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 Projekt skierowany do wszystkich chętnych mieszkańców Dąbrowicy i okolic, którzy aktywnie  
i ciekawie mogą spędzać wolny czas na rzecz dobra wspólnego. Głównym celem projektu jest stworzenie 
oferty nietypowych przedsięwzięć twórczych dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Dąbrowicy, 
która pobudzi i rozwinie chęć działania na rzecz dobra wspólnego. „Wolna strefa” to miejsce w szkole 
i w terenie przyszkolnym, gdzie młodzież dla młodzieży stwarza możliwość spędzania czasu wolnego w sposób 
zorganizowany i kreatywny. Cele szczegółowe projektu i efekty są widoczne i trwałe:

• spotkania młodzieżowe „Nie ma czasu na nudę” 

• wyjazd poznawczo-integracyjny do Zalipia „wsi malowanej” (wizyta w zagrodzie Felicji Curyłowej i Domu 
Malarek, warsztaty plastyczne) i Kolbuszowej (Skansen – śladami Lasowiaków i Rzeszowiaków)

• zajęcia artystyczno-plastyczne dla młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi – warsztaty decoupage

• konkurs plastyczny „Kraina kreatywności” 

• zajęcia malarskie „Nie musi być szaro” odnowienie cokołu przy budynku szkoły 

• wernisaż i koncert. „Muzyką malowane”

Grupa Aktywna Twórczo (GAT)

Projekt „Wolna strefa” w Dąbrowicy
współfinansowany ze środków programu 

„Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego we współpracy 

z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
 oraz Fundację Fundusz Lokalny w Leżajsku
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 …Grajże grajku, a wesoło bo dziś wszyscy staniem w koło.

Plon przynieśli, plon!... taka myśl Marii Konopnickiej towarzyszyła 
tegorocznym Dożynkom Gminnym, które odbyły się 2 września br.  
w Kuryłówce. 

Dożynki to wielowiekowa polska tradycja, która gromadzi 
mieszkańców wsi, by wspólnie dziękować Bogu i cieszyć się z zebranych 
plonów. Tradycja ta jednoczy wszystkich wokół dożynkowego chleba  
i wieńców, które są zaledwie cząstką tego, co zebraliśmy z kuryłowskich 
pól.

Obchody dożynkowe rozpoczęła uroczysta Msza Święta  
w kościele pw. Św. Józefa w Tarnawcu, na której zostały złożone dary 
ofiarne i poświęcone wieńce dożynkowe. Mszę koncelebrowali:  
ks. Piotr Babijczuk Proboszcz parafii Tarnawiec oraz ks. Janusz Marszałek  
Proboszcz parafii Cisna (głoszący rekolekcje przed Jubileuszem 200-lecia 
tarnawieckiej parafii). Po modlitwie w intencji rolników, liturgia dobiegła 
końca i barwny korowód przejechał ulicami Kuryłówki przed budynek 
Urzędu Gminy, skąd udał się na plac przy Strażnicy OSP. Korowód 
prowadzony przez zespoły Gminnego Ośrodka Kultury - Marżonetki z Orkiestrą Dętą, a za nimi w pierwszej 
parze dostojnie kroczyli z bochnem chleba dożynkowego starostowie dożynek - Pani Agnieszka Szpetnar  
z Dąbrowicy i Pan Jacek Banach z Kulna, następnie goście i delegacje wieńcowe z wszystkich miejscowości 
naszej gminy. Piękne kolorowe wieńce cieszyły oczy swym niepowtarzalnym urokiem, jeden piękniejszy od 
drugiego, uwite z dojrzałych kłosów zbóż, ziół, kwiatów o różnorodnych kształtach m.in.: serca, krzyża, kaplicy, 
mitry, snopów zboża czy wizerunków świętych.

