kura, co tyła na diecie, Kacz-
ka, co przebrała miarkę, Wróbel co oćwierkał 
sąsiadów, Kruk, co kracze pokraknie, Paw, 
co ogon miał z Przyjaźni. ZAPRASZAMY!!!
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Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na „magiczną 
podróż po półkach z książkami” , …bo w książkach jest 
coś szczególnego. Książki przenikają nas do głębi (...).    

A żadna nie przychodzi samotnie, ale wprowadza imio-
na innych i jedna każe łaknąć drugiej..

GminnyTeraz	jesteście	Niemcami
Książka	o	polskich	dzieciach,	o�iarach	zbrodniczej	polityki	rasowej	III	Rzeszy.
Nazistowska	machina	zniemczenia	określała	precyzyjnie	jakie
dzieci	czeka	przyszłość	w	„aryjskiej	rasie	panów”,
a	które	w	wyniku	bezlitosnej	selekcji	zostaną	skazane	na	zagładę.

Cymanowski	młyn
Magdalena	Witkiewicz,	Stefan	Darda	

Poruszająca,	piękna	opowieść	pozbawiona	patosu.	Ukazująca	powikłane	losy	
głównej	bohaterki,	jej	heroizm	oraz	wewnętrzna	siłę,	której	ukryte	źródło
biło	w	kilku	zaledwie	wspomnieniach	rodzinnego	domu.
Jest	to	powieść	o	miłości	i	pokorze,	o	tym,	jak	zachować	nadzieję
i	człowieczeństwo	mimo	przeżytych	cierpień	i	traum.
To	opowieść	o	niewolnicy	-	Bakhicie,	którą	w	2000	roku	Jan	Paweł	II	ogłosił	świętą.	
		

Bakhita		Veronique	Olmi	

Mistrzowskie	połączenie	powieści	obyczajowej	i	thrillera
zapewnia	lekturę	na	najwyższym	poziomie	emocji
od	pierwszej	do	ostatniej	strony.

O	dziewczynce,	która	chciała
ocalić	książki				Kalus	Hagerup
Magiczna	opowieść	o	miłości	do	świata	książek,	napisana
przez	jednego	z	najwybitniejszych	pisarzy	norweskich
i	przepięknie	zilustrowana	przez	Lisę	Asato.
(...)	Anna	kochała	książki.	Czytała	całymi	dniami.	Czytała	rano,
zanim	wstała.	Czytała	wieczorem,	zanim	położyła	się	spać.
Czytała	wieczorem,	kiedy	już	się	położyła	spać.	Jeśli	mama
albo	tata	do	niej	zaglądali,	udawała,	że	śpi.	Ale	nie	spała.	
Czytała	pod	kołdrą.	W	książkach	miała	setki	nowych	przyjaciół.	
I	kilkoro	wrogów.	Ale	takie	przecież	jest	życie.	(...)	

Chłopiec	z	burzy	i	inne	opowiadania			Colin	Thiele
Przyjaciele,	którzy	wiele	mogą	sobie	dać	i	wiele	mogą	się	od	siebie	nauczyć.
Ukochana	opowieść	milionów	dzieci	w	Australii	i	na	całym	świcie	po	raz	pierwszy
wydana	w	Polsce.	Kilkuletni	Michael	mieszka	z	tata	w	małej	chatce	nad	brzegiem	oceanu.
Pewnego	dnia	podczas	zabawy	na	plaży	ratuje	życie	trzem	osieroconym	pelikanom.
Pisklęta,	znalezione	w	gnieździe	na	wydmach,	pod	jego	opieką	wyrastają
na	piękne,	silne	ptaki.	Tak	zaczyna	się	niezwykle	wzruszająca,	pełna	humoru	i	przygód
opowieść	o	szczególnej	więzi	łącząca	Chłopca	z	Burzy	i	Pana	Parsifala	-	pelikana,
który	rezygnuje	z	wolności	i	wybiera	przyjaźń	z	chłopcem.						
		



37

 Kolejnym etapem aktywnej działalności był 
okres PRL-u, jednak transformacja ustro-
jowa na początku lat 90-tych zahamowała 
ten trend, co prawda KGW nadal aktywnie 
działało poprzez udział m.in.: w prezenta-
cjach kulinarnych i folklorystycznych, ale 
jako organizacja nieformalna. 18 grudnia 
ubiegłego roku zostało ponownie zareje-
strowane jako stowarzyszenie w Krajowym 
Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowa-

