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Wiosna otula nas płaszczem kwiatów, znak, 
że Wielkanoc nadchodzi. 

Niech będzie zdrowie, niech będzie szczęście. Dobroć 
niech w nas zamieszka. Najlepsze życzenia dla 

naszych Czytelników na pełen zadumy, 
ale jakże radosny czas świętowania 

składa redakcja KW 

Pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt Wielkanoc-
nych

Hojnej ob� tości łask Pana Zma� wychw� ałego,
Radosnego, wiosennego na� roju, serde� nych 

� otkań w gronie rodziny 
i  p� yjaciół oraz wesołego Alleluja

ży� ą 
Wójt i Rada Gminy Kuryłówka
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cena wody i ścieków w Gminie Kuryłówka na 2012 r.
Koszt całkowity  ceny 1 m³  wody w 2011 r. wyniósł 3,15 zł + VAT (8%), zaś całkowita cena ścieków za 
1m³ wynosiła 5,05 zł + VAT. 
Ponieważ całkowity koszt 1m³ wody i ścieków był wyższy od dochodów uzyskanych z opłat za wodę 
i ścieki, dlatego Rada Gminy przyjęła cenę wody na 2011 r. dla odbiorców indywidualnych w wys. 
2,80 zł +VAT. Pozostałą brakującą kwotę do całkowitej ceny wody za 1 m³ w wys. 0,35 zł + VAT  dofi nanso-
wała Gmina. Natomiast cena 1 m³ ścieków dla odbiorców indywidualnych została ustalona na poziomie 
4 zł + VAT, zaś dofi nansowanie Gminy do 1 m³ ścieków wyniosło 1,05 zł + VAT.
Podobna sytuacja jest na rok 2012, gdzie cena wody dla odbiorców indywidualnych wynosi 
2,80 +VaT za 1m ³, a cena ścieków za 1m³ wynosi 4 zł +VaT. 
Dopłaty gminy w 2012 r. wynoszą: do 1m³ wody: 0,25 zł +VAT, a do 1m³ ścieków 1,37 zł +VAT. 
Odpłatność dla pozostałych odbiorców została ustalona na poziomie całkowitego kosztu za 1 m³ wody 
i ścieków, bez dopłaty gminy.  

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, pragnę złożyć 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody w sercu i radości 

płynącej 

z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech świąteczne dni upłyną w miłej i rodzinnej atmosferze. 

Wesołego Alleluja!
   

Poseł na Sejm RP
Zbigniew Rynasiewicz
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W czwartek, 23 lutego 2012 r., odby-
ło się spotkanie uczniów Zespołu Szkół w Ku-
ryłówce z gospodarzem gminy Kuryłówka 
i policjantami miejscowego Posterunku Policji. 
Spotkanie odbyło się pod hasłem „Bądź widoczny 
na drodze” i dotyczyło bezpieczeństwa na drogach 
publicznych dzieci i młodzieży. 
 UG Kuryłówka

…róża, goździk, tulipan…
...z wszystkich kwiatów najpiękniejsze dla Was…
 

Dzień kobiet można obchodzić różnie; moż-
na pójść do kina, teatru, na udane zakupy, moż-
na również, w tym dniu dostać prezent, kwiaty... . 
W Gminie Kuryłówka od kilku lat dzień ten obchodzo-
ny jest w sposób szczególny, wyjątkowy, po prostu 
inny. 

Nie inaczej było tym razem 4 i 11 marca godzi-
na 17-sta w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce 
oraz Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyły się koncerty 
zatytułowane „Mężczyźni kobietom”. Tradycyjnie 
powitania przybyłych Pań dokonał Wójt Gminy Kury-
łówka Tadeusz Halesiak, który w swoim wystąpieniu 
przytoczył historię Dnia Kobiet oraz złożył paniom ży-
czenia.

 W te niedzielne popołudnia sceną rządzi-
li mężczyźni, robiąc wszystko, aby licznie przybyłe 
panie dobrze się bawiły. Piosenki: Córko rybaka, Ach 

BąDŹ wiDOczny na DrODze

Dzień Kobiet
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Początek nowego roku to czas podsumowań 
roku minionego. W miesiącu styczniu i lutym br. 
zebrania sprawozdawcze odbyły się w wszystkich 
jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie 
Gminy Kuryłówka działa dziewięć stowarzyszeń 
Ochotniczej Straży Pożarnej (za wyjątkiem Tarnawca). 
Skupiają one w swoich szeregach 245 członków  
w tym 12 kobiet. Wszystkie OSP posiadają strażnicę.  
W minionym roku odremontowano strażnice  
w Dąbrowicy i Jastrzębcu. Tym samym zakończono 
wieloletni program modernizacji tych obiektów. 

Obecnie stanowią one wizytówkę każdej  miejscowości. 
W minionym rok odnotowaliśmy zmiany dot. 
zmotoryzowania straży. Ochotnicze Straże Pożarne 
posiadają  12 pojazdów pożarniczych w tym:  
2 samochody  ciężkie mogące dostarczyć 12 tys. litrów 
wody, 4 samochody średnie o pojemności zbiorników 
wody 9 tys. litrów wody (łącznie), 5 samochodów 
lekkich wyposażonych w motopompy różnych typów 
oraz jeden samochód operacyjny dla kierujących 
działaniami ratowniczymi. Szczegóły przedstawiają 
się następująco:

Franka, Franka w wykonaniu Bolesława Matuszko, Na 
całość - Piotra Dziechciarza czy Bombonierka – Anity 
Pecyna i  Mateusza Winiarskiego wzbudziły zachwyt 
na widowni tworząc niezwykłą atmosferę.

Nie zabrakło również scen kabaretowych w 
wykonaniu mężczyzn z Gminnego Klubu Seniora i 
„Maliny”, która odwiedziła nas w tych dniach dając 
nam dawkę dobrego humoru i niemałej fantazji. 

Finałem występów był koncert Orkiestry Dę-
tej, a następnie chóru męskiego GOK-u, który przy 
akompaniamencie zespołu muzycznego RLE zaśpie-

wał męskim, mocnym głosem „Z kobietami to różnie 
bywało”, Dziewczyny które mam na myśli” i „Za zdrowie 
Pań”, sprawiając paniom oprócz kwiatów miłą niespo-
dziankę.

Więcej zdjęć na: www.kurylowka.pl w zakładce foto-
galeria.

goklp

Podsumowanie działalności Ochotniczych  
Straży Pożarnych na terenie Gminy Kuryłówka
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Luty okazał się najmroźniejszym mie-
siącem tej zimy. Jednak trudna aura nie po-
wstrzymała naszej społeczności przed licznym 
uczestniczeniem w wyjątkowych uroczysto-
ściach religijnych (w dniach 10-13 lutego). Już na 
dwa dni przed powitaniem Krzyża Papieskiego  
i Relikwii, głoszone były rekolekcje, odbywały się 
uroczyste nabożeństwa. Wierni przystępowali 
licznie do sakramentu Pokuty, Namaszczenia 
Chorych (w sobotę, w Światowym Dniu Chore-
go), a także w niedzielę 12 lutego, czyli w dniu 
nawiedzenia Krzyża, młodzież przyjęła sakra-

PereGrynacja Krzyża PaPieSKieGO i jeGO reliKwii 
w Parafii Pw. św. józefa w Kuryłówce

Ochotnicza Straż Pożarna im. józefa Szczęsnego  
w Kuryłówce  S-3.
-  samochód średni Mercedes (terenowy), zbiornik  

2,5 tys. l wody, 
-  samochód ciężki Jelcz zbiornik 6 tys. l wody 
-  samochód operacyjny Fiat Brawa,
-  przyczepka do transportu łodzi  (2 łodzie w tym 

jedna z silnikiem zaburtowym). 
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzyskiej woli  S-2
-  samochód średni Star 244(terenowy), 2,5 tys. l wody,
-  samochód ciężki Jelcz, 6 tys. l. wody.
Ochotnicza Straż Pożarna w jastrzębcu  S-1
-  samochód średni Star 244 (terenowy), 2 tys. l. wody. 
Ochotnicza Straż Pożarna w wólce łamanej S-1
-  samochód średni Steyer, 2 tys. l. wody 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kulnie  S-1
-  samochód lekki Lublin 
Ochotnicza Straż Pożarna w Słobodzie  S-1
-  samochód lekki Żuk 
Ochotnicza Straż Pożarna w Koloni Polskiej S-1
-  samochód lekki Żuk 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ożannie S-1

-  samochód lekki Volkswagen 
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicy S-1
-  samochód lekki Żuk 
Wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
na terenie Gminy Kuryłówka pozwala stwierdzić, że są  
one przygotowane do  podjęcia zadań jakie przed 
nimi stoją.

