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Z życia szkół w gminie Kurylówka:
•  nowy program profi laktyczny w ZS w Dąbrowicy
•  wyjątkowa lekcja historii 

w ZS w Kuryłówce
•  laureaci konkursu Bezpieczne Wakacje

Żywność dla ubogich –Agencja Rynku Rolnego

iNForMacja
dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą
Wójt Gminy Kuryłówka informuje, że w dniu 28 paździer-
nika 2011 r. zostały przeniesione wpisy przedsiębiorców  
z ewidencji działalności gospodarczej do Centralnej Ewi-
dencji Działalności Gospodarczej,  prowadzonej przez Mi-
nistra Gospodarki.
W związku z tym od dnia 29 października 2011 r. Wójt Gmi-
ny przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębior-
cy, którego wpis przeniesiono – art.66 ust.2a ustawy z dnia 
19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej.
Osoby, które dokonały wpisu w Urzędzie Gminy Kuryłów-
ka, proszę o sprawdzenie prawidłowości przeniesionych 
danych na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, z której 
też można pobrać aktualne zaświadczenie o prowadzeniu 
działalności gospodarczej.

sprawdź termin ważności swojego 
dowodu osobistego

W tym roku mija ważność pierwszych plastiko-
wych dowodów osobistych wydanych w  2001 roku. 
Dowód osobisty ważny jest 10 lat. W  przypadku 
osób, które nie ukończyły 18 roku życia, jest to 5 lat. 
Osoby, które w  2001r. ukończyły 65 lat i  mają dowo-
dy wydane na czas nieoznaczony – nie muszą wy-
mieniać swojego dokumentu, ponieważ jest on 
ciągle ważny. Przypominamy   wiec mieszkańcom 
o  sprawdzeniu daty ważności swojego dowodu oso-
bistego -   w  prawym dolnym rogu strony z  fotografi ą.
Wniosek o  wymianę dowodu osobistego skła-
da się osobiście, najpóźniej na 30 dni przed upły-
wem terminu ważności   dokumentu. Do wnio-
sku należy dołączyć 2 aktualne fotografi e. 
Zarówno wydanie pierwszego dowodu osobistego, jak 
i wymiana dowodu na nowy są bezpłatne.

ug kuryłówka

Z tej szczególnej okazji, jaką są zbliżające się Święta Bożego 
Narodzenia, pragnę złożyć Mieszkańcom Gminy Kuryłówka 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, radości oraz 
wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń w Nowym Roku 2012. 

Niech świąteczne dni upłyną w miłej, rodzinnej atmosferze.

Zbigniew Rynasiewicz
Poseł na Sejm RP

Na zbliżające się Święta serdeczne życzenia                   
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości

i ciepłej, rodzinnej atmosferze                                                                 
oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń                               

w nadchodzącym 
Nowym Roku 2012 składają    

                              
                             Wójt i Rada

                              Gminy Kuryłówka

…a mały Chry� us smutny w d� wi pat� y i � eka,
aby wśród witających zoba� yć � łowieka.

J. Liebe� 

Aby mro� ne obli� e ziemi rozjaśniało Światłem 
betlejemskiej � ajenki, by świat ogarnęła prawda, ży� liwość,

serde� ność i dobroć, - by w nas narodził się Bóg
- z najlepszymi ży� eniami dla naszych Czytelników 

                                               Redakcja Kuryłowskich Wieści 
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Dobiegają końca prace przy budowie: 
kompleksu boisk w ramach Programu 
„Moje Boisko - Orlik 2012” oraz piękne-
go placu zabaw w ramach programu 
„Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół  
w Kuryłówce. Inwestycje te realizuje 
Gmina Kuryłówka, przy udziale środ-
ków zewnętrznych. I tak dla przykładu 
plac zabaw angażuje 50 %  środków 

gminnych z ogólnych kosztów zadania 
, natomiast zaangażowanie środków 
własnych w Orlika wynosi ok. 20 %.  Suk-
ces ma wielu ojców, ale w tym przypad-
ku inicjatywa i otwarcie Wójta Gminy 
Kuryłówka na nowe wyzwania inwesty-
cyjne na rzecz edukacji są niepodważal-
ne. Efektem takiej postawy są powsta-
jące dwa piękne obiekty, tym bardziej 

cenne, że wybudowane w środowisku 
wiejskim, w gminie typowo rolniczej. 
Ostateczne zakończenie zadań będzie 
niwelować różnice w dostępności do 
obiektów sportowych pomiędzy śro-
dowiskiem wiejskim i miejskim. Obiek-
ty sportowo-rekreacyjne oraz zaba-
wowe będą chronione przez system 
monitoringu szkolnego i zostaną od-
dane do użytku dla dzieci, młodzieży  
i mieszkańców gminy Kuryłówka na 
wiosnę 2012 roku.

MC 

Nowe i jak Nowe obiekty: sportowe, rekreacyjNe…  
… i jeszcze jedNa droga

Zakończono pierwszy etap remontu i prze-
budowy stadionu LKS ZŁOTSAN w Kuryłówce. 
Oto prezentacja realizacji tej inwestycji, która  
z  pewnością bardziej efektowne wizualnie bę-
dzie wyglądała w przyszłym roku, gdy przy-

roda na nowo przebudzi się do życia. Jed-
nak bieżnia, z której Mieszkańcy korzystają 
już coraz częściej - dbając o swoje zdrowie  
i kondycję fizyczną - wygląda imponująco i jest je-
dyna taką w naszym powiecie.  