dzonego przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Był to warunek, 
aby ubiegać się o dotację z budżetu państwa 
na poszerzenie swojej działalności. Na spo-
tkaniu kobiet w dniu 5  stycznia 2019 roku 
wspólnie wybrano nowy  zarząd w skład 
,którego wchodzą: przewodnicząca Ma-
ria Socha, zastępca Laura Ćwikła, skarbnik 
Joanna Kyc i ustalono że pozyskana kwo-
ta 3000,00 złotych zostanie przeznaczo-
na na zakup mebli do kuchni, gdzie będą 
przechowywane naczynia przeznaczone 
do wypożyczania dla naszej społeczności. 
Członkinie koła spotykają się w każdy pią-
tek, by wspólnie spędzić czas na rozmowach, 
wymianie poglądów i doświadczeń, a także 
na ręcznych robótkach dla relaksu i odprę-
żenia, podejmowane są różne przedsięwzię-
cia organizowane przez nasze koło. To co 
do niedawna uważane było za relikt dzisiaj 
znowu przyciąga uwagę i do koła zaczyna-
ją wstępować coraz młodsze kobiety, które 
wspólnie z tymi bardziej doświadczonymi 
wiekiem koleżankami chcą stworzyć coś 
pożytecznego dla naszej wsi i jej mieszkań-
ców. Dlatego zachęcamy wszystkie panie 
z Kuryłówki do wstąpienia w szeregi na-
szej organizacji, abyśmy mogły razem two-
rzyć wspólnotę w coraz większym gronie 

pań, w którym będziemy czuć się dobrze. 
Niezrozumiałe jest to, że na nasze za-
proszenie do koła niektóre panie reagują 
śmiechem lub zdziwieniem, a my zapra-
szamy dlatego, że chcemy działać w więk-
szym gronie, bo jak mówi stare przysłowie 
„w dużej grupie siła….” Tym bardziej, 
że każda z nas niezależnie od wieku jest 
w swoim domu gospodynią i jesteśmy 
z tego dumne, ale już wstąpienie do gru-

py gospodyń jest dla niektórych wstydliwe 
albo niegodne ich samych. Dlaczego? Same 
muszą odpowiedzieć sobie na to pytanie.
Naszym ostatnim wyzwaniem stało się oba-
lenie stereotypu, że kobiety działające w kole 
to „babcie w ciasno związanych chustach 
na głowach, skubiące pierze i narzekające 

na wszystko i wszystkich, nasze stowarzy-
szenie to kobiety nowoczesne, mądre, za-

radne, piękne, zdolne i skromne . Już pod-
jęłyśmy pierwsze inicjatywy, Laura Ćwikła 
nauczyła nas składania serwetek w pięk-
nie wyglądające lilie, Maria Socha zadbała 
o naszą kondycję i  zorganizowała aerobik, 
który zgromadził panie z całej gminy, Mał-
gorzata Połeć zrobiła paniom niespodziankę 
w postaci spotkania na dzień kobiet, któ-

re miało na celu podkreślenie naturalnego 
piękna przybyłych pań. Kolejne pomysły 
już kiełkują w naszych głowach, zapewnia-
my, że na pewno nikt nie będzie się z nami 
nudził, a wszystko co robimy można zo-
baczyć na naszym profilu na Facebooku.

Koło 

Gospodyń 

Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Kuryłówce 
działa od bardzo dawna, już w okresie 

międzywojennym organizowało w Kuryłówce 
kursy kroju i szycia oraz robienia na drutach. 

www.focebook.com/kgw.kurylowka
G.Połeć 
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Świętowanie odbyło się w nietypowy spo-
sób, bo w wygodnych fotelach, przy relak-
sacyjnej muzyce, zapachu aromatycznych 
olejków i blasku świec. Filiżanka herbaty 
w ręku, maseczka na twarzy i dłoniach, w tej  

niezwykłej atmosferze spokoju poddałyśmy 
się chwili dla siebie. Wystrój oraz atmosfe-
ra niczym nie odbiegała od profesjonalnych 

salonów SPA, do których nie zawsze mo-
żemy sobie pozwolić wyjechać, ale chyba 
nie ma takiej potrzeby ponieważ w każdej 
chwili możemy podobne spotkanie powtór-
nie zorganizować i delektować się naszym 
sposobem na relaks. Zabiegi te odbyły się 
dzięki jednej z naszych pań, która od 20 lat 
jest konsultantką Avon i udostępniła nam 
te wspaniałe kosmetyki. Firma Avon, aby 
pomóc nam się zrelaksować przygotowa-
ła m.in. linię kosmetyków planet spa, które 
sprawiły że nasza skóra stała się jedwabiście 

miękka, odżywiona i wygładzona. Po takim 
przygotowaniu cery i odprężeniu do pracy 
przystąpiły specjalistki w swoich dziedzi-
nach, członkinie koła, które swoimi talen-
tami uczyniły nas jeszcze bardziej piękne.