Ważnym zdaniem ochrony pożarowej jest 
propagowanie idei pożarnictwa. Staramy się 
podkreślać wieź strażaków z społeczeństwem. 
Strażacy są widoczni podczas organizacji uroczystości 
państwowych i religijnych oraz podczas organizacji 
własnych uroczystości. Corocznie uczestniczymy  
w święcie Floriana organizowanym przez powiat. 
Gminny Dzień Strażaka w roku ubiegłym 
zorganizowaliśmy w Tarnawcu. W 2012 roku planujemy 
go zorganizować w Koloni Polskiej. 

Corocznie zachęcamy dzieci i młodzież do 
uczestnictwa w konkursach plastycznych i wiedzy 
pożarniczej .Mamy na tym polu duże sukcesy.Młodzież 
i dzieci z terenu gminy zajmują czołowe lokaty  
w eliminacjach szczebla powiatowego, 
wojewódzkiego. W 2011 r. Wiktoria Deryło z Szkoły 
Podstawowej w Kulnie była uczestniczką finału 
Centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, który odbył się w Ciechocinku. Obecnie 
przygotowujemy się do przeprowadzenia kolejnej 
edycji  eliminacji gminnych OTWP.

Ten krótki wycinek działalności podejmowanej 
przez Zarząd Oddziału Gminnego Z OSP  
w Kuryłówce oraz Ochotnicze Straże Pożarne świadczy 
o tym jak ważną rolę w systemie bezpieczeństwa 
państwa i gminy spełniają stowarzyszenia pożarnicze.

Opracował : R. Szałajko
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Kuryłówce informuje, że dyżury w 
Punkcie Konsultacyjnym w roku 2012 odbywają się 
raz w miesiącu wg harmonogramu podanego poni-
żej. Przypominamy, że w ramach działalności Punk-
tu Konsultacyjnego można skorzystać z pomocy w 
następujących zakresach:
- motywowania i możliwości uzyskania informacji 

o możliwości podjęcia leczenia dla osób     uzależ-
nionych jak i terapii osób współuzależnionych, 

- informacji na temat dostępnych miejsc pomocy 
i kompetencji poszczególnych instytucji, które 
mogą się włączyć w systemową pomoc dla osoby 
uzależnionej i rodziny,

-  udzielenia wsparcia osobom uzależnionym po 
zakończeniu leczenia,

-  pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin ( bezpo-
średniej i pośredniej),

- organizowania wsparcia terapeutycznego i re-
socjalizacyjnego. ( informowanie o możliwości 
udziału w grupach terapeutycznych)

- edukacja o uzależnieniachKonsultacje z członkami 
GKRPA prowadzone są w siedzibie Punktu – sala nr 
3 w Urzędzie Gminy w Kuryłówce w godz. od 15.30 
do 16.30. Dotyczą one problemów alkoholowych  
i narkomanii oraz innych uzależnień.

Terminy dyżurów w 2012 r.

22.03.2012; 19.04.2012; 24.05.2012;  
21.06.2012; 19.07.2012; 23.08.2012;  
20.09.2012; 18.10.2012; 22.11.2012;  
13.12.2012

O wszystkie te płatności można się ubiegać składa-
jąc wspólny wniosek. Wszyscy, którzy złożą wnioski  
o wsparcie od 15 marca do 15 maja br. mogą liczyć na 
otrzymanie należnych dopłat w pełnej wysokości, nato-
miast osoby, które dostarczą swoje wnioski po 15 maja, 
ale nie później niż do 11 czerwca otrzymają takie płat-
ności pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóź-
nienia. 
W 2012 roku nastąpiły zmiany w systemach wsparcia 
bezpośredniego polegające m.in.  na tym, że ARiMR bę-
dzie finansowała więcej rodzajów płatności niż w ubie-

głym roku. 
W tym roku rolnicy po raz pierwszy będą mogli 
ubiegać się o płatność do surowca tytoniowego  
(płatność do tytoniu). Tą płatnością objęte będą grupy 
odmian tytoniu typu Virginia i Burley, a także odmiany 
tytoni ciemnych. Celem tej płatności jest poprawa jako-
ści produkowanego w Polsce surowca tytoniowego. Na 
wsparcie specjalne do tytoniu planowane jest przezna-
czenie 29,035 mln euro rocznie (58,07 mln euro w latach 
2012 i 2013). Płatność do tytoniu będzie przysługiwała 
rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przy-

infOrMacja ariMr

Dyżury w PunKcie KOnSulTacyjnyM 

ment Bierzmowania udzielony przez Jego Eksce-
lencję biskupa Adama Szala.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Pu-
bliczna w Kuryłówce przygotowały dla uświetnie-
nia tych uroczystości krótki program poetycko-
-muzyczny, który odbył się w piątek 10 lutego. Na 
program składały się wiersze bł. Jana Pawła II oraz 
pieśni o Krzyżu w wykonaniu chóru męskiego GOK. 
Poezję czytali Renata Uchacz i Łukasz Ćwikła. Wier-
ni wysłuchali  
w skupieniu i nagrodzili program oklaskami.

Uroczystości zakończyły się w poniedzia-
łek 13 lutego. Pożegnaliśmy Krzyż i Relikwie Papieskie, na które oczekiwali wierni kolejnej parafii naszej 
diecezji.

gokaj

Od 15 marca do 15 maja 2012 roku agencja restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa 
będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia Onw  

i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.
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znania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek 
o jej przyznanie. Wysokość wsparcia uzależniona jest 
od ilości surowca tytoniowego, wyprodukowanego  
w rejonie uprawy tytoniu oraz spełniającego określone 
wymagania jakościowe i dostarczonego w wymaganym 
terminie zatwierdzonemu pierwszemu przetwórcy. Płat-
ność przyznaje się do ilości nie większej niż wynikająca 
z umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji. 
Umowę na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą 
może zawrzeć rolnik indywidualny lub grupa producen-
tów tytoniu w ramach umów kontraktacji zawartych z jej 
członkami. Planowane jest, że do obszarów uprawy tyto-
niu będą należeć następujące rejony: lubelsko-podkar-
packi, świętokrzysko-małopolski, kujawsko-pomorski, 
mazurski oraz dolnośląski, ponieważ charakteryzują się 
one sprzyjającymi warunkami klimatyczno-glebowymi 
dla prowadzenia takich upraw.
Od tego roku Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa przejmuje od Agencji Rynku Rolnego 
przyznawanie płatności uzupełniającej: tzw. płatność 
niezwiązaną do tytoniu i płatność niezwiązaną do 
skrobi. Dopłaty te przysługują rolnikowi, jeżeli spełnia 
on warunki do przyznania jednolitej płatności obsza-
rowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie 
oraz w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru 
podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatno-
ści niezwiązanej, prowadzonego przez Agencję Rynku 
Rolnego. W roku 2012 na płatność niezwiązaną do tyto-
niu planuje się przeznaczyć 48,5 mln euro, natomiast na 
płatność niezwiązaną do skrobi planuje się przeznaczyć 
kwotę 11,32 mln euro. 
Trzecia bardzo ważna zmiana wprowadzona od 2012 r. 
dotyczy umożliwienia rolnikom z dwóch dodatkowych 
województw ubiegania się o płatności do owiec. Teraz 
takie dopłaty będą mogli otrzymać rolnicy z siedmiu 
województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskie-
go, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego oraz święto-
krzyskiego. Inne warunki przyznawania takiej płatności 
pozostają bez zmian. 
Kolejną zmianą wdrażaną od 2012 roku jest zmiana za-
sad przyznawania płatności do owoców miękkich. 
Oddzielna płatność do owoców miękkich zastąpi do-
tychczas stosowaną przejściową płatność z tytułu owo-
ców miękkich. Na realizację oddzielnej płatności do owo-
ców miękkich będzie przeznaczona kwota ok. 19,2 mln 
euro. Oddzielna płatność do owoców miękkich będzie 
przysługiwała rolnikowi, który spełnia warunki do przy-
znania jednolitej płatności obszarowej w danym roku  
i złożył wniosek o jej przyznanie, do powierzchni upra-
wy truskawek lub malin, do których została przyznana 
przejściowa płatność do owoców miękkich w roku 2008. 
W 2012 roku na jednym formularzu wniosku, rolni-
cy mogą ubiegać się o następujące rodzaje płatności,  
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego:
•	jednolitą płatność obszarową (JPO); 
•	uzupełniające płatności obszarowe (UPO): 
o do grupy upraw podstawowych,
o do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej  

z produkcją,
o do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na 

paszę uprawianych na trwałych użytkach zielo-
nych (płatności zwierzęce);