Oficjalnym rozpoczęciem było odegranie przez orkiestrę Hymnu Polski oraz Roty, po czym Wójt Gminy 
Kuryłówka, Pan Tadeusz Halesiak, wygłosił słowa podziękowania dla rolników za trud włożony w pracę na roli, 

za szacunek i umiłowanie ziemi. Powitał zaproszonych 
gości oraz dokonał uroczystego otwarcia Dożynek. 
Następnie dokonano wręczenia chleba gospodarzowi 
gminy przez starostów oraz poczęstunek chlebem 
widzów przybyłych na tegoroczne święto plonów. 
Korzystając z obecności na Dożynkach Dyrektora 
Browaru Leżajsk Pana Krzysztofa Żyrka, Wójt Gminy 
Tadeusz Halesiak oraz Dyrektor GOK Leszek Połeć 
złożyli podziękowania oraz wręczyli okolicznościową 
statuetkę, za wspieranie działań kulturalnych 
wpływających na rozwój gminy Kuryłówka. 
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Około 16.30 nadszedł czas, aby na scenie 
zaprezentowały się panie z grup wieńcowych  
z Brzyskiej Woli, Dąbrowicy, Jastrzębca, Kolonii 
Polskiej, Kulna, Ożanny, Słobody, Tarnawca, 
Wólki Łamanej oraz gospodarze z Kuryłówki. Po 
tradycyjnym „obśpiewaniu” wieńców, byliśmy 
świadkami poświęcenia i oddania po generalnym 
remoncie stadionu sportowego LKS Złotsan, oraz 
nowo wybudowanego placu zabaw. Na zakończenie 
części ludowej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „SAN” 
z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, który 
zaprezentował tańce narodowe oraz regionalne. 
Ponadto usłyszeliśmy solistów kółka wokalnego  
i chór męski GOK, który zaśpiewał tradycyjne pieśni 
dożynkowe „Zawołanie żniwne” oraz „Błogosławiony 
chleb ziemi czarnej”.

W międzyczasie, od początku imprezy, 
można było wziąć udział w konkursie KRUS „BHP  
w rolnictwie”, swoje stoiska prezentował także 
PODR Boguchwała. Oczywiście, nie zabrakło licznych 
atrakcji dla najmłodszych uczestników, którzy 
oprócz szaleństw na placu zabaw mogli wykazać 
się wiadomościami o lesie oraz zagrożeniach 
wynikających z pożarów lasów w kampanii społecznej 
Lasów Państwowych ph. „Świadomi zagrożenia”. 
Konkurs został przeprowadzony w ciekawej formie  
i cieszył się dużym zainteresowaniem, a wiedza dzieci 
na temat skutków pożarów w lasach zaskakiwała 
nawet dorosłych. Każdy kto wziął udział w konkursie 
odchodził zadowolony i uśmiechnięty ponieważ 
otrzymał cenną nagrodę ufundowaną przez Lasy 
Państwowe. Ostatnim punktem Dożynek był koncert 
zespołu HEVEN, który zagrał znane i lubiane przeboje, 
znakomicie bawiąc zgromadzonych tancerzy do 
późnych godzin nocnych. 

Specjalne podziękowania za wsparcie finansowe kierujemy do naszych sponsorów, którymi byli: 
Browar Leżajsk, STRABAG, Leszek Kochanowicz, Usługi Kulinarne – Andrzej Więcław, MZK w Leżajsku, Bank 
Spółdzielczy w Leżajsku, Firma INVENTOR, ARKADY Jarosław, SUDR Grodzisko Dolne, BUD Leżajsk, DOMINET, 
CENTERBUD, Piekarnia – Michał Garbacz, Elżbieta i Andrzej Lisowscy – stołówka w Kuryłówce, KGW  
w Kuryłówce, Firma ABIX – plac zabaw, Lasy Państwowe.

goklp

Podczas uroczystości dożynkowych oddano do użytku dwa obiekty:
wyremontowany stadion ZŁOTOSAN oraz nowy plac zabaw

To drugi plac zabaw w Kuryłówce
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Człowiek najlepsza inwestycja

Gmina Kuryłówka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kuryłówce

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce od 01.01.2012 r. po raz czwarty realizuje projekt 
systemowy pt. „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KURYŁÓWKA”. Projekt współfinansowany jest przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Wartość ogólna projektu wynosi: 145 000 zł, z czego 129 775,00 zł stanowi wkład własny Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce.