Pani Basia Ner, która jest dyplomowaną 
kosmetyczką, prowadzi jeden z pierwszych 
salonów kosmetycznych w Leżajsku, zaczę-
ła swoją pracę od nakładania henny na brwi 
i rzęsy oraz regulację. Kolejnym zabiegiem 
była praca nad naszymi dłońmi, gdzie na-
łożona parafina pomogła rozluźnić napięte 
mięśnie, przyniosła ulgę stawom, oraz zadba-
ła o paznokcie, a przede wszystkim, nawilży-
ła i odmłodziła dłonie.  Ostatnim etapem 
pracy kosmetyczki było wykonanie makija-
ży, które wydobyły naturalne piękno kobiet 
j edno cze-
śnie pod-
k r e ś l a j ą c 
w s z y s t k i e 
walory uro-
dy. Trze-
ba jednak 
p amię t ać , 
że nawet 
n a j l e p s z e 
kosmetyki 
d o m o w e 
nie zastą-
pią wizyty 
w salonie 
kosmetycz-
nym, więc 
co jakiś 
czas warto 
oddać się 

pod opiekę specjalisty. Gabinet kosmetycz-
ny Narcyz, którego właścicielką jest Pani 
Basia Ner posiada w  swojej bogatej ofercie 
zabiegi, które pomogą zachować nie tylko 
młody i zdrowy wygląd, ale również zre-
generować ciało i umysł.  Niektóre zabie-
gi kosmetyczne naprawdę nie są drogie, 
a mogą wiele pomóc zmęczonej i szarej skó-
rze. Przecież młody wygląd to także dobre 
samopoczucie i większa pewność siebie.
Kolejnym etapem naszego świętowania były 
fryzury, Pani Natalia Wilkos, która prowa-
dzi od 7 lat swój salon fryzjerski „Natalia” 
w Wierzawicach, zaproponowała sposób 
na poprawę humoru poprzez odświeżenie 
fryzury, nie wszystkie z nas są szczęśliwy-
mi posiadaczkami bujnych włosów, ale na 
szczęście wcale nie musimy z tego powodu 
rezygnować z marzeń o pięknej fryzurze. 
Ratunkiem w tym wypadku okazał się ta-
lent Natalii, która przy pomocy nowocze-
snej techniki ścinania i modelowania oraz 
odpowiednio dobranych kosmetyków spra-
wiła, że poczułyśmy się jeszcze bardziej 
atrakcyjne. Na zmianę koloru, który jest 
zabiegiem czasochłonnym nie mogłyśmy 
sobie pozwolić, ale Pani Natalia chętnie 
pomoże i zaprasza do swojego salonu na 
różne rodzaje koloryzacji tj: sombre, om-
bre czy koloryzacja w 3D oraz keratynowe 
prostowanie czy zabiegi odnowy włosa. 
Pięknie wystylizowane i wypoczęte panie 
zostały uwiecznione w obiektywie. Pro-
fesjonalna sesja zdjęciowa jest doskona-
łą promocją naszej działalności, ponadto 
pozwoli  na długi czas zachować pamięć o 

Kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich w Kuryłówce tegoroczne swoje święto zaczęły obchodzić już 
2 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce.

Święto kobiet w KGW Kuryłówka 
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mile spędzonych chwilach oraz pokazać 
naszej społeczności, że Koło Gospodyń to 
miejsce gdzie każda kobieta znajdzie coś dla 
siebie. Zmiany, które nastąpiły w naszym 
wyglądzie oraz chwilowe oderwanie się od 
rzeczywistości spowodowały że nabrałyśmy 

ogromnych sił witalnych 
i cały pozostały wieczór spę-
dziłyśmy na biesiadowaniu, 
a także na zabawie, weso-
łych rozmowach i oczywi-
ście tańcach do „świtu”. 
W dzisiejszych zabieganych 
i stresujących czasach często 
zapominamy, żeby sprawić 
sobie czasem odrobinę przy-
jemności. Poczuć się pięknie 
i świeżo, osiągnąć równowa-
gę między ciałem, duchem 
i umysłem, czasami wyłą-
czyć telefon i zapomnieć 
o kłopotach. Takie chwile jak 
widać można sobie zorgani-

zować, mogą one być wspaniałą odskocznią 
od codziennych spraw i mieć zbawienny 
wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. 
Spotkania z 
pięknem na 
pewno wejdą 

na stałe do naszego kalendarza imprez, bo 
zapisały się w naszych pamięciach na dobre. 
Pragniemy również podziękować Leszko-

wi Połeć dyrektorowi GOK za udostęp-
nienie sali, w  której czuje się ten charak-
terystyczny klimat, a przede wszystkim 
za wspaniałą współpracę, na którą zawsze 
możemy liczyć, dziękujemy również Joan-
nie Kotulskiej - Wnuk za wykonanie na-
szego logo i Markowi Latawcowi za pro-
fesjonalne zdjęcia, ponadto Sylwii Bucior 
za pomoc przy zabiegach kosmetycznych 
i wszystkim koleżankom, które udostępni-
ły elementy wystroju wnętrza naszego SPA.

G. Połeć 

Czujmy się bezpiecznie !