•	płatności uzupełniające: 
o dla producentów surowca tytoniowego - płatność 

niezwiązana do tytoniu,
o w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego - 

płatność niezwiązana do skrobi;
•	specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw 

roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasien-
nych;

•	wsparcie specjalne - płatność do krów;
•	wsparcie specjalne - płatność do owiec;
•	wsparcie specjalne do surowca tytoniowego - płatność 

do tytoniu;
•	płatność cukrową;
•	oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płat-

ność do pomidorów);
•	oddzielną płatności z tytułu owoców miękkich.
Ponadto, analogicznie jak w roku 2011, na tym samym 
formularzu wniosku, rolnicy mogą także ubiegać się o:
•	pomoc finansową z tytułu wspierania gospodaro-

wania na obszarach górskich i innych obszarach  
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);

•	płatność rolnośrodowiskową (PROW 2007-2013). 
W roku 2012 łącznie z tytułu płatności bezpośrednich 
polscy rolnicy mogą otrzymać kwotę ok. 3,4 mld euro. 
W 2012 roku rolnicy mogą składać wnioski o płatność  
w ramach następujących pakietów rolnośrodowisko-
wych:
•	Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 
•	Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne 
•	Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone: 
o Wariant 3.1.1 Ekstensywna gospodarka na łąkach 

i pastwiskach - tylko wnioski kontynuacyjne z lat 
2008 - 2010 

o Wariant 3.1.2 Ekstensywna gospodarka na łąkach 
i pastwiskach na obszarach Natura 2000 - wnioski 
pierwszoroczne i kontynuacyjne

•	Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i sie-
dlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 

•	Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i sie-
dlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

•	Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych 
roślin w rolnictwie

•	Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycz-
nych zwierząt w rolnictwie 

•	Pakiet 8. Ochrona gleb i wód
•	Pakiet 9. Strefy buforowe
Rolnicy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia z «Progra-
mu rolnośrodowiskowego» muszą przedstawić «Plan 
działalności rolnośrodowiskowej», przygotowany przez 
uprawnionego do tego doradcę i muszą zobowiązać 
się do wypełniania przez 5 lat, liczonych od dnia 15 



9

Kolejny już rok kontynuujemy w Zespole Szkół 
w Dąbrowicy akcję zbierania plastikowych nakrętek. 
Są one wszechobecne, znajdują się na butelkach z 
napojami, detergentami, na pojemnikach i tubkach 
po kosmetykach. Nasza codzienność stwarza  
możliwość pomocy potrzebującym jednym małym, 
ale znaczącym gestem. Dla społeczności Zespołu 
Szkół w Dąbrowicy akcja ma symboliczny wymiar. 
Promujemy ekologiczne działania i równocześnie  
pomagamy dzieciakom, a tu zachodzi ścisła zależność 
- dbając o ludzi, pragniemy by oni dbali o środowisko, 
o naszą Ziemię. 

Propozycja działania w ramach  akcji „Wielkie 
serce w małej zakrętce” została znakomicie przyjęta 
przez uczniów, rodziców, nauczycieli i nasze lokalne  
środowisko. Bardzo szybko się rozprzestrzenia, a 
dzięki zrozumieniu, przychylności i zaangażowaniu 
wielu osób możliwa jest pomoc dzieciom 
niepełnosprawnym. Zbiórka plastikowych nakrętek, 
przekazanych do sprzedaży fi rmie recyklingowej 
ma na celu pozyskanie funduszy przeznaczanych na 
cele charytatywne, między innymi na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego dla dzieci również z terenu naszego 
leżajskiego powiatu. To aż niewiarygodne, jak wielką 
integrację w działaniu na rzecz potrzebujących 
wyzwalają małe plastikowe nakrętki. 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy biorą już 
udział w akcji i wspomagają nasze działania:
Szkoła Podstawowa w Kulnie, Szkoła Podstawowa 
w Brzyskiej Woli, Zespół Szkół w Kuryłówce, Gminny 
Ośrodek Kultury w Kuryłówce, Wójt i pracownicy 
Urzędu Gminy Kuryłówka, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kuryłówce, mieszkańcy Gminy 
Kuryłówka (w sklepie Lewiatan i w Aptece są pojemniki 
do wrzucania nakrętek), Zespół Szkół w Wierzawicach, 

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Leżajsku, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku, Ośrodek 
Kultury w Nowej Sarzynie, Zakład Komunalny Stare 
Miasto, mieszkańcy Leżajska, Nowej Sarzyny i okolic, 
Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska „Resmlecz” w 
Trzebownisku.
Obecnie zbierając nakrętki pomagamy półtorarocznej 
Zuzi Gondek z Kuryłówki, która ma poważną wadę 
serca, a fundusze ze sprzedaży nakrętek będą 
przeznaczone na sprzęt rehabilitacyjny.
Zachęcamy serdecznie przedszkola, szkoły, fi rmy, 
osoby prywatne do przyłączenia się do cennej 
inicjatywy pomocy. 
Liczy się każda nakrętka, każdy kilogram! Liczy się 
Twoje otwarte serce!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole 
Szkół w Dąbrowicy
(nr tel. 17-2438029), koordynator akcji Beata Kamińska.

dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowicy 
Małgorzata Leja

wielKie Serce w Małej naKręTce

marca roku, w którym został złożony pierwszy wniosek 
o przyznanie płatności, warunków określonych w planie 
działalności rolnośrodowiskowej, a także do przestrze-
gania podstawowych wymagań dotyczących produkcji 
rolniczej na obszarze całego gospodarstwa oraz wyma-
gań wynikających z poszczególnych pakietów. 
W 2011  roku wnioski o pomoc w ramach Programu rol-
nośrodowiskowego złożyło do ARiMR około 110 tys. rol-
ników, a Agencja wypłaci im około 1,2 miliarda złotych.  
Od połowy stycznia ARiMR wysyła sukcesywnie rolnikom 
tzw. spersonalizowane wnioski o wsparcie bezpośrednie 
wraz z materiałami grafi cznymi i instrukcją wypełnienia 
wniosku. Wnioski są wstępnie wypełnione w zakresie 
deklarowanych, w roku 2011, działek ewidencyjnych 
oraz działek rolnych, więc ich wypełnienie nie sprawia 