O inicjatywie stworzenia Parku Nordic Walking pi-
saliśmy na łamach minionego wydania KW. Dzisiaj 
mamy możliwość zaprezentowania Państwu trasy 
tej swoistej ścieżki oraz zdjęć z uroczystej inaugu-
racji Parku.
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pozostali nagrodzeni:
w kategorii I:
I miejsce – weronika kuczek
II miejsce – agata ostrowska
III miejsce – Natalia bucior
Wyróżnienie – gabriela staroń
w kategorii II:
I miejsce – joanna szpunar
II miejsce – karolina więcław
III miejsce – waldemar dudek

Wyróżnienie – wiktoria wilkos
w kategorii III:
I miejsce – Magda koman
II miejsce – Magdalena piestrak
III miejsce – Monika dziechciarz
Wyróżnienie – anita pecyna.
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim 
sponsorom i darczyńcom. A są nimi: 
MZK Leżajsk, KASA Stefczyka oddział w Leżajsku ul. Mic-
kiewicza 8, MOSiR – Pływalnia Oceanik w Leżajsku, Bank 
Spółdzielczy Leżajsk, ENTER Leżajsk, Partyka Parkiet, 
Lyreco, Arcus Soft – Leżajsk, OSP im. Józefa Szczęsnego  
w Kuryłówce, Studio nagrań REVO Tomasz Kycia, Cen-
trum Ślubne Media Art Jacek Kycia, Metaloplastyka 
Leżajsk Janusz Szpila i Tadeusz Nazar.

Ponadto, w tym dniu pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Gminnej Bibliote-
ki Publicznej kwestowali na terenie całej gmi-
ny podczas akcji charytatywnej „poMagaM”,  
z której dochód przeznaczony został na leczenie  
i rehabilitację dzieci chorych i niepełnosprawnych  
z terenu Gminy Kuryłówka. dziękujemy za okazane 
serce  i pomoc.

gbpwz

6  grudnia salę Świetlicy Środowiskowej  
w Brzyskiej Woli wypełniły tłumnie dzieci z ro-
dzicami, było bajkowo i tajemniczo -  powód – 
przybycie Św. Mikołaja z wróżką, czarodziejem 
i śnieżynkami.

 Było to wyjątkowo sympatyczne 
spotkanie w prawdziwie zaczarowanym kli-
macie. Nie tylko dzieci, ale również dorośli 
mieli okazję uczestniczyć w magicznej insce-
nizacji przygotowanej przez podopiecznych  
i opiekuna świetlicy  Annę Czechera.

Od samego początku ta międzypowiatowa impre-
za muzyczna cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
społeczności lokalnej i nie tylko. Wraz z zainteresowa-
niem rośnie też poziom artystyczny oraz liczba osób zgła-
szających się do konkursu. Stąd koniecznym było prze-
prowadzenie eliminacji, które odbyły się 24 XI., oraz 30.XI  
w ramach „Andrzejkowego Śpiewania”. W elimina-
cjach, w których wzięło udział 47 młodych artystów 
Jury obradowało w składach: Konrad Horoszko, Ilona 
Jamroży, Kornelia Stachowicz, Janusz Szpila, Bartłomiej 
Urbański wyłoniło 18 osób – finalistów tegorocznego 
Festiwalu. 

Niedzielne śpiewanie oceniało Jury w składzie: 
Ilona Jamroży, Anna Paluch (przewodnicząca) i Ja-
nusz Szpila. Mogliśmy usłyszeć m.in. piosenki Maryli 
Rodowicz, Kayah, Danuty Rinn… . Był rock and roll, 
tango, walc do rytmów których licznie zgromadzona 
publiczność dołączała gromkie brawa.

Prowadzący Koncert Finałowy – pan Tomasz Kycia 
sprawił,  że każdy z wykonawców czuł się dobrze na 
scenie, a przeprowadzane przez niego konkursy dały 
dużo radości wszystkim dzieciom.

Strój św. Mikołaja od kilku lat ma kolor zielony. 
Dlaczego? Ponieważ jednym ze sponsorów zmagań 
piosenkarskich jest Kasa Stefczyka, a jego barwy to 
właśnie zieleń. Przedstawiciele „Stefczyka”, obecni na 
imprezie, mieli pełne ręce roboty; to witali najmłod-
szych uczestników,  to wręczali nagrody, to znów nie 
mogli ominąć sesji zdjęciowej, przewidzianej dla każ-
dego wykonawcy.

Od początku istnienia tej imprezy św. Mikołaj i dy-
rektor GOK dwoją się i troją, by mimo kryzysu nagrody 
dla uczestników, a tym bardziej laureatów, były cenne 
i sprawiały radość nagrodzonym. Tak też było i w tym 
roku. Nagroda Grand Prix to oczywiście jak nakazuje 
tradycja – rower i wiele innych ciekawych nagród.
Tę najważniejszą nagrodę wręczał gospodarz Gminy 
pan Tadeusz Halesiak, który od samego początku, 
uważnie i z emocjami śledził zmagania małych arty-
stów. Nagroda Grand Prix, w tej edycji powędrowała 
do Łukasza Kuranta z Harasiuk, który piosenką „Tan-
go na głos i orkiestrę i jeszcze jeden głos” wykonał ze 
zrozumieniem i dojrzałością, po porostu po mistrzow-
sku. A przy tym okazał się sympatycznym, skromnym 
chłopcem, który w naturalny , a zarazem piękny spo-
sób potrafił cieszyć się ze swojego zwycięstwa. Cała 
widownia zachwycona była werdyktem i okrzykami 
poprosiła Łukasza o bis.