W Wiejskim Domu Kultury w Tarnawcu 
z  inicjatywy miejscowego Koła Gospodyń 

Wiejskich zostały zorganizowane spotkania 
z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Rzeszowie z Wydziału Prewencji. W spotka-
niu z dziećmi i młodzieżą  policjanci opowiadali o realnych 
zagrożeniach   istniejących w sieci oraz związanych z tym 
konsekwencjami. Szczególnie naświetlony został problem 
anonimowości w portalach społecznościowych jak i  niebez-
pieczeństwa  związane  z  bezmyślnym  korzystaniem z Internetu.
W godzinach popołudniowych na spotkanie zaproszono ro-
dziców i seniorów, na którym zaprezentowano zagrożenia 
związane z wyłudzeniami „na wnuczka”. Policjanci przywo-
łując  własną  praktykę  zawodową opowiadali o pladze do-
mokrążców chcących sprzedać różne produkty, czy też te-
lefonach zachęcających do takich zakupów, czyli jak się nie 
dać naciągnąć. Drugim ważnym elementem spotkania było 
prawidłowe korzystanie z numeru alarmowego 112 oraz  
znaczenie dla bezpieczeństwa krajowej mapy zagrożeń.
   

                                                                                                                                            

Spotkania zarówno z dziećmi  jak i dorosły-
mi zostały bardzo pozytywnie i ciepło przyjęte.

                                                                               E.K
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W Ochotniczych Strażach Pożarnych zakończyły się kampa-
nie sprawozdawcze. Zebrania odbywały się według ustalone-
go harmonogramu i porządku obrad. Osoby funkcyjne czy-
li, prezesi, naczelnicy, skarbnicy i przewodniczący komisji 
rewizyjnych przedstawili sprawozdania z działalności i sprawoz-
dania fi nansowe za rok ubiegły. Komisje rewizyjne po dokładnej 
analizie funkcjonowania jednostek OSP w 2018 roku wnioskowały 
o udzielenie absolutorium dla poszczególnych zarządów. Druho-
wie przedstawili swoje potrzeby i zamiary na rok bieżący, które 

uchwalali w planie działalności i planie fi nansowy na 2019 rok.
W minionym roku druhowie systematycznie podnosili swoje 
kwalifi kacje uczestnicząc w  szkoleniach i  kursach. W 2018 roku 
strażacy wielokrotnie wyjeżdżali do pożarów lub miejscowych za-
grożeń ratując mienie i niejednokrotnie życie mieszkańców gminy.
Jednostki OSP aktywnie uczestniczyły w czynach społecznych na 

rzecz swojego środowiska, w tym w zabezpieczenie po-
rządku podczas organizowanych imprez, wystawianiu 
pocztów sztandarowych w uroczystościach państwowych 
i religijnych oraz porządkowaniu placów wokół remizy.Na 
terenie Gminy Kuryłówka działa dziewięć stowarzyszeń 
Ochotniczej Straży Pożarnej w tym siedem posiadających 
JOT (Jednostka Operacyjno-Techniczna). Skupiają one w 
swoich szeregach 230 członków w tym 23 kobiet i 12 człon-
ków.Z przekonaniem można stwierdzić że wyposażenie 

Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Kuryłówka pozwala 
na podjęcie zadań jakie przed nimi stoją. Każda z jednostek JOT 
posiada na swoim wyposażeniu samochód pożarniczy oraz sprzęt 
niezbędny do udziałuw działaniach ratowniczo-gaśniczych. 
Jednostki OSP co roku otrzymują dotację na zapewnienie goto-
wości bojowej dla jednostek włączonych do krajowego systemu 
ratowniczo gaśniczego, a także dotację od Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji.W roku ubiegłym dodatkowo każda 
z jednostek otrzymał sprzęt medyczny z dotacji Ministerstwa Spra-
wiedliwości, który znacznie podwyższył standard ich wyposażenia.
W zebraniach uczestniczyła Wójt Gminy Kuryłówka, a także przed-
stawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kury-

łówce, przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Leżajsku, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w 
Leżajsku, Sołtysi, Radni Gminy Kuryłówka oraz zaproszeni goście.
Wszystkim Strażakom Ochotnikom serdecznie dziękujemy za 
ich dotychczasową działalność, profesjonalizm, życzliwość, zro-
zumienie i zaangażowanie w służbie pomocy innym oraz życzy-
my realizacji celów i zadań w roku 2019, przy wsparciu władz 
samorządowych, innych organizacji oraz mieszkańców gminy.