problemu. W przypadku, gdy rolnik obok ubiegania się o 
dopłaty bezpośrednie i ONW stara się  również o płatno-
ści rolnośrodowiskowe, to do wniosku o te dopłaty, musi 
wypełnić i dołączyć, stanowiącą integralną część wnio-
sku   Deklarację pakietów rolnośrodowiskowych PROW 
2007-2013 Wypełnione wnioski o dopłaty w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego, ONW i Programu 
rolnośrodowiskowego  można złożyć osobiście we wła-
ściwym biurze powiatowym ARiMR, wysłać je pocztą 
lub też skorzystać z Internetu czyli wypełnić formularz 
umieszczony na stronie ARiMR. 
Bliższe informacje w Biurze Powiatowym ARiMR 
w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 20, tel. 17 240 23 45 oraz 
na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Liczy się każda nakrętka, każdy kilogram! 
Liczy się Twoje otwarte serce!
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W 1908 roku do parafii w Tarnawcu należały 
wsie: Kuryłówka, w której granicach znajdował się ko-
ściół, Tarnawiec, Ożanna1, Wólka Łamana, Brzyska Wola  
i Jastrzębiec. Parafia liczyła ponad trzy tysiące wyznaw-
ców i była duża obszarowo stąd proboszcz posiadał co-
operatora2, był nim ks. Bronisław Michałowski3. Probosz-
czem parafii był od 1899 roku ks. Juliusz Krzyżanowski4. 
Ksiądz Krzyżanowski był człowiekiem przedsiębiorczym. 
Jego staraniem w 1903 roku dobudowano do świątyni, 
dwie kaplice od strony północnej i południowej, babi-
niec i przedsionek przed zakrystią. Trudno dziś dociec 
skąd i jakim sposobem ksiądz proboszcz pozyskał fun-
dusze na rozbudowę tarnawieckiej świątyni, ale jej obec-
ny wygląd zewnętrzny zawdzięczamy temu proboszczo-
wi. Można snuć domniemanie, że cegłę wyrabiano  
w własnej cegielni. Zaś fundusze pochodziły z składek 
wiernych i być może, część tych funduszy została poży-
czona w jakiejś Spółce Oszczędności i Pożyczek. Gdy 
prace przy rozbudowie świątyni ustały ksiądz proboszcz 
postanowił założyć w parafii Kasę Oszczędności i Poży-
czek. W tym celu poprosił aby po mszy wierni nie rozjeż-
dżali się do domów, ale zebrali się w szkole w Tarnawcu  
na zebraniu założycielskim. „...Przyszła niedziela,  
- w szkole zebrało się mniej ludzi niż przed tygodniem, - 
więc dr S. zapowiedział zebranie na trzecią niedzielę  
i polecał ogłaszać wszędzie, ażeby zgromadziło się jak 
najwięcej chętnych. Ale na tę trzecią niedzielę przyszło 
tylko 20 osób, więc dr S. widząc, że liczba zebranych za-
miast się zwiększać maleje, bo wielu odstraszało się od 
kasy, rozpoczął naradę z tymi, którzy dotąd wytrwale 
zgromadzali się. Odczytał i wyjaśniał przygotowany sta-
tut, tłumaczył, że poręka będzie nieograniczona, ażeby 
ci, którzy ulokują w kasie pieniądze, mieli je pewne, — 
pożyczki zaś można będzie otrzymywać bez wielkiego 
zachodu i tanim kosztem.  Zapadła jednogłośna uchwa-
ła, ażeby kasę taką założyć na całą parafię, t. j. 13 gmin,  
i wszyscy zebrani przystąpili zaraz na członków, składa-
jąc udziały po 2 korony....”, „… Jak się Żydzi o założeniu tej 
kasy dowiedzieli, straszyli chłopów, że kto się do niej 
wpisze, już cały majątek nie jego, bo ręczy za kasę całym 
swoim majątkiem, — i śmiali się, że »Surowiecki założył 
kasę i już ma 20 członków i 20 złr«. Ale niedługo było  
w kasie kilka drobnych wkładek, a zaraz też potrzebują-
cy zgłaszali się o pożyczki, a gdy je otrzymali z małym 
trudem i kosztem, chwalili się i głosili to między drugimi, 
co poruszyło wielu: jedni przystępowali na członków, 
prosząc o pożyczki, inni składali swoje oszczędności...”,  
„...Kto pamięta, jak dawniej trudno było o pożyczkę, i jak 
chłopów dławiła lichwa, ten wie, jaka należy się wdzięcz-
ność tym, którzy przyłożyli ręki do powstania i rozwoju 
kas spółkowych u nas...”5. 
 Być może takie same trudne początki miała  Kasa 
w Tarnawcu założona z inicjatywy księdza Juliusza Krzy-
żanowskiego. Faktem jest, że w październiku 1908 roku 
już działała6. Ustalono, że najniższa wkładka (wpłata) wy-
nosi będzie 1 koronę. Książeczka wkładkowa wydawana 

będzie na składającego (właściciela), a nie na okaziciela. 
Jeżeli właściciel zażąda wypłaty całej  wpłaconej sumy to 
winien zwrócić Kasie książeczkę wkładek. 
Oprocentowanie wkładek wynosi 5 % od pełnej korony. 
Nie wypłacano odsetek od kwot poniżej ustalonej kwoty 
najniższej wkładki. Odsetki naliczane były w drugiej po-
łowie grudnia każdego roku. Zgodnie z statutem człon-
kowie Spółki Oszczędności i Pożyczek w Tarnawcu doko-
nali wyboru Zarządu. Przełożonym Zarządu Spółki został 
wybrany inicjator założenia Kasy ks. proboszcz Juliusz 
Krzyżanowski, członkiem Zarządu Józef Reichert zapew-
ne z Tarnawca, a kasjerem Samuel Kycia7. Zgodnie z zapi-
sami umieszczonymi na książęce przyjmowanie wpłat 
potwierdzało dwóch członków tj. ks. Krzyżanowski i Ky-
cia. W grudniu 1910 roku potwierdzenia wpłat dokonali 
Samuel Kycia i Jan Chudy8. Zatem Jan Chudy pełnił  
w Zarządzie tarnawieckiej Spółki funkcje zastępcy prze-
łożonego Zarządu. W okresie od czerwca 1911 roku do mar-
ca 1912 roku pełnił funkcję przełożonego Zarządu.  
W tym czasie parafię opuścił ks. Juliusz Krzyżanowski 
(objął parafię w Kosinie k/Łańcuta ), a obowiązki pro-
boszcza objął ks. Ignacy Łaskawski. Po uporaniu się  
z sprawami organizacyjnymi w parafii w marcu 1912 roku 
przejął przewodniczenie Spółce Oszczędności i Poży-
czek w Tarnawcu. Trudno jest ustalić ilu członków liczyła 
tarnawiecka Spółka. W pierwszym roku działania (do 
końca 1908 roku ) mogła skupiać maksymalnie 16 osób 
wnoszących wkłady. Do takich wniosków można dojść 
po analizie wpłat. Książeczka Wkładek Oszczędności  
Nr 17 wystawioną na  Ewę Z. służącą w Przychojcu  
w książeczce odnotowano wpłatę dokonaną w dniu  
24 stycznia 1909 roku, zaś  Książeczka Wkładek Oszczęd-
ności nr 11 której właścicielką była Józefina K. z Kuryłów-
ki odnotowuje wkład dokonany w dniu 1 grudnia 1908 
roku. Brak książeczek od nr 12 do 16 nie pozwala na jed-
noznaczne wskazanie liczby osób wnoszących wkłady 
do Kasy. Zatem liczba osób wpłacających do Spółki 
Oszczędności i Pożyczek w Tarnawcu do końca 1908 roku 
wynosiła na pewno 11 ale nie więcej niż 16. Analizując 
zasoby książeczek jakie są w posiadaniu autora można 
dojść do następujących wniosków. Wpłaty dokonane na 
książeczkach: Nr 17 właściciel Ewa Z. - pierwsza wpłata 
24 stycznia 1909 roku, Nr 18 właścicielka Marianna Ch.  
z Kuryłówki - wpłata 5 lutego 1909 roku, Nr 21 właściciel-
ka Franciszka Ć. z Brzyskiej Woli służąca w Dernbachu - 
wpłata 24 kwietnia 1909 roku, Nr 24 właściciel Szczepan 
B. murarz w Kuryłówce - wpłata 1 lipca 1909 roku i Nr 28 
właścicielka Regina J. gospodyni w Kuryłówce - wpłata 
20 sierpnia 1909 roku. Kolejna Książeczka Wkładek 
Oszczędności będąca w posiadaniu autora  nosi Nr 32  
jej właścicielem jest Jan N. rolnik z Kuryłówki (w Amery-
ce przebywający) - wpłata na książeczkę nosi datę 11 lu-
tego 1910 roku. Dokonując analizy logicznej można 
stwierdzić, że liczba osób dokonujących wpłat do Spółki 
na koniec 1909 roku wynosiła na pewno 28 ale nie wię-
cej niż 31. Analogicznie w roku 1910: książeczka Nr 42 