Po raz pierwszy wprowadzono do konkursu oce-
nę Jury Dziecięcego, które w składzie: Patrycja Dzia-
ło, Ola Pierczyk i Mateusz Pietrycha z wielką powagą  
i zaangażowaniem podeszło do zadania i wytypowało 
1 osobę – najlepszą według nich. Nagrodę z rąk Jury 
Dziecięcego otrzymała wiktoria wilkos.
Tegoroczną Nagrodę Publiczności zdobyła Magdale-
na pietrycha. 
Kolejną nagrodą było nagranie płyty w profesjonal-
nym studio nagrań revo, nagrodę tę zdobyła Magda-
lena piestrak.

…ach co to był za dzień

„spotkaNie z MikołajeM”

4 grudnia późnym popołudniem Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce rozbrzmiewał radosnymi dźwiękami  
i słowami pięknych piosenek, a to za sprawą kolejnej edycji Festiwalu Piosenki „MIKOŁAJ”.

i jeszcze jedna droga

To już ostatni odcinek remontu drogi powiatowej do Ja-
strzębca. Można by rzec „powróciła cywilizacja”, po tym 
gdy jeszcze u progu ubiegłego roku trudno było doje-
chać drogami powiatowymi do tej miejscowości. Jed-
nak,  aby zadanie to mogło być zrealizowane konieczne 

było dofinansowanie ze strony gminy. I tak przy ogól-
nym koszcie zadania 1 854610, 99 zł gmina dofinan-
sowała 470 801,49 zł. co stanowi blisko 25% wartości 
inwestycji. Jednak sprawa ta nie budziła kontrowersji  
w naszym społeczeństwie, uzyskała ona poparcie 
Wójta jak i Rady Gminy, gdyż wszyscy rozumieli ko-
nieczność poprawy stanu tej drogi. 
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Jest taki dzień w roku, o którym każdy Polak pamiętać 
powinien. To 11 listopada – rocznica odzyskania Nie-
podległości przez naszą Ojczyznę.
Tegoroczne obchody Święta Narodowego w Kuryłów-
ce rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele 
parafialnym w Tarnawcu. 
Następnie jak co roku uczestnicy uroczystości prze-

maszerowali pod 
pomnik żołnierzy 
walczących o na-
szą niepodległość. 
Pomnik przed, 
którym odbywa 
się co roku uroczy-
sty apel powstał 
w 1924 roku dla 
u p a m i ę t n i e n i a 
bohaterstwa na-
szych miejscowych rodaków tj. Franciszka Kyci, Józe-
fa Josse, Franciszka Dziki i Michała Pawula.  To tutaj 
przedstawiciele władz samorządowych, urzędu gmi-
ny, zakładów pracy i szkół z terenu gminy składają 
kwiaty i oddają hołd wszystkim żołnierzom poległym  
w  walkach o wolność Ojczyzny.   Uczestnicy uroczy-

stości zasłuchani w pieśni legionowe grane prze z or-
kiestrę przeszli do Zespołu Szkół w Kuryłówce, gdzie 
odbył się ostatni punkt obchodów  Narodowego 
Święta Niepodległości. 
Część artystyczną zaprezentowali gimnazjaliści przy 
wtórze Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kuryłówce.  Zaprosili oni  nas na lekcję historii, któ-

rej temat 
b r z m i a ł 
„Jak Polska odzyskała niepodległość”, wprowadzając 
wszystkich w atmosferę  powagi, zadumy i refleksji, 
dostarczając jednocześnie wielu wzruszeń  i artystycz-
nych doznań. gbpwz

26 listopada br. w strażnicy  Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Grodzisku Górnym odbył się III Zjazd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Leżajsku. 

Gośćmi Zjazdu byli : st. bryg. Bogdan Kuliga - 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Mieczy-
sław Kot - Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Rzeszowie, mł. bryg. Bogdan Kołcz 
- Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku, insp. dr 
Marian Szkodziński - Komendant Powiatowy Poli-
cji w Leżajsku, Jacek Chmura - Wójt Gminy Grodzi-
sko Dolne, Piotr Urban - Burmistrz Miasta Leżajsk, 
Danuta Pinderska - Zastępca Burmistrza Miasta  
i Gminy Nowa Sarzyna,  Bolesław Pawlus - Zastępca 

Wójta Gminy Leżajsk, Kazimierz Kryla - Sekretarz 
Powiatu Leżajskiego oraz prezesi, komendanci 
gminni i naczelnicy OSP. Obradom Zjazdu przewod-
niczył  dh roman szałajko.

Delegaci wysłuchali sprawozdania z działal-
ności Zarządu ( po raz pierwszy prezentowane  
w formie multimedialnej ), a potem wysłucha-
li sprawozdania Powiatowej Komisji Rewizyjnej 
Związku OSP.