                      

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU 
ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH 

OSP
 

   J. Kotulski

 Walne Zebranie Sprawozdawcze, to 
jedno z najważniejszych wydarzeń jakie odby-
wają się w Stowarzyszeniach. 9 lutego takowe 
odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej im. 
Józefa Szczęsnego w Kuryłówce. Na wstępie Pre-
zes powitał zaproszonych gości, którzy pozytyw-
nie odpowiedzieli na nasze zaproszenie, wśród 
nich byli: Poseł na Sejm RP pan Jerzy Paul, 
Wójt Gminy Kuryłówka pani Agnieszka Wy-
szyńska, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP 
w Leżajsku bryg. Jacek Grzywna, Prezes Zarzą-

du Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kuryłówce 
 dh Tadeusz Halesiak, W-ce Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w  Leżajsku 
dh Roman Szałajko, Inspektor Gminny ds. 
ochrony przeciwpożarowej dh Jacek Kotulski, 
Sołtys Sołectwa Kuryłówka pan Wiesław Bo-
rek, Przedsiębiorca pan Bolesław Wilkos, W-ce 
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w 
Kuryłówce pani Laura Ćwikła, bryg. Jerzy Ma-
tusz oraz liczne grono strażaków ochotników i 
członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
wraz z rodzicami. Następnie przystąpiono do 
realizacji porządku obrad, które poprowadził 

Przewodniczący WZS dh Leszek Połeć. Rok 
ubiegły naznaczony był ważnymi rocznicami w 
historii Polski, ale również naszej jednostki, otóż 
Straż Pożarna w Kuryłówce obchodziła 100-le-
cie powstania, co bardzo dobitnie podkreślili 
w swoich sprawozdaniach Prezes dh Kazimierz 
Rup i Przewodniczący Rady MDP Mateusz Ner, 
a  uzupełnieniem była prezentacja zdjęć z licz-
nych działań statutowych i uroczystości roczni-
cowych jakie miały miejsce w naszej jednostce w 
ubiegłym roku. Kolejnymi punktami było spra-
wozdanie fi nansowe przedstawione przez Skarb-

nika dh Bogusława Jędrzejowskiego, informacja 
fi nansowa MDP, którą zreferował Dominik Ner 

oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedsta-
wione przez Przewodniczącego dh Ernesta Iskrę 
z Wnioskiem o udzielenie Absolutorium Zarzą-
dowi OSP za okres sprawozdawczy, który w wy-
niku głosowania uzyskał jednogłośną akceptację.
Punktem trzynastym(wcale nie pechowym), 
bardzo ważnym i podniosłym było złożenie ślu-
bowania na Sztandar przez nowych członków 
naszego Stowarzyszenia, które złożyły same pa-
nie, druhny: Beata Leniart, Monika Skiba, Berna-
deta Sołek oraz po zaproszeniu Prezesa Agniesz-
ka Wyszyńska. Po zakończonym ślubowaniu 

przedstawiono plan fi nansowy oraz plany dzia-
łania na rok bieżący, które przedstawili: Naczel-
nik dh Grzegorz Bucior, Aleksandra Dziechciarz 
oraz Skarbnik. Przyszedł czas na wystąpienia 
naszych gości, którzy skierowali pod naszym 
adresem ciepłe słowa potwierdzając zarazem 
bardzo aktywną działalność naszej OSP, dbałość 
o tradycję, historię, patriotyczną postawę pod-
czas świąt, uroczystości państwowych i lokal-
nych. Bardzo ważnym dopełnieniem zebrania 
była okoliczna wystawa zdjęć historycznych, kro-
nik strażackich, trofeów i tablic pamiątkowych. 
Zebranie zakończyło się odczytaniem przez 
Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał 
dh Sławomira Wilkosa stosownej uchwały 
wraz z jej przyjęciem oraz tradycyjnym gru-
powym zdjęciem wszystkich uczestników.
     
  goklp
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Przełom lutego i marca to niespodziewa-
nie bardzo gorący okres w klubie spor-

towym Złotsan ponieważ podczas Walnego 
Zebrania Sprawozdawczego w dniu 14 lute-
go br. wieloletni Prezes Robert Staroń oraz 
pozostali członkowie Zarządu złożyli rezy-
gnację z pełnienia swoich funkcji. W dniu 
3 marca w sali widowiskowej Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kuryłówce odbyło się 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze 
Ludowego Klubu Sportowego Złotsan Ku-
ryłówka. W zebraniu uczestniczyli: Wójt 
Gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Ćwikła, Dyrektor GOK Leszek Połeć (prowa-
dzący zebranie), Sołtys Sołectwa Kuryłówka 
Wiesław Borek oraz zawodnicy, działacze 
i kibice. Głównym tematem było powoła-
nie nowych Władz Klubu. Przystąpiono do 

realizacji porządku obrad, powołano odpo-
wiednie komisje i zaczęto zgłaszać kandyda-
tów, którzy w wyniku głosowania jawnego 
jednogłośnie zostali wybrani. Po kilkuminu-
towej przerwie nowy Prezes ogłosił funkcje 
w Zarządzie LKS Złotsan: Prezes Mariusz 
Kyc, Wiceprezes ds. sportowych Tomasz 
Kotulski, Wiceprezes ds. finansowych Miro-