Kasa Oszczędności i Pożyczek w Tarnawcu cd.
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właścicielka Maryanna9 Cz. gospodyni w Kuryłówce – 
wpłata 3 lipca 1910 roku, Nr 50 właścicielka Maryanna B. 
wyrobnica w Kuryłówce10 - wpłata 30 września 1910 
roku i Nr 52 właścicielka Katarzyna F. z Brzyskiej Woli -  
wpłata 9 października 1910 roku. Kolejna Książeczka  
Wkładek Oszczędności nosi Nr 66 jej właścicielami są  
Marcin i Marianna Cz. z Kuryłówki11 - wpłata 21 kwietnia 
1911 roku. Stan osób dokonujących wpłat do spółki na 
koniec 1910 roku wynosił na pewno 52 nie więcej niż 65. 
W 1911 roku dokonano wpłat na książeczkach: wymie-
nionej Nr 66, Nr 67 właścicielka Maryanna S. w Kuryłów-
ce - wpłata 2 kwietnia 1911 roku, Nr 68 i 69 z dnia 12 
maja 1911 roku12 Nr 71 właściciel Jan T. murarz w Kury-
łówce - wpłata 16 czerwca 1911 roku i Nr 73 właścicielka 
Katarzyna Ch. gospodyni w Dornbachu - wpłata 7 lipca 
1911 roku13. Następny numer porządkowy odnalezionej 
książeczki wkładek to Nr 84 należący do Anieli G. gospo-
dyni w Kuryłówce z wpłatą z dnia 5 stycznia 1912 roku. 
Zatem liczba osób dokonujących wpłat do Spółki na ko-
niec 1911 roku wynosił na pewno 73 nie więcej jednak 
niż 83 osób. Najwięcej Książeczek Wkładek Oszczędności 
posiada autor z wpłatami dokonanymi w 1912 roku. 
Oprócz wymienionej (Nr 84) są następujące: Nr 86 wła-
ścicielka Katarzyna K. gospodyni w Kuryłówce – wpłata 
26 stycznia 1912 roku14, Nr 87 właścicielka Anna M. córka 
Michała M. w Kuryłówce”15, Nr 98 właściciel Sebastian W. 
z Kuryłówki - wpłata dokonana w dniu 28 marca 1912 
roku, Nr 93 właściciel Jan N. gospodarz w Dernbachu - 
wpłat 25 kwietnia 1912 roku, Nr 100 właścicielka Aniela 
S gospodyni w Kuryłówce - wpłata 18 lipca 1912 roku  
i Nr 104 właściciel  Jan Ch. gospodarz w Dernbachu - 
wpłata 18 września 1912 roku. Kolejna zachowana ksią-
żeczka o numerze 126, której właścicielką była Regina K. 
żona Antoniego z Dornbachu  - wpłata dokonana w dniu  
14 sierpnia 1913 roku. Analogicznie liczba osób dokonu-
jących wkładek do Spółki na koniec 1912 roku wynosił 
na pewno 104 ale nie więcej niż 125. Ostatnia zachowa-
na Książeczka Wkładek Oszczędności będąca w posiada-
niu autora nosi Nr 245, jej właścicielką jest (wpis nieczy-
telny) prawdopodobnie Małgorzata Ć. z Brzyskiej Woli  
– wpłata dokonana 2 lutego 1918 roku. Brak informacji  
o dokonanych operacjach między 14 sierpnia 1913 roku 
(książeczka Nr 126, a 2 lutego 1918 roku książeczka  

Nr 245 ) nie pozwala jednoznacznie wskazać, w których 
latach nastąpiły wkłady do Kasy. Można przypuszczać, że 
wpłat dokonano tuż przed wybuchem I Wojny Świato-
wej  lub dokonywano ich w trakcie jej trwania co wg au-
tora  jest mało prawdopodobne. Skłaniam się ku hipote-
zie, że „wkładek „dokonano tuż przed wybuchem wojny 
z zamiarem zagwarantowania sobie sum pieniędzy na 
trudne czasy. 
Nie dają odpowiedzi na to pytanie posiadane w zbiorach 
autora dwie książeczki spłat pożyczki. Książeczka Spłat 
Pożyczki Nr 169 – dłużnik Walenty Ż. rolnik w Kuryłówce  
zaciągnął pożyczkę w na cztery lata. Spłata w ratach 
rocznych płatna od 1 września 1912 roku. Ostatnia rat 
została spłacona 5 marca 1914 roku. Druga Książeczka 
Spłat Pożyczki nosi Nr 213, dłużnikiem jest Jan W. rolnik 
z Dernbachu . Zaciągnął on pożyczkę w dniu 30 sierpnia 
1912 roku z okresem wpłat czterech rocznych rat po-
cząwszy od 1 września 1913 roku. Dług został spłacony 
w dniu 14 maja 1914 roku tj dużo wcześniej aniżeli wy-
magała umowa. Na podstawie powyższego można do-
mniemywać, że Zarząd Spółki zadbał aby pożyczki dłuż-
nicy spłacili jeszcze przed wojną. 

cdn.

Spisał: Roman Szałajko

(Endnotes)
1  Zdecydowana większość mieszkańców Ożanny była grekokatolikami.
2  pomocnika, wikariusza
3  Wykaz proboszczów i wikariuszy parafii Tarnawiec od chwili jej erygowania w zbio-

rach autora.
4  Patrz przypis 8.
5  Jan Słomka „Pamiętniki włościanina”, założenie kasy w Dzikowie  . 
6  Książeczka Wkładek Oszczędności Nr 6, właściciel Katarzyna J. z Kuryłówki w zbiorach 

autora .
7  Patrz jw.
8  Patrz jw.
9  Zastosowano pisownię oryginalną jak w książeczce .
10  Patrz jw.
11  Marianna Cz. tu  wraz  z Marcinem (prawdopodobnie mąż) z Kuryłówki to najprawdo-

podobniej ta sama właścicielka książeczki Nr 42. 
12  Pismo z dnia 13 kwietnia 1935 roku kierowane do właścicieli w/w książeczek Józefa  

i Marii Ć. z Kuryłówki od Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych 
Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie w zbiorach autora. 

13  Książeczki Wkładek Oszczędności Nr 71 i 73 zawierają wpis Jana Chudego jako przeło-
żonego Zarządu 

14  Na książeczkach Nr 86, Nr 87 i 90 pojawia się nazwisko Bielak jako członka Zarządu.
15  Pisownia oryginalna prawdopodobnie książeczki Nr 86 i 87 wypisywał Bielak .

…a co słychać w bibliotece…
    Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce, jako instytucja służąca całemu 
środowisku, wychodzi naprzeciw potrzebom swoich użytkowników. Prowadzi 
ożywioną działalność informacyjną, edukacyjną i regionalną. W celu 
popularyzacji wiedzy organizuje m.in.: konkursy (literackie, plastyczne), 
pogadanki, głośne czytanie bajek dla najmłodszych, wystawki tematyczne oraz 
gry i zabawy w okresie ferii. Jako skarbnica piśmiennictwa wprowadza swoich 
czytelników w świat nauki, marzeń, przybliża znajomość ludzi, świata, języka  
i kultury. Posiada bogato wyposażony księgozbiór, na bieżąco uzupełniany  
w nowości wydawnicze, a także w literaturę fachową. Wszyscy użytkownicy 
mogą także bezpłatnie korzystać z komputerów z dostępem do Internetu.
Dlatego też, serdecznie zapraszamy codziennie w godz. 900-1700, soboty  
800-1200 , wszystkich:
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- użytkowników do korzystania z bezpłatnego dostępu 
do Internetu;

- czytelników do korzystania z naszej bogatej oferty 
książkowej;

- uczniów i studentów do korzystania z rzetelnych  
i wyczerpujących informacji, a w przypadku braku 
wystarczającej literatury fachowej, postaramy się 

pozyskać dla was potrzebne materiały z innych 
bibliotek.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ SAM !

gbpldz

Wtorkowe spotkania…
W każdy wtorek najmłodsze dzieci z naszej szkoły 
odwiedzają bibliotekę, by wkroczyć w świat piękna  
i fantazji.
Pomagają im w tym bajki i baśnie czytane przez 
bibliotekarzy w ramach kampanii: „Cała Polska czyta 
dzieciom”. „Spotkania z bajką”, bo taką nazwę nosi 
akcja upowszechniania czytelnictwa w Kuryłówce, 
pozwala dzieciom poznawać przepiękne utwory i ich 
autorów i przypomnieć sobie o uczynnym Jeżyku, 
któremu dzieci same nadały imię „Jaś”. 
Akcja upowszechniania i promocji czytelnictwa wśród 
najmłodszych jest bardzo ważna dla rozwoju małego 
człowieka.
                                                                           gbpwz