W dalszej części obrad dokonano wyboru no-
wego składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, przed-
stawiciela do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
i delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego, 
przeprowadzono dyskusję oraz podjęto uchwały 
zjazdu. 

Nowy skład prezydium zarządu:
Prezes - Józef Golec ,
Wiceprezes - tadeusz halesiak ,
Wiceprezes - Józef Majkut ,
Wiceprezes - Stanisław Płoszaj,
Sekretarz - roman szałajko,
Skarbnik - Józef Kludys,
Członek Prezydium - Bogdan Kołcz,
Członek Prezydium - Józef Sarzyński ,
Członek  Zarządu- wiesław socha

W skład Powiatowej Komisji Rewizyjnej Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych wybrany został.  dh 
Mieczysław krupa. 

iii zjazd oddziału powiatowego związku osp rp w Leżajsku 

wstęp 
Kilkanaście  lat temu nabywcy nieruchomości 

stojącej w centrum miejscowości Kuryłówka przystą-
pili do jej porządkowania. Właściciele znali moje  zain-
teresowania i powiadomili mnie, że wśród makulatury 
znajdującej się na strychu można znaleźć pojedyncze 
dokumenty z gminy1 Wówczas to ze stosu gazet i in-
nych niepotrzebnych papierów wydostałem posza-
rzałą, nasiąkniętą wilgocią książeczkę. Książeczka no-
siła tytuł „Książeczka Wkładek Oszczędności”. Gdy 
zapoznałem się z jej treścią, postanowiłem odszukać 
ich jak najwięcej. Przejrzałem mnóstwo stęchłej ma-
kulatury, aby odnaleźć interesujące mnie książeczki. 
W  sumie odnalazłem ich dwadzieścia pięć. W moich 
w zbiorach są skasowane Książeczki Wkładek Oszczęd-
ności noszące następujące numery porządkowe: 6,11, 
17, 18, 21, 24, 28, 32, 42, 50, 52, 66, 67, 71, 73, 84, 86, 
87, 89, 90, 93,100,104,126 i 245. Ponadto znalazłem 
dwie książeczki spłat pożyczek o numerach 169 i 213, 
Kwit Banku Krajowego Galicji i Lodomerii  z Wielkim 

Księstwem Krakowskim z 1894 roku oraz  pismo 
Związku Spółdzielni Rolniczych  i Zarobkowo- Gospo-
darczych Rzeczpospolitej Polskiej  w Lwowie z dnia  
13 kwietnia 1935 roku. Stan wydobytych  „ skarbów” 
był różnoraki, jedne były zamoknięte inne w dość do-
brym stanie.  Po wysuszeniu książeczek mogłem się 
im  lepiej przyjrzeć.  

Książeczka Wkładek Oszczędności ma wymiar 
202 mm  x 129 mm. Liczy osiem stron. Większość  
z nich posiada wycięty romb w środku książeczki  
i trójkąt na grzbiecie lub u góry2. 
Strona pierwsza w ramce o tle koloru  jasnozielonego 
z białym napisem „ SPÓŁKA OSZCZĘDNOŚCI I POŻY-
CZEK”. Na nim umieszczony jest czarny druk w nastę-
pującej kolejności:
-  SPÓŁKA OSZCZĘDNOŚCI I POŻYCZEK,
-  w Tarnawcu ( nazwa miejscowości wpisana czar-

nym piórem),
-  stowarzyszenie zarejestrowane z nieograniczoną po-

ręką,
-  Książeczka Wkładek Oszczędności,

spÓłka oszczĘdNoŚci i pożyczek w tarNawcu 

z cyklu „…by pokolenia pamiętały”

„Jest tAKI dzIeń…”

Mniejsze dzieci wstydziły się wyjątkowego gościa, inne 
chętnie siadały Mikołajowi na kolanach i dzieliły się 
marzeniami. Maluchy robiły sobie pamiątkowe zdjęcia.  
W końcu takie spotkanie to nie lada wydarzenie!
Swoją obecnością zaszczycili nas, także goście z na-
szej gminy w osobach:  Wójt Gminy Tadeusz Halesiak, 
kierownik GOPS Alicja Kycia, dyrektor GOK Leszek Po-
łeć, którzy przygotowali dla dzieci drobne upominki, 
natomiast Przewodniczący Rady Gminy Kuryłówka  
Stanisław Kotulski ufundował choinkę do świetlicy. 

Spotkanie z Mikołajem było tak wielkim zaszczy-
tem, frajdą i przygodą, że prezenty były tylko miłym 
dodatkiem.

Anna Czechera
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-  Nr ( liczba wpisana piórem ),
-  Właściciel ( imię i nazwisko oraz miejscowość wpi-

sana piórem ),

-  Stampilia  i podpis Spółki:
-  stempel (fi oletowy) o treści:

SPÓŁKA OSZCZĘDNOŚCI i POŻYCZEK
w  T A R N A W C U  

stowarzyszenie zarejestrowane z nieograniczoną po-
ręką

- Podpisy członków Zarządu,
-  UWAGA I. Wszelkie wpłaty do kasy Spółki są ważne tyl-

ko wtenczas, jeżeli zostaną potwierdzone przez obu 
zawiadowców kasy (kasyera i przełożonego lub za-
stępcę przełożonego Zarządu ).