sław Pietrycha, Sekretarz Bernadeta Fusiarz 
oraz członkowie Rafał Podobiński i Damian 
Kyc. Natomiast w Komisji Rewizyjnej będą 
działać: Przewodniczący Wiesław Borek, 
Sekretarz Dawid Bucior oraz Tomasz Baj. 
Następnie przystąpiono do dyskusji, w któ-
rej poruszono m.in. sprawy: przygotowania 
drużyny do rozgrywek A klasy, gospodarza 
obiektu, zabezpieczenia medycznego, zaku-
pu bramek dla drużyn młodzieżowych, wy-
konania furtki przy bramie głównej, remon-

tu szatni wraz z ogrzewaniem oraz remontu 
płyty głównej. Osobnym i bardzo istotnym 
tematem były pojawiające się co pewien czas 
akty wandalizmu na naszym stadionie, wszy-
scy uczestnicy zebrania ze smutkiem stwier-
dzili, cytuję „przecież nikt obcy tego nie 
dokonuje tylko swoi ludzie” – hm, no cóż...
 
   goklp

Ps. 
Wójt Gminy Kuryłówka, Zarząd LKS Złot-
san Kuryłówka, zawodnicy, trenerzy, dzia-
łacze, kibice i sympatycy pragniemy zło-
żyć Panu Robertowi Staroniowi serdeczne 
podziękowania za 20 lat społecznej pracy 
w Zarządzie Klubu, za wszystkie podejmo-
wane w tym czasie działania, za wszystko 
to, co udało się zrobić dla rozwoju sportu 
lokalnego, a szczególnie piłki nożnej. Wie-
rzymy, że będąc poza Zarządem Klubu bę-
dzie Pan nadal wspierał działania nowych 
władz swoim doświadczeniem i dobrą radą. 
    
    
   D z i ę k u j e m y

 

 W niedzielę 17 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Brzyskiej Woli odbył się jubileuszowy,  dziesiąty  Turnieju  Piłki 
Siatkowej pamięci Witolda  Wawrzaka i Ryszarda Piskora o puchar 
Wójta Gminy Kuryłówka  pod patronatem Posła na Sejm RP – Jerze-
go Paula. W imieniu organizatorów LKS Brzyska Wola  i Wójta Gmi-
ny Kuryłówka  wszystkich zebranych powitał Prezes Janusz Kusz-
pa a uroczystego otwarcia dokonali  pani dyrektor szkoły Elżbieta  
Śliż  i sołtys wsi Piotr Socha dziękując za tak liczny udział gości,  za-
wodników i kibiców w Turnieju i życząc wszystkim wielu mocnych 
wrażeń ze  sportowej rywalizacji z zachowaniem zasad fair play. 

Rozgrywki siatkarskie   odbywały się przy udziale licznie zgro-
madzonych gości: Pani Agnieszka Wyszyńska - Wójt Gminy 
Kuryłówka, P. Jerzy Paul  – poseł na Sejm RP, redaktor Marek 
Grzesik - Radio Centrum,     P. Piotr Socha – sołtys sołectwa 
Brzyska Wola, Pani Janina Piskor z rodziną, dyrektor szkoły 

w Brzyskiej Woli Elżbieta  Śliż, radni wsi Brzyska Arkadiusz 
Hacia i Arkadiusz Piotrowski oraz sponsorzy: Wiesław Bag-
niak, Tadeusz Kyć, Tomasz Baj, Pani Janina Piskor z rodziną.
W Turnieju wzięło udział 8 drużyn z powiatu leżajskiego. Byli to: 
1. Old Boys – Brzyska Wola w  składzie:     Deryło Andrzej, 
Deryło Marcin, Warenica Damian, Leniart Mariusz, Leniart 
Stanisław, Masełek Piotr, Staroń Marcin i  Śliwa Włodzimierz.
2. Progres Team   w składzie: Kamiński Mikołaj, Klimek Eryk, 
Miś Krystian, Ożóg Mateusz, Kotula Patryk i  Bździuch Mateusz.
3. E&D GSM Leżajsk w składzie: Kiełboń Waldemar, Kucharski 
Maciej,   Kurasiewicz Tomasz, Król Jacek, Mieleszko Daw-
id,   Siuzdak Paweł,   Rzeźnik Arkadiusz i  Szczyrba Robert. 
4. Wczorajsi Brzyska Wola   w składzie: Borek Paweł, Fu-
siarz Rafał, Mazur Konrad,   Karczmarczyk Danel, 
Przytuła Daniel, Czerniecki Tomasz i   Śliwa Paweł.   
5. PODMUCH  Wola Zarczycka w składzie: Bogdan Wojciech, 
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Flis Jakub, Burda Filip, Jakubowski Andrzej,  Łoin Tomasz, Piróg 
Marcin i Tudryn Tomasz.  
6. Old Boys Sarzyna w składzie: Hander Leszek, Walawski Przemy-
sław, Wiśniowski Paweł, Opiat Kamil, Tupaj Łukasz i Zygmunt  
Jerzy. 
7. Auto - Bajex Stare Miasto  w składzie: Baj Maciej, Tworek 
Mateusz, Drożdżal Rafał,  Leniart Krystian, Jeż Bogusław, Mendyk 
Robert, Jeż Wojciech  i Matuszko Krzysztof.  
8. Kuryłówka – w składzie: Ćwikła Andrzej, Faluszczak Leszek,  
Leja Grzegorz, Kowal Mateusz, Majdan Jan, Połeć Leszek                    
i  Kloc Tomasz.       
            Rywalizacja była bardzo zacięta, a drużyny prezentowały bardzo 
wysoki poziom, co spowodowało, że Turniej trwał ponad  7 godz-
in. Sędzia Andrzej Maruszak mocno się napracował, ale było war-
to.  Zarówno goście, organizatorzy, sportowcy i widzowie świetnie 
się bawili. Każdy mógł napić się gorącej kawy  i herbaty zawod-
nicy mogli dodatkowo posilić się pysznym   gorącym posiłkiem 