„W świetlicach nie ma nudy” 

W czasie tegorocznych ferii zimowych 
opiekunowie świetlic środowiskowych Gminy 
Kuryłówka przygotowali bogatą ofertę zajęć dla 
swoich podopiecznych. Przez dwa tygodnie przerwy 
w zajęciach szkolnych nikt z uczestników zajęć  
w świetlicach nie mógł narzekać na brak interesujących 
propozycji. Pogoda dopisała znakomicie białym 
szaleństwom. Dlatego też korzystając ze sprzyjających 
warunków śniegowych, opiekunowie świetlic 
organizowali dzieciom wiele zabaw i konkursów na 
świeżym powietrzu m.in. konkurs na najciekawszą 
rzeźbę ze śniegu czy „Kto najdalej rzuci śnieżką”. 
Organizowane były również kuligi, które były chyba 
największą atrakcją tegorocznych ferii. Po 
szaleństwach w warunkach mroźnej pogody był czas 
na zajęcia w ciepłym zaciszu świetlicy. Zorganizowane 
zostały dla podopiecznych świetlic zarówno zajęcia 
rozwijające zamiłowania plastyczne, muzyczne, 

literackie i kulinarne, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Organizatorzy zajęć feryjnych 
zorganizowali również wiele ciekawych konkursów  
i turniejów połączonych z nagrodami, które 
dostarczyły dzieciom wiele pozytywnych emocji. 

Każdy dzień ferii był obfity w działania, nie 
można powiedzieć, że ktoś się nudził. Jak dobrze, że są 
ferie!
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29 stycznia 2012r. w świetlicy środowiskowej  
w Brzyskiej woli  odbyło się wspólne kolędowanie 
połączone z inscenizacją tradycji bożonarodzeniowych 
zorganizowane pod hasłem: „ Do szopy hej pasterze...”, 
które miało na celu podtrzymanie tradycji śpiewania 
kolęd, promocję młodych talentów muzycznych,  
a także aktorskich oraz integrację dzieci, młodzieży  
i osób starszych.
 Spotkanie rozpoczęło się od przywitania 
przybyłych gości i wspólnym zaśpiewaniem kolędy 

„Wśród nocnej ciszy...”.
 Dzieci przebrane za kolędników: pasterzy, 
aniołków, trzech króli, diabła i śmierć zaprezentowali 
swój program, który miał na celu „ocalić od 
zapomnienia” dawne tradycje kolędnicze.
 Wszystko udało się wspaniale, a młodzi aktorzy 
zostali nagrodzeni
gromkimi brawami.

Anna Czechera

KierMaSzOwy zawróT GłOwy

 W roku szkolnym 2011/2012 w ramach pro-
jektu edukacyjnego po raz kolejny, uczennice klas 
drugich i członkowie samorządu szkolnego gimna-
zjum pod nadzorem opiekunów pani Urszuli Zięzio 
i Marii Wolanin, zorganizowali kiermasz świąteczny. 
Pełną parą przygotowania ruszyły na początku li-
stopada. Aby wypaść jak najlepiej w oczach rodzi-
ców i nauczycieli uczniowie nie marnowali ani chwi-
li. W każdą środę, realizatorzy projektu spotykali się 
na zajęciach pozalekcyjnych, przynosząc ze sobą 

nowe pomysły i propozycje. Dążyli do tego, aby 
wszystko poszło zgodnie z planem. Do projektu 
przyłączyli się również uczniowie z klasy IV szkoły 
podstawowej naszego zespołu szkół, którzy chętnie 
wspomogli gimnazjalistów przynosząc własnoręcz-
nie wykonane ozdoby. Owoce solidnej pracy było 
widać już końcem listopada. Prace zostały zapre-
zentowane i wystawione do sprzedaży podczas ze-
brania z rodzicami. Choinki wykonane z makaronu  
i szyszek, bombki z cekinów, szydełkowe aniołki  
i gwiazdki, szyszki ze wstążek, a także stroiki i kartki 
świąteczne sprzedawały się w „szalonym” tempie. 
Niektóre ozdoby były tak atrakcyjne dla kupują-
cych, że uczniowie przyjmowali zamówienia na ko-
lejne ozdoby. Pomimo dużej liczby wykonanych 
sztuk, wszystkie prace sprzedały się błyskawicznie. 

W połowie grudnia kiermasz odbył się ponownie - 
tym razem przy kościołach Parafii Tarnawiec. 
Uczniowie pod opieką księdza Wojciecha Wiśniow-
skiego, sprzedawali kolejne ozdoby świąteczne. 
Efekty pracy uczniów to zadowoleni klienci, którzy 
nabyli „cudeńka” wykonane przez szkolnych arty-
stów oraz wyzwalanie aktywności charytatywnej 
wśród młodzieży. Pieniądze zebrane podczas tak 
zorganizowanej akcji zgodnie z wolą realizatorów 
projektu zostały przeznaczone na remont sali kate-
chetycznej oraz na bieżące wydatki Samorządu 
Uczniowskiego. Coroczny kiermasz ozdób świątecz-
nych cieszy się aprobatą dyrektora zespołu szkół  
i mieszkańców.

Realizatorzy projektu serdecznie dziękują za udział 
w kiermaszu i za materialne oraz finansowe wspar-
cie. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani 
Alicji Kycia kierownika GOPS w Kuryłówce, Państwa 
Krystyny i Mieczysława Baran właścicieli FUH „Róża” 
w Kuryłówce, dziękujemy właścicielom sklepów 
Panu Marianowi Kiszczakowi i Bolesławowi Wilko-
sowi oraz Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Kury-
łówce.
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jaSełKa w zS w Kuryłówce

niech Marzenia Się SPełniają

27 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół w Kuryłówce od-
było się spotkanie z rodzicami. Wywiadówka rozpo-
częła się nietypowo, bo od jasełek przygotowanych 
przez uczniów ZS w Kuryłówce. Jasełka te pierwszy 
raz były wystawione w grudniu ub. roku, podczas spo-
tkania opłatkowego. Grupa szkolnych artystów, mu-
zyków pod kierunkiem: Małgorzaty Kordas, księdza 
Wojciecha Wiśniowskiego, Liliany Kani i Bogusławy 
Pych przygotowała przedstawienie wkładając w to 
dużo serca i trudu. Jasełka te były na wysokim pozio-

mie artystycznym i dostarczyły wiele wzruszeń,  
a przede wszystkim miały głębokie przesłanie do ro-
dziców.

Wysoki poziom przedstawienia zobowiązywał do pro-
fesjonalnego nagłośnienia, dlatego serdecznie dzię-
kujemy Dyrekcji GOK w Kuryłówce za współpracę,  
a panu Markowi Latawcowi za obsługę sprzętu.

 MC

„Mróz nam nie straszny, bo u was ogrzejemy serca” – 
to słowa babci-uczestniczki tradycyjnego spotkania z 
okazji „Dnia Babci i Dziadzia”, które odbyło się 28 
stycznia 2012r. w Zespole Szkół w Dąbrowicy.

Z wielkim entuzjazmem i wzruszeniem dyrektor 
szkoły Małgorzata Leja witała babcie i dziadziów, życząc 
by spotkanie było radosne i pełne wyjątkowych wrażeń. 
Dziękowała ks. Proboszczowi Stanisławowi Sroce za 
ofiarę Mszy św. w intencji Seniorów, za słowa serdeczne, 
przepełnione troską i życzliwością.