   UWAGA II. Wkładki wypłacane będą tylko właścicie-
lowi książeczki lub upoważnionemu do ich podję-
cia pełnomocnikowi).

Poza ramką znajduje się napis dotyczący: serii, wzoru, 
roku nakładu i liczby  składu. 
Strona druga książeczki w ramce o tym samym tle za-
wiera białe napisy: 
SPÓŁKA OSZCZĘDNOŚCI I POŻYCZEK wpisane w koło.
Na nim czarny druk u góry książeczki: ZASTRZEŻENIA.
Kolejne strony od 3 do 7 zawierają jak niżej3.
Na stronie ósmej, ostatniej zamieszczono zapisy z wy-
ciągu statutu Spółki. 
Na tej samej stronie maleńkim drukiem zapisano: 
T. Związkowa drukarnia we Lwowie, ul. Lindego l. 4.  

tworzenie  spółkowych  kas oszczędności i pożyczek.

Był koniec XIX wieku. W Galicji dawno już znie-
siono pańszczyznę 4. Zastąpiono ją różnymi formami 
opodatkowania. Włościanin posiadający kilkumorgo-
we gospodarstwo,  ledwo co mógł  utrzymać swą  ro-
dzinę, ale nie starczało mu pieniędzy na dokupienie 
gruntu lub zakup  inwentarza. Chcąc pozyskać dodat-
kowe sumy, bardziej światły chłop  wybierał drogę 
wydawałoby się trudniejszą, wymagającą więcej za-
chodu ale w konsekwencji  bardziej bezpieczną po-
przez zaciągnięcie kredytu  w działających bankach. 
Warunkiem otrzymania kredytu było okazanie wyce-
ny posiadanego majątku, sporządzonej przez upraw-
niony organ. Bank na tej podstawie przyznawał kredyt 
hipoteczny pod zastaw gospodarstwa. Taki kredyt 
w wysokości 500 zł reńskich zaciągnął Paweł Ć. rolnik 
z Kuryłówki w Banku Krajowym Galicji i Lodomerii 
z Wielkim Księstwem Krakowskim w dniu 1 sierpnia 
1894 roku 5. 

Inni niepiśmienni chłopi skazani byli na łatwo 
dostępny nie wymagający wyceny gospodarstwa 
i wyjazdów do banku w Łańcucie, kredyt  na wysoki 
procent, który udzielali głównie Żydzi w pobliskim Le-
żajsku. Niskie ceny produktów rolnych, a wysokie 
przemysłowych powodowały nasilenie się praktyk li-
chwiarskich. Gdy do tego przyszła klęska suszy, powo-
dzi lub gryzoni, chłop zmuszony był zaciągnąć kredyt 
sięgający nieraz 150 procent. Nie mogąc spłacić li-
chwiarskiego oprocentowania popadał w coraz więk-
sze długi. Chcąc je uregulować   wyprzedawał naj-
pierw inwentarz ale i to nie starczało na spłacenie 
rosnącego zadłużenia. W końcu dochodziło do licyta-
cji gospodarstwa.  

Mechanizmy działania lichwy na wsi znał do-
brze dr Franciszek  Stefczyk. Podczas studiów w Wied-
niu zakończonych doktoratem z historii zetknął się 
z ideą kas kredytowych opracowaną przez dwóch nie-
mieckich działaczy społecznych: Fryderyka Wilhelma 
Raiff eisena i Franza Hermana Schultze. Franciszek 
Stefczyk  uważał, że trzeba wyrobić w mieszkańcach 
wsi zwyczaj oszczędzania i racjonalnego gospodaro-
wania nawet niewielkimi sumami, a gdy ich zabraknie 
umożliwienie chłopom dostępu do taniego, długolet-
niego kredytu, a przez to uniezależnienie się od li-
chwiarskich pożyczek. Istotne było też to, by wyrobić 
wzajemne zaufanie i nauczyć samopomocy chłopów . 
Pierwsza Spółkowa Kasa Oszczędności i Pożyczek na 
ziemiach polskich powstała w Czernichowie w 1890 
roku. Założyli ją Franciszek Stefczyk i ksiądz Królikow-
ski. Zasady, działania kasy były  bardzo  proste. Do 
Kasy przystąpić mogły jedynie osoby zamieszkałe na 
terenie wsi  lub częściej parafi i. Wykluczyć to miało 
ewentualność przystąpienia do spółdzielni osób 
o wątpliwej uczciwości, ponieważ wszyscy się znali 
i wiedzieli, komu można przyznać kredyt. Dzięki temu 
Kasa nie miała problemów ze zwrotem pożyczek. Nie-