Grupą docelową projektu jest 10 kobiet 
zamieszkałych na wsi, bezrobotnychi nieaktywnych 
zawodowo, poszukujących pracy, nie pozostających 
w zatrudnieniu, bądź pozostających – rolnicy, 
będących w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 
lata), zamieszkałych na terenie gminy Kuryłówka, 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Celem głównym projektu jest „Ograniczenie 
zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego, 
beneficjentów ostatecznych poprzez stworzenie 
kompleksowego systemu umożliwiającego 10 
kobietom przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych w Gminie Kuryłówka do końca 2012 roku.”  

Zadania określone w projekcie realizowane 
są poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej 
integracji obejmujących działania w sferze aktywizacji 
zawodowej, społecznej oraz edukacyjnej.

W ramach tegorocznego projektu uczestniczki 
miały możliwość otrzymania wsparcia w postaci 
udziału w grupowych Warsztatach motywacyjnych  
z elementami komunikacji interpersonalnej (II.2012r.), 
które pozwoliły im nabyć wiedzę i umiejętności 
z zakresu skutecznych sposobów komunikacji. 
Beneficjentki ponadto wzięły udział w seminarium 
pt.: Warsztaty rozwiązywania problemów, konfliktów 
rodzinnych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
(III.2012r.). Celem seminarium było nabycie wiedzy 
i umiejętności z zakresu skutecznych sposobów 
rozwiązywania konfliktów emocjonalnych oraz 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uczestniczki 
ponadto na przełomie V - VI. 2012 r. wzięły udział  
w Treningu pracy, który przyczynił się do zdobycia 
wiedzy z zakresu skutecznych metod poszukiwania 
pracy, korzystnego zaprezentowania się u pracodawcy, 

PROJEKT GOPS

Kurs „Kucharz małej gastronomi”
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przygotowania dokumentów aplikacyjnych przy jednoczesnym 
zwiększeniu swoich szans na rynku pracy.

Szczególnym zainteresowaniem spośród organizowanych 
instrumentów aktywnej integracji cieszyły się przede wszystkim 
zrealizowane kursy zawodowe: Kucharz małej gastronomii, oraz Opiekun 
osób starszych. Kobiety biorące w nich udział miały możliwość nabycia 
wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy  
w zawodzie. 

Ważnym przedsięwzięciem tegorocznego projektu były zajęcia 
wyjazdowe zorganizowane dla 7 kobiet z dziećmi pt.: Akademia 
odpowiedzialnego rodzica. Szkolenie w odpowiedzi na potrzeby ośrodka 
zorganizował Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. Zajęcia odbyły 
się w Ośrodku Wypoczynkowym w Radawie w dniach 20 - 21 sierpnia 
2012 roku. Celem seminarium było nabycie umiejętności i kompetencji 
wychowawczych oraz wsparcie w zakresie poprawnej komunikacji  

w rodzinie. Grupa dzieci biorących udział w zajęciach 
pomimo zróżnicowanego wieku potrafiła się 
zintegrować i współpracować przy wykonywaniu 
ćwiczeń i podczas zabaw zorganizowanych przez 
trenera, a początkowe bariery związane z nowym 
otoczeniem oraz nieznanym doświadczeniem szybko 
zostały przełamane. Rodzice wspólnie z dziećmi miały 
możliwość nabycia umiejętności zagospodarowania 
czasu wolnego, poprzez stworzenie miłej  
i rodzinnej atmosfery domowej, a przede wszystkim 
odpowiedniego podejścia do dziecka. Uczestnicy 
podczas szkolenia zapoznali się takżez problemem 
agresji oraz zostali wyposażeni w wiedzę w jaki sposób 
jej przeciwdziałać, a przede wszystkim dowiedzieli 
się o cennym znaczeniu przyjaźni w kontaktach 
międzyludzkich. Na zajęciach w związku ze zbliżającym 
się początkiem roku szkolnego, a u wielu dzieci 
wyborem dalszej edukacji, podjęta została tematyka 
pracy, oraz jej ważne znaczenie w życiu człowieka. Dla 
wszystkich uczestników zajęć wyjazdowych na pewno 
najprzyjemniejszymi chwilami były wspólne zabawy 
w Parku Linowym przy Ośrodku w Radawie, oraz 
wspólne grillowanie, co w konsekwencji przyczyniło 
się do zawiązania trwałych więzi między wszystkimi 