Już 18 raz szkoła w Dąbrowicy była organizatorem 
uroczystości wpisanej w środowiskowy kalendarz 
imprez (w 1995r. została  zorganizowana ciekawa impreza  
dla starszych mieszkańców wsi, Dzień Babci i Dziadzia – 

odnotowuje szkolna kronika). Czas mija nieubłagalnie  
i jest ważną rzeczą w życiu. Nad upływającym czasem 
ubolewamy… i to właśnie Seniorzy najczęściej mówią, 
że płynie za prędko, co widoczne jest najbardziej po 
szybko rosnących dzieciach i wnukach. Mawiamy, że 
zbyt szybko wyrastają. Więc drżymy nad czasem, 
żałujemy, że galopuje, że ciągle go brakuje…

Można zaryzykować i powiedzieć, że nie ma 
większego daru, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi, 
jak czas. A dać czas drugiemu człowiekowi to znaczy 
starać się go wysłuchać, zrozumieć go, pomóc mu, pobyć 
z nim, dawać mu radość – stać się uczestnikiem jego  
życia. I jak miarą mądrości człowieka, jest dobre, 
pożyteczne organizowanie swojego czasu, to miarą 
miłości jest dawanie swojego czasu drugiemu 
człowiekowi. Tak więc organizatorzy uroczystości - dzieci  
i uczniowie z nauczycielami i rodzicami, oddali swój czas 
wspaniałym gościom - Seniorom, którzy nie zawiedli i w 
liczbie blisko 150 osób przybyli na spotkanie do Dąbrowicy. 
Uroczystość zaszczycił swoja obecnością Leszek Połeć 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
Publicznej w Kuryłówce.

Występy sceniczne przy wyjątkowej scenografii 
dedykowane Seniorom były pełne niespodzianek, a ca-
łość pięknie poprowadzili absolwenci szkoły, obecnie 
uczniowie szkół średnich w Leżajsku – Małgorzata Trest-
ka, Jolanta Socha i Adrian Kyć. Na początek prezentacja 
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multimedialna, która była wspomnieniem ubiegłorocz-
nej uroczystości, a potem już uśmiechom, westchnie-
niom i wzruszeniom nie było końca. Bo przecież po to 
jest to święto, by dawać radość i wzruszać. I tak przed-
szkolaki swoimi występami ubawiły szczerze, a niektórych 
nawet do łez. Później uczniowie szkoły podstawowej  
i gimnazjum dedykując Seniorom wiersze, piosenki  
i „Randkę w ciemno” dali z siebie wszystko, by goście byli 
uszczęśliwieni. Niespodzianką i mocnym uderzeniem 
okazał się występ wyjątkowej barwy i mocy głosów Chór 
męski Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce pod ba-
tutą Andrzeja Pieczonki. I przedstawienie jasełkowe było 
wyjątkowe, wzbudziło wiele emocji, bo na scenie oprócz 
tradycyjnych szopkowych postaci i elementów zmagało 
się „anielskie dobro” z „diabelskim złem” – jak w życiu - 
wewnętrzna siła i mądrość, otwartość serca i oczywiście 
odrobina szczęścia pomaga przezwyciężać trudności.  
A jakże niecodziennie zabrzmiały piękne melodie kolęd 
wygrywanych przez uczennice szkoły na saksofonie, fle-
cie prostym poprzecznym i pianinie. I „Sto lat” zaśpiewa-
ne przez dziesiątki uczniów wybrzmiało na szkolnej sce-
nie, a potem już były życzenia i kolorowe serca-prezenty, 
którymi Seniorzy zostali obdarowani.

Niespodziankę muzyczną sprawił premierowym 
występem ludowy zespół wokalno-instrumentalny z Dą-
browicy, w kolędach i melodiach na ludową nutę zinte-
growały się na scenie dorosłe pokolenia by z towarzy-
szeniem akordeonu i skrzypiec urozmaicić to szczególne 
spotkanie. 

Uroczystość miała też wymiar szczególny dla par 
małżeńskich Państwa Heleny i Jana Skwarów z Dąbrowi-
cy oraz Władysławy i Edwarda Kyciów ze Słobody z racji 
jubileuszu 50 wspólnie spędzonych lat. Dyrektor szkoły 
M. Leja wręczając Jubilatom okolicznościowe listy gratu-
lacyjne życzyła wspólnego szczęścia, niezawodnego 

zdrowia i ludzkiej życzliwości, a wszyscy uczestnicy spo-
tkania wyśpiewali Im radosne „Sto lat”. W imieniu Jubila-
tów Pan Edward Kyć podziękował za pamięć i serdeczne 
życzenia. 

Muzyczne atrakcje sceniczne były też udziałem 
młodzieżowego zespołu „Cdn” z Dąbrowicy, działające-
go pod patronatem GOK w Kuryłówce, który bawiąc się 
śpiewem, radował zebranych i skutecznie zachęcił Se-
niorów do wyjścia na parkiet i tańców. 
Oprawę artystyczną przygotowali i wsparcia organiza-
cyjnego udzielili nauczyciele szkoły: E. Fusiarz, E. Kusa 
(scenariusz), B. Kamińska, Z. Frączek-Skwara, L. Kania, E. 
Leboda, L. Pietrycha, E. Darnia, A. Skrzyńska, J. Stopyra, 
H. Kycia, J. Pęcak, P. Deryło, K. Leja oraz  M. Burda i A. Pie-
czonka – GOK Kuryłówka, A. Horoszko – nauczyciel LO 
Leżajsk, M. Latawiec – oprawa akustyczna GOK.

Nad słodką biesiadą i kulinarną stroną spotkania 
czuwała Rada Rodziców na czele z Tadeuszem Kyciem  
i aktywni rodzice z Kolonii Polskiej, Słobody i Dąbrowicy 
– współorganizatorzy uroczystości oraz pracownicy 
szkoły. Bo przygotowanie i obsługa takiego święta to 
poważne przedsięwzięcie, wymagające dużego zaanga-
żowania. Na podsumowanie Małgorzata Leja mówiła,  
o poczuciu wspólnej dumy z osiągnięć i postawy dzieci  
i młodzieży kształcącej się w Zespole Szkół  Dąbrowicy. 
Wyrażała słowa uznania pod adresem nauczycieli  
i rodziców. Po raz kolejny okazało się, że wspólne działa-
nia szkoła-dom rodzinny dają wspaniałe efekty prowa-
dzące do czynienia dobra wspólnego i przyczyniają się 
do zacieśniania więzi społecznych i międzypokolenio-
wych. Warto też skierować uwagę na świetną postawę 
absolwentów szkoły, którzy na szkolnej scenie stawiali 
swoje pierwsze kroki, a teraz chcą do niej wracać. Małgo-
sia, Jola, Adrian, Przemek i Kamil, to wyjątkowi młodzi 
ludzie, którzy są kreatywni, potrafią i chcą dzielić się 
swoim czasem, talentami i radością.

Słowa wdzięczności padały również pod adre-
sem grona Przyjaciół wspierających szkołę organizacyj-
nie, ze zwróceniem uwagi na gesty, wskazujące, że 
wspólne przedsięwzięcia są ważne i potrzebne.  Organi-
zatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim 
darczyńcom, którzy przyczynili się do uświetnienia uro-
czystości, wsparli ją finansowo i rzeczowo tj.: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury 
w Kuryłówce, GS Samopomoc Chłopska w Leżajsku - Pie-
karnia w Kuryłówce, Pan Sebastian Wojtasik – sklep Ro-
ger w Dąbrowicy, prywatni fundatorzy. 

Warto i należy podejmować takie wspólne działa-
nia, bo radość i emocje, czasem łzy wzruszenia i zwykły 
uśmiech na twarzach tych, dla których to się działo, mówi 
wszystko. Nie brakowało też miłych słów ze strony Senio-
rów: „to dobrze, że mogę tu być; tu wracają mi siły; tu jest, 
jak w niebie; mamy cudowne dzieci; nasza szkoła o nas 
dba; wrócę do was za rok” i jest satysfakcja z tego, że to, co 
się robi ma sens. 

Niech więc tylko zdrowie dopisze i niech się 
spełniają marzenia, tego należy serdecznie życzyć 
wszystkim Seniorom. A serdecznie to znaczy z całego 
serca. 

ZSD
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ferie ziMOwe

… i po kolędzie…

Ferie zimowe są okresem, gdy dzieci odpoczy-
wają od nauki w szkole, mają dużo wolnego czasu i nie 
zawsze wiedzą co z nim zrobić. Rokrocznie na ten czas, 
Ośrodek Kultury we współpracy z Biblioteką,  przygoto-
wuje ciekawe propozycje. Oprócz różnych zajęć w  sie-

dzibie GOK-u m. in. tenisa stołowego, bilarda, konkursu 
karaoke i dyskoteki, tradycyjnie dużym powodzeniem 
cieszyły się wyjazdy na basen do Leżajska oraz kina He-
lios do Rzeszowa. Tegoroczna zimowa aura pozwoliła 
nam również na zorganizowanie kuligu w pięknej zimo-
wej scenerii.