ufundowanym  przez usługi kulinarne GOSPODA u Więcławów. 
Po ciężkiej, długiej, niezwykle zaciętej i  wyrównanej rywal-
izacji  IV miejsce wywalczył PODMUCH  Wola Zarczycka, III 
miejsce przypadło drużynie Old Boys Brzyska Wola, II mie-
jsce zajęła drużyna Auto – Bajex Stare Miasto, a Puchar Wój-
ta Gminy Kuryłówka odebrała drużyna E&D GSM z  Leżajska. 

Nagrody indywidualne:
Dla najlepszego atakującego – Damiana Warenica  Old Boys Brzyska Wola
Dla najlepszego zawodnika – Roberta Szczyrbę  - E&D GSM Leżajsk
Dla najlepszego przyjmującego – Filipa Burda – PODMUCH Wola Zarczycka
Dla najlepszego rozgrywającego – Dawida Mieleszko – E&D GSM Leżajsk
Nagroda Fair Play dla Wojciech Jeż  –Auto – Bajex Stare Miasto.

Minutą ciszy uczczono pamięć dwóch wspaniałych sportowców Witolda Wawrzaka 
 i Ryszarda Piskora.  Wszystkim gościom, sponsorom, zawodnikom, kibicom, Dyrekcji Szkoły Podstawowej  w Brzyskiej Woli p. Elż-
biecie Śliż dziękujemy za nieodpłatne udostępnienie szkoły i sali gimnastycznej oraz tym,  którzy w choćby w najmniejszy sposób 
przyczynili się do tak wspaniałej organizacji X Turnieju Piłki Siatkowej pamięci Witolda  Wawrzaka i Ryszarda Piskora o puchar Wójta 
Gminy Kuryłówka  pod patronatem Posła na Sejm RP – Jerzego Paula, składamy serdeczne podziękowania. Patronat medialny 

turnieju to Radio Centrum, Extra Podkarpacie, Podkarpackisport.pl, www.kurylowka.pl
To był dzień pełen wrażeń, który na długo pozostanie w pamięci społeczności lokalnej i uczestników Turnieju. Do zobaczenia za rok.
Organizatorzy:
LKS „Brzyska” Brzyska  Wola  i Gmina Kuryłówka.

 Sponsorzy: Gmina Kuryłówka, Starostwo 
Powiatowe w Leżajsku, Biuro Posła na 
Sejm RP Jerzego Paula, Firma ELINSBUD 
– Wiesław Bagniak, BS Auto – Bajex Stare 
Miasto, Gospoda u Więcławów Andrzej 
Więcław Leżajsk, Firma Handlowo Pro-
dukcyjno Usługowa METEOR Tadeusz 
Kyć, Centrum Motozbyt Marek Żurek 
Leżajsk, Move 360 Fabryka Reklamy  
Leżajsk, sklep sportowy MAAWsport 
Leżajsk, Biuro Rachunkowe „Ares” s.c. Jan 
Deryło, Stanisław Siuzdak.