Człowiek najlepsza inwestycja

Gmina Kuryłówka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kuryłówce

7 grudnia 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Kuryłówce odbyło się spotkanie podsumowujące pro-
jekt systemowy „czas Na aktywNoŚć w gMiNie 
kuryłÓwka”, realizowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kuryłówce w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Spo-
łecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  
W w/w spotkaniu wzięli udział: Tadeusz Halesiak Wójt 
Gminy Kuryłówka, Stanisław Kotulski Przewodniczący 
Rady Gminy Kuryłówka, Leszek Połeć Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kuryłówce z pracownikami 
GOK, Małgorzata Leja Dyrektor Zespołu Szkół w Dą-
browicy, Miron Czarniecki Dyrektor Zespołu Szkół w 
Kuryłówce, oraz pracownicy  Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Kuryłówce wraz z Kierownikiem 
GOPS Alicją Kycia. Głównymi uczestnikami spotkania 
podsumowującego projekt systemowy  „Czas na ak-
tywność w Gminie Kuryłówka” były benefi cjentki te-
gorocznego projektu, oraz osoby, które wyraziły chęć 
udziału w projekcie w roku następnym. Program spo-
tkania obejmował prezentację realizacji projektu sys-
temowego. Uczestnicy dokładnie zapoznali się z war-
tością projektu, celem projektu, instrumentami 
aktywnej integracji, oraz działaniami, które zrealizo-
wane zostały w czasie br. przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.  
Na szczególną uwagę zasługiwał przeprowadzony na 
przełomie października i listopada 2011roku „Kurs 
pracownika porządkowego”, gdyż to on dał benefi -
cjentkom projektu maksimum pożądanych oczeki-
wań jeżeli chodzi o ich  kwalifi kacje zawodowe. Bene-
fi cjentki w ramach powyższego kursu odbyły zajęcia 
teoretyczne w siedzibie ośrodka pomocy społecznej. 
Miały także możliwość wyjazdu w celu realizacji zajęć 
praktycznych, dzięki którym nie tylko nabyły umiejęt-
ności do wykonywania zawodu pracownika porząd-
kowego, ale wróciły jako mocno zintegrowana grupa 

kobiet, świadomych swoich planów i ambicji życio-
wych. Można z tego wywnioskować, że samo usamo-
dzielnienie jako cel pomocy społecznej to za mało, 
gdyż ludzie powinni być nie tylko samodzielni, ale 
także w znacznym stopniu zintegrowani. Dlatego też 
mamy nadzieję, że zdobyte przez uczestniczki projek-
tu systemowego umiejętności i kwalifi kacje zawodo-
we pomogą im w osiągnięciu życiowych planów, oraz 
poprawią ich pozycję na lokalnym rynku pracy.
Uwieńczeniem spotkania podsumowującego projekt 
systemowy „Czas na aktywność w Gminie Kuryłówka” 
było wręczenie przez Wójt Gminy zaświadczeń o 
uczestnictwie w projekcie systemowym, oraz uroczy-
sty poczęstunek dla wszystkich zaproszonych.  

zależnie od wkładu każdy członek Kasy miał taki sam 
wpływ na jej decyzje, ale też wszyscy udziałowcy Kasy 
odpowiadali za jej zobowiązania całym swym mająt-
kiem. Kasa miała niewielkie koszty własne, gdyż więk-
szość czynności przy jej obsłudze wykonywano spo-
łecznie. Ponadto miała prostą rachunkowość. Nic 
zatem dziwnego, że kasy zaczęły powstawać w para-
fi ach  jak przysłowiowe grzyby po deszczu. W 1899 
roku powstał we Lwowie Krajowy Patronat dla Spółek 
Oszczędności i Pożyczek, którego dyrektorem został 
Franciszek Stefczyk. Do wybuchu I Wojny Światowej 
powstało około 1400  Spółek Oszczędności i Pożyczek 

skupiających w swych szeregach ponad 200 tys. człon-
ków. Niezaprzeczalnym sukcesem „stefczykówek” 
było całkowite wyrugowanie kredytów lichwiarskich 
ze wsi. 

cdn.

(endnotes)

1  Do czasu wybudowania obecnego budynku Urzędu Gminy  w budynku 
tym były między innymi  biura  urzędu.

2  Świadczy to o „skasowaniu” pozbawieniu cech używalności dokumentu.
3  „Skan„  Książeczki Wkładek Oszczędności Nr 6
4  Pańszczyznę na terenie zaboru austriackiego zniesiono w 1848 roku.
5  Kwit wystawiony przez Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wiel-

kim Księstwem Krakowskim z dnia 14 września 1894 roku 
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Gminny Ośrodek Pomocy społecznych w Kuryłówce 
mając na uwadze dobre praktyki 

z lat ubiegłych serdecznie zaprasza wszystkie zain-
teresowane panie zamieszkałe w gminie Kuryłów-
ka, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 

bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, poszukują-
ce pracy, nie pozostające w zatrudnieniu, bądź po-
zostające – rolnicy, będące w wieku aktywności za-

wodowej (15-64) do uczestnictwa w projekcie 
systemowym 

w 2012 roku w ramach którego przewidziane są 
następujące działania:

- Warsztaty motywacyjne z elementami komunika-
cji interpersonalnej,

- Warsztaty rozwiązywania problemów emocjonal-
nych, konfl iktów rodzinnych oraz radzenie sobie 

w sytuacjach trudnych(w tym profi laktyka uzależ-
nień),

- trening pracy,
- Kurs kucharz małej gastronomi,
- Kurs opiekuna osób starszych,

- Kurs opiekunka dziecięca.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt od 

poniedziałku do piątku 
w godz. od 7:30 do 15:30 z właściwym dla rejonu 

pracownikiem socjalnym.
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Kuryłówce

37-303 Kuryłówka 114
tel. 17 243 00 44, 17 243 81 12.