Miłośnicy motoryzacji mieli swoje pięć minut 
podczas pasjonującego spotkania z Prezesem i zawod-
nikami sekcji żużlowej PGE Marma Rzeszów. Każdy, kto 
tylko chciał mógł dotknąć, usiąść, a nawet odpalić wy-
czynowy motor żużlowy. Na zakończenie spotkania od-
był się konkurs wiedzy o sporcie żużlowym z cennymi 

nagrodami ufundowanymi przez pana Prezesa.
Natomiast ze strony pracowników Gminnej 

Biblioteki Publicznej propozycją na tegoroczne ferie 
2012 był cykl zajęć literacko-plastycznych, bazujących 
na literaturze oraz wiele zabaw, konkursów i spotkań  
(m.in.: „Myślę więc jestem”, „Stół pełen inspiracji”, „Wesoła 
Biblioteka na czytelnika czeka...” „Podróże po Internecie”). 
W Bibliotece dzieci mogły miło i twórczo spędzać czas, 
a poprzez udział w ofercie GBP, wszechstronnie rozwijać 
swoją osobowość oraz zaspokoić własne potrzeby inte-
lektualne, psychologiczne jak i poznawcze. 

W czasie ferii dzieci powinny odpocząć od nauki 
i wczesnego wstawania. GOK przygotowując dla nich 
ofertę, wziął to również pod uwagę. Mamy nadzieję, że 
taki odpoczynek wyzwolił w nich nowe siły i zapał do na-
uki po feriach. 

goklp

Kolędy, tak jak każdy element tradycji związanej 
ze świętami Bożego Narodzenia posiadają swoją sym-
bolikę, podkreślając radosny charakter Świąt. Radość   
i nadzieja płynąca z polskich kolęd i pastorałek ukazuje 
szczęście  Chrześcijan z narodzin Zbawiciela. 

Gminny Ośrodek Kultury 8 i 15 stycznia już po 
raz kolejny zaprosił mieszkańców Gminy Kuryłówka na  
Koncert Kolęd, owe koncerty odbyły się w Kuryłów-
ce,  Brzyskiej Woli i Kolonii Polskiej. Usłyszeliśmy kolędy  
w wykonaniu solistów z kółka wokalnego, chóru mę-

skiego, Orkiestry Dętej oraz Zespoły Śpiewacze z Kulna, 
Brzyskiej Woli, Kolonii Polskiej i Kuryłówki. 

Jednocześnie podczas Koncertu Kolęd w Kury-
łówce w dniu 8 stycznia GOK włączył się w zbiórkę pie-
niężną na rzecz WOŚP, w ramach jej leżajskiego sztabu, 
zebraliśmy kwotę 400 zł, ponadto Nasza Orkiestra Dęta 
brała udział w XX finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Leżajsku, grając m.in. hymn WOŚP, który przy-
gotowała specjalnie na tą okazję. 

goklp
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żywność z Podkarpacia z pomocą arr podbija europę !

  Wyroby mięsne, cukiernicze, a także inne go-
towe dania i potrawy to specjalność podkarpackich 
wytwórców żywności. Już równo 100 specjałów 
z Podkarpacia zostało wpisane na listę polskich 
produktów regionalnych, których nazwy i receptury 
chronione są w całej Unii Europejskiej, a pozazdrościć 
nam ich może cały świat.
 Mieszkańcy Unii Europejskiej cenią sobie żyw-
ność wysokiej jakości, a samo wytwarzanie, ochrona 
i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają 
w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczą-
cą rolę. Jednym z podstawowych sposobów realizacji 
polityki jakości we Wspólnocie jest wyróżnianie zna-
kami potwierdzającymi wysoką jakość  wyrobów rol-
no-spożywczych pochodzących z konkretnych regio-
nów, jak też charakteryzujących się tradycyjną meto-
dą wytwarzania.
 w całej Polsce, odkąd należymy do unii eu-
ropejskiej zarejestrowano już 929 takich produk-
tów. co dziewiąty z nich jest z Podkarpacia ! Naj-
świeższe dane dotyczące liczby rodzajów i nazw kon-
kretnych produktów publikuje Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Z danych tych wynika, że wraz 
z wytwórcami z województwa pomorskiego(126 pro-
duktów) i śląskiego(123), Podkarpackie (100) jest na 
trzecim miejscu w kraju pod względem zarejestrowa-
nych produktów najwyższej jakości, które są chronio-
ne w Unii Europejskiej.

Na Podkarpaciu najwięcej, bo aż 31, mamy zarejestro-
wanych tradycyjnych, produktów mięsnych, 21 wyro-
bów cukierniczych i gotowych potraw, a także 9 wa-
rzyw i owoców, 8 produktów mlecznych, 7 napojów 
i 3 miody. 
 Produktem, który jak dotąd jest chroniony na terenie 
całej Unii Europejskiej jest podkarpacki miód spa-

dziowy. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
w ostatnich dniach zostało opublikowane rozporzą-
dzenie wykonawcze Komisji rejestrujące w rejestrze 
chronionych nazw pochodzenia i chronionych ozna-
czeń geografi cznych nazwę fasola wrzawska. Jest to 
kolejny po fasoli „Piekny Jaś”z Doliny Dunajca/fasoli 
z Doliny Dunajca, polski produkt zarejestrowany przez 
komisję Europejską jako Chroniona Nazwa Pochodze-
nia. fasola wrzawska jest wytwarzana w powia-
tach: tarnobrzeskim i stalowowolskim w naszym 
województwie. Z całej Polski takich produktów zare-
jestrowano jak dotąd zaledwie 33.

Oddział Terenowy agencji rynku rolnego w rze-
szowie od kilku lat realizuje działania związane 
z promocją żywności wysokiej jakości, w ostatnich 
latach przeprowadził wiele działań związanych 
z promocją produktów z województwa podkar-
packiego, co w znacznej mierze przyczyniło się do 
tak wysokiej ilości podkarpackich produktów wpi-
sanych na listę polskich produktów regionalnych.
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reGulaMin KOrzySTania
z OBieKTu SPOrTOweGO

„OrliK 2012” w Kuryłówce

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
2. Boiska dostępne są podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół i przedszkoli, znajdujących się na 

terenie gminy Kuryłówka, w okresie roku szkolnego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. 
Dzieci korzystają z boiska pod opieką  nauczyciela bądź  opiekuna grupy.

3. Boiska dostępne są dla wszystkich chętnych - dzieci, młodzieży i dorosłych - 
od wtorku do niedzieli, w godzinach od 1530 do 2130.

4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator może zawiesić korzystanie z obiektu.
5. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3 koordynuje pełniący dyżur animator.
6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora, który ustala harmonogram imprez, 

rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych oraz prowadzi ewidencję 
użytkowników.

8. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni, w porozumieniu z animatorem. 
9. Teren objety jest ciągłym monitoringiem.
10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego (na 

boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego tzw. turf oraz obuwie typu 
halowego).

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem 
zabrania się:
a) korzystania z boisk bez zgody animatora, 
b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców; 
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, 

deskorolka, rolki itp.; 
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 
f ) palenia tytoniu i spożywania alkoholu; 
g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych; 
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze; 
i)  zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 
j)  przebywania na terenie dzieciom do lat 7 bez opieki osoby pełnoletniej;
k) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku; 
l)  wprowadzania zwierząt; 
m) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

12. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody, 
pokrywajac koszty naprawy lub wymiany. 

13. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje animator, który w zależności od sytuacji może: 
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju; 
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie; 
c) nakazać opuszczenie terenu boisk;
d) wezwać służby mundurowe.

14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
15. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
16. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność 

użytkowników.
17. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag 

animatora.

 TaK! TaK! nie! nie!
Wszelkie skargi i wnioski, dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu, przyjmuje Dyrektor Zespołu 

Szkół w Kuryłówce w godzinach urzędowania.





ferie ziMOwe cd.

… i po kolędzie… cd.