 
 PODMUCH Wola Zarczycka Wczorajsi Brzyska Wola 2:0  

E&D GSM Leżajsk Progres Team 2:0  

Auto-Bajex Stare Miasto Old Boys Sarzyna 2:1 

Wczorajsi Brzyska Wola Progres Team 0:2 

PODMUCH Wola Zarczycka E&D GSM Leżajsk 0:2 

OLD BOYS- Brzyska Wola GOK Kuryłówka 2:1 

PODMUCH Wola Zarczycka Progres Team 2:0 

OLD BOYS- Brzyska Wola Auto-Bajex Stare Miasto 1:2 

GOK Kuryłówka Old Boys Sarzyna 2:1 

Wczorajsi Brzyska Wola E&D GSM Leżajsk 0:2 

OLD BOYS- Brzyska Wola Old Boys Sarzyna 2:0 

GOK Kuryłówka Auto-Bajex Stare Miasto 1:2 
 

Mecz o III miejsce 

OLD BOYS- Brzyska Wola PODMUCH Wola Zarczycka 2:0 

FINAŁ 

Auto-Bajex Stare Miasto E&D GSM Leżajsk 0:2 

Wyniki 
Grupa I

E&D GSM Leżajsk 9 pkt 6-0
PODMUCH Wola Zarczycka 6 pkt 4-2

Progres Team 3 pkt 2-4
Wczorajsi Brzyska Wola 0 pkt 0-6

Grupa II
Auto-Bajex  Stare Miasto 6 pkt 6-3

Old Boys Brzyska Wola 6 pkt 5-3
GOK Kuryłówka  4 pkt 4-5

Old Boys Sarzyna 2 pkt 2-6
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Drużyna LKS-u występująca jako METEOR Brzyska Wola 
została zwycięzcą I ligi L.A.L.H.P.N. w Leżajsku XIX edycji  
LEŻAJSKIEJ AMATORSKIEJ LIDZE HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 
(L.A.L.H.P.N) IM. ANDRZEJA BAJA. Zespół z Brzyskiej Woli 
w 12 meczach zdobył 31 punktów ze stosunkiem bramek 
42:17. Nasz  zespół wygrał 10 meczy jeden remis i jedna po-
rażka i stracił  najmniej bramek spośród 30 drużyn biorących 
udział zarówno w pierwszej jak i drugiej ligi a  dodatkowo 

najlepszym zawodnikiem całych rozgrywek wybrany został 
Daniel Karczmarczyk – zdobywca 15 bramek. W decydu-
jącym meczu o 1 miejsce pokonaliśmy Pogoń Leżajsk 2-1.

Skład drużyny: Jakub Baj- Stanisław Kruk, Marcin Pieróg, Rafał Kyć, Damian Wrona, Marcin Socha, -Kamil Kasprzak, Adrian 
Wilkos, Daniel Karczmarczyk, Marcin Leniart, Łukasz Mokrzycki i Arkadiusz Staroń,

Druga drużyna naszego klubu - ELINSBUD Brzyska Wola, swoje mecze rozgrywała w II lidze, a występowali w niej głów-
nie juniorzy LKS-u – była najmłodszą  drużyną, co docenili organizatorzy przyznając specjalną nagrodę na ręce prezesa 
Janusza Kuszpy.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiła 17 lutego 2019r. a puchary i nagrody wręczali Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefań-
ski i poseł Jerzy Paul.
Serdecznie gratulujemy!

 18 lutego w   hali sportowej ZS w Brzózie 
Królewskiej rozegrano turnieje piłki nożnej 
młodzików i trampkarzy. Turniej młodzi-
ków został rozegrany o puchar Wójta Gminy 
Leżajsk Pana Krzysztofa Sobejko, natomiast 
trampkarzy o puchar Pana Posła na Sejm 
RP Mieczysława Miazgi. W turniejach wzię-
ło udział 12 zespołów z Woli Zarczyckiej, 
Górna, Giedlarowej, Starego Miasto,  No-
wej Sarzyny, Brzyskiej Woli i Łukowej po 6 
w danej kategorii, tj. ponad 120 zawodni-
ków. W kategorii młodzików I miejsce zajęła 

drużyna LKS „Brzyska” Brzyska Wola, nato-
miast w trampkarzach najlepszymi okazali 
się zawodnicy LKS „Victoria” Giedlarowa 
a III miejsce zajęła drużyna LKS Brzyska 
Wola. Serdeczne podziękowania należą się 
dyrektorowi ZS w Brzózie Królewskiej Panu 
Marianowi Grabarzowi za udostępnienie 
hali i pomoc w organizacji turnieju oraz 
Panom Krzysztofowi Sobejce i Mieczysła-
wowi Miazdze za ufundowanie nagród oraz 
podziękowania dla  pozostałych sponsorów. 
Organizatorem turnieju był An-
drzej Maruszak oraz Janusz Kuszpa. 

Ps. Nagrody wręczali: Zastępca Wójta Gminy 
Leżajsk Pan Bolesław Pawlus, Radny Sejmi-
ku Województwa Podkarpackiego Pan Karol 
Ożóg, Pan Dyrektor ZS w Brzózie Królewskiej 
Marian Grabarz oraz Pan wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Leżajsk Dominik Rup !!! 

 Lp. Drużyna Mecze Punkty Bramki 

1. METEOR 
BRZYSKA WOLA 

 

12 
 

31 
 

42:17 

2. 

 

POGOŃ LEŻAJSK 
 

12 
 

30 
 

58:20 

3. 

 

CABULARAZA 
 

12 
 

21 
 

63:44 
4 OLD STARS 11 18 51:62 

5. OPTYK WIĘCŁAW  11 20 38:24 

6. DRINK TEAM 11 15 45:45 

7. LSO 11 9 28:51 

8. JELNA 11 10 42:67 

9. TURBOŻÓŁWIE  11 9 44:53 

10. CZARNA DZIURA 11 5 19:47 



45



46



47



48