beczki, korce, cebry, garnce, maślnice, leżą 
sita i przetaki. W izbie stoją skrzynie, kufry 
i kołyski oraz drewniane łóżka, na których 
leżą ozdobne poduchy. U powały wiszą ko-
lorowe pająki wykonane ze słomy i bibuły. 
Na klepisku zgromadzone są przedmio-
ty należące już dzisiaj do rzadkości m.in.: 
cepy, kosy, żarna. 
Dzieci uczestniczyły w warsztatach bi-
bułkarskich, miały możliwość  wyko-

nywania kwiatów  z bibuły i krepiny.  
Gościnna gospodyni przygotowała po-
częstunek – proziaki i gorącą herbatę. Na 
grillu uczniowie piekli kiełbaski i wesoło 
bawili się przebrani w kolorowe stroje.  
Dziękując za niezapomniane wrażenia 
i ciekawą lekcję historii zadowoleni wrócili 
do szkoły. 

Pod koniec października uczniowie klasy IV Szkoły 
Podstawowej w Kuryłówce uczestniczyli w nieco-
dziennej lekcji historii. Około godziny 10 wraz z opie-
kunami wsiedli do autobusu i pojechali na wycieczkę. 
Niedaleko – do Przychojca, do Gospodarstwa Agrotu-
rystycznego „Pod Lipą”. Uczniowie zwiedzili Muzeum 

Wsi Pani Czesławy Zawadzkiej.
Na podwórku znajdują się dwa stare, zabytkowe domy 
oraz budynki gospodarcze, a w nich zgromadzone 
przedmioty obrazujące życie i pracę mieszkańców 
dawnej wsi. W oryginalnej chacie, w sieni i w komorze 
są sprzęty i narzędzia używane w domu i zagrodzie: 

żywa Lekcja historii
Z życia szkół w gminie Kurylówka

Od września do maja roku szkolnego 2011/2012 
w Zespole Szkół w Dąbrowicy realizowany jest  nowy 
program profi laktyczny pod hasłem „Moje dziecko 
idzie do szkoły”.
Autorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna - Oddział OświatyZdrowotnej 
i Promocji Zdrowia w Poznaniu. W województwie wiel-
kopolskim program realizowany jest od roku 2002, a od 
tego roku w województwie podkarpackim, lubelskim 
i dolnośląskim.W pierwszej pilotażowej edycji progra-
mu w naszym województwie uczestniczy 138 placó-
wek nauczania i wychowania, wśród nich także nasza.

Szkoła zdecydowała się przystąpić do programu 
ze względu na wagę zagadnień, które program poru-
sza, jak również w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
naszych najmłodszych.

Nowy prograM proFiLaktyczNy 
w zespoLe szkÓł w dąbrowicy
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 Agencja Rynku Rolnego jako agencja płatnicza 
realizuje w Polsce mechanizm „Dostarczanie nadwyżek 
żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” 
(PEAD), do którego przystąpiliśmy od 2004 roku wraz 
ze wstąpieniem Polski do UE.

W ostatnich latach (2009-2011), Komisja Europejska 
przeznaczała na realizację programu ok. 500 mln Euro 
rocznie. W programie uczestniczy obecnie 20 państw 
członkowskich. Polska jest w gronie państw, które 
pozyskują najwięcej środków na realizację programu 
– drugie miejsce po Włoszech.

W ramach administrowanego przez ARR programu do 
magazynów organizacji charytatywnych realizowane 
są dostawy ponad 130 tys. ton różnych rodzajów 
artykułów spożywczych - rocznie.

W ramach realizacji programu w Polsce, Agencja 
Rynku Rolnego:

-  przeprowadza przetargi na wybór przedsiębiorców, 
którzy realizują dostawy gotowych artykułów 
spożywczych do magazynów organizacji 
charytatywnych, w zamian za towary żywnościowe 
z zapasów interwencyjnych lub środki pieniężne,

- zawiera i rozlicza umowy z przedsiębiorcami  
i organizacjami charytatywnymi,

- przeprowadza kontrolę realizacji programu.

Przedsiębiorcy, z którymi ARR zawiera umowy 
dostarczają gotowe artykuły spożywcze do 
magazynów organizacji charytatywnych wskazanych 
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie są 
to:

- Federacja Polskich Banków Żywności,

- Caritas Polska,

-  Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Ww. organizacje charytatywne dystrybuują 
otrzymywane artykuły spożywcze bezpośrednio 
wśród osób najuboższych lub za pośrednictwem 
innych lokalnych organizacji charytatywnych lub 
organizacji pożytku publicznego. W dystrybucji 
artykułów uczestniczy ok. 8 tys. lokalnych organizacji 
na terenie całego kraju.

Beneficjentami programu PEAD w Polsce mogą być 
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej 
spowodowanej wieloma czynnikami, takimi jak: 
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, 
niepełnosprawność. Definiuje to ustawa o pomocy 
społecznej.

Na realizację programu w Polsce w 2011,   KE 
przeznaczyła ok. 75,4 mln EUR. Do magazynów 
organizacji charytatywnych realizowane są dostawy 

21 różnych artykułów spożywczych z 2 grup 
towarowych (zbożowe i mleczne). Są to m.in.: mąka, 
kasze, makarony, ryż, płatki kukurydziane, dania 
gotowe, herbatniki, sery, mleko UHT, masło.

Łączna ilość przewidziana do dostarczenia 
w 2011 roku wynosi ok. 134 tys. ton.  
Do 30.09.2011 r. dostarczono ok. 93,5 tys. ton (tj.: ok. 
70%).

W ciągu 7 lat realizacji programu PEAD powstało wiele 
organizacji, których narodziny i dalsza działalność 
zdecydowanie opiera się właśnie na Europejskim 
Programie Pomocy Żywnościowej. Organizacje te, aby 
wykonać zadania zawarte w programie przystosowały 
swoje zaplecza infrastrukturalne, logistyczne i 
administracyjne, ale także zainwestowały w kapitał 
ludzki, niezbędny do realizacji programu. Zarówno 
żywność przekazywana w ramach programu, jak 
i środki finansowe dedykowane jego realizacji, 
przyczyniły się do powstania sieci złożonych, 
współpracujących i ściśle od siebie zależnych 
lokalnych powiązań.

Wiele organizacji zbudowało w swoim otoczeniu 
dodatkowe aktywności, takie jak: noclegownie dla 
bezdomnych, jadłodajnie, świetlice środowiskowe, 
czy centra wolontariatu. Na uwagę zasługuje fakt, 
że społeczności lokalne najpierw jednoczą się 
przy realizacji programu pomocy żywnościowej, a 
następnie zaczynają zajmować się innymi obszarami 
życia społecznego takimi jak: edukacja, kultura czy 
sport.

Realizacja Europejskiego Programu Pomocy 
Żywnościowej w dużej mierze przyczyniła 
się do rozwoju wolontariatu. Szacuje się, że  
w realizację programu w Polsce zaangażowanych 
jest ok. 50 tys. wolontariuszy. Żywność jest 
tym wyjątkowym produktem, który łączy ludzi  
w wokół idei pomagania potrzebującym i daje 
poczucie udzielania realnej i niezbędnej pomocy tym, 
którzy tego najbardziej potrzebują.

Z tej formy wsparcia korzystają również Mieszkańcy 
Gminy Kuryłówka, którzy za pośrednictwem 
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka, 
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Kuryłówce i Podkarpackim Bankiem 
Żywności w Rzeszowie otrzymują od kilku lat bardzo 
znaczącą pomoc w formie artykułów żywnościowych.

Sekcja Informacji i Promocji

OT ARR Rzeszów

Rzeszów 25.11.2011 r.

żywNoŚć dLa ubogich

W środę 26 października 2011 r. miało miejsce rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego szkół 
podstawowych i gimnazjalnych pod hasłem „Bezpieczne wakacje 2011”. Na konkurs spłynęło łącznie 170 prac 
uczniów z powiatu leżajskiego. Uczniowie Zespołu Szkół w Kuryłówce zostali wyróżnieni przez jurorów 
zdobywając wszystkie nagrodzone miejsca w kategorii klas I – III gimnazjum. Pierwsze  miejsce zdobyła: 
Karolina Koba uczennica kl. 1a , drugie – Monika Kopel uczennica kl. 3a , trzecie miejsce zajęła Karolina 
Czerwonka z klasy 2a. Wyróżniono również pracę uczennicy klasy 3b Aleksandry Fus. Komendant KPP w 
Leżajsku - insp. dr Marian Szkodziński gratulował laureatom, opiekunowi Małgorzacie Sztyrak  
i dyrektorowi Mironowi Czarnieckiemu sukcesów i zaangażowania w pracy szkoły.

bezpieczNe wakacje

Na zdjęciu laureatki wraz z opiekunem i komisją konkursową:  
od lewej: Małgorzata Sztyrak, Jolanta Kędzierska (juror), kom. Adam Kopacz (przew. Jury PKP), Monika Chrząstek (juror), 

Maria Babiarz (juror),  
(w I rzędzie) Karolina Koba, Karolina Czerwonka, Monika Kopel, Aleksandra Fus

Adresatami programu są dzieci 5-cio,6-cio  
i 7-letnie, ich rodzice lub opiekunowie oraz nauczycie-
le. 

Głównym celem programu jest ukształtowanie 
prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowot-
nych u dzieci rozpoczynających naukę w szkole oraz 
podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat 
wybranych elementów zdrowego i bezpiecznego sty-
lu życia, a także uświadomienie rodzicom ich roli w 
kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowot-
nych dzieci.

W trakcie realizacji programu dla dzieci prze-
widziano treści związane z higieną osobistą, rolą I  
i II śniadania, bezpieczeństwem  na drodze, w domu  
i w szkole, ruchem na świeżym powietrzu, unikaniem 

dymu tytoniowego i inne, w miarę potrzeb.
Tematyka prelekcji  dla rodziców dotyczy  racjonalne-
go odżywiania dzieci, higieny osobistej, higieny pracy 
dziecka w domu i szkole, zdrowia psychicznego dzie-
ci, bezpieczeństwa, problemów dot. wpływu bierne-
go palenia na zdrowie dzieci.

Mamy nadzieję, że dzięki realizacji programu 
nasze „młode” pokolenie będzie zdrowsze, bezpiecz-
niejsze i samo po części będzie umiało o to zadbać, 
a rodzice bardziej świadomi będą wspomagać swe 
dzieci w kształtowaniu prawidłowych nawyków proz-
drowotnych.

Lucyna Pietrycha
Koordynator programu w szkole