Kurs „Kucharz małej gastronomi” - carving - rzeźbienie w owocach

Szkolenie „Akademia odpowiedzialnego rodzica”

Kurs „Opiekun osób starszych” - pierwsza pomoc
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uczestnikami szkolenia.  

Harmonogram projektu na rok 2012 przewiduje jeszcze jedno działanie w ramach aktywizacji 
edukacyjnej: Kurs „Opiekunka dziecięca”. Kurs zaplanowany jest na przełom października i listopada br.

Ponadto wszystkie uczestniczki objęte są pracą socjalną oraz w razie potrzeby wsparciem finansowym 
w postaci zasiłków okresowych i celowych. Dwie uczestniczki objęte są także asystenturą rodziny.

Pracownicy ośrodka, wierzą że zdobyte przez uczestniczki projektu systemowego „Czas na aktywność 
w Gminie Kuryłówka” umiejętności i kwalifikacje zawodowe, umożliwią im realizację życiowych planów oraz 
poprawią ich pozycję na rynku pracy.

Szkolenie „Akademia odpowiedzialnego rodzica”. Park linowy w Radawie.

NAKRĘTKI, KTÓRE POMAGAJĄ

06 września 2012 r. została zakończona akcja zbiórki plastikowych nakrętek. Pieniądze uzyskane  
z ich sprzedaży zostały przeznaczone na leczenie i sprzęt rehabilitacyjny dla półtorarocznej Zuzi Gondek  
z Kuryłówki. Akcja przebiegła sprawnie dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci i ludzi dobrej woli z gminy 
Kuryłówka, miasta i gminy Leżajsk oraz Rzeszowa i okolic. Zbiórkę nakrętek rozpoczęliśmy w grudniu 2011 r. 
Trwała ona 9 miesięcy. W tym czasie uzbieraliśmy ponad 4 tony nakrętek (4120 kg). Przy załadunku nakrętek 
na tira pracowało przez 2,5 godziny 9 wolontariuszy. Szczególnie wyróżnili się uczniowie ZS w Kuryłówce 
Adrian Wrona i Ernest Hajdasz z kl. V oraz Mikołaj Borkowski - uczeń kl. VI. Chłopcy nie tylko pracowali przy 
załadunku lecz również pomogli uporządkować teren. 

Cieszymy się bardzo, że akcja zatacza coraz większy krąg i coraz więcej osób dostrzega potrzebę 
zbierania plastikowych nakrętek co jednocześnie świadczy o zrozumieniu problemu segregacji surowców 
wtórnych. Zbierając nakrętki nie tylko pomagamy innym, ale również przyczyniamy się do dbałości  
o środowisko naturalne. 

Obecnie zbieramy nakrętki dla 16-letniego Kamila z Leżajska. Chłopiec cierpi na mózgowe porażenie 
dziecięce i jest mu potrzebny nowy, lżejszy wózek inwalidzki, dzięki któremu Kamil będzie mógł się 
samodzielnie poruszać. Zachęcamy wszystkich do włączenia się do naszej akcji. Im więcej nas będzie tym 
szybciej pomożemy choremu Kamilowi, którego los jest w naszych rękach. Aby chłopiec mógł otrzymać nowy 
wózek inwalidzki musimy do grudnia tego roku nazbierać 5 ton nakrętek. Będzie to niezwykle trudne ale jak 
najbardziej możliwe. Wszystko zależy od naszej wrażliwości na los drugiego człowieka i naszego ogromnego 
zaangażowania. Pamiętajmy, nawet najmniejsza nakrętka jest na wagę zdrowia. 

Naszą akcję wsparli: Tadeusz Halesiak - wójt gminy Kuryłówka, Alicja Kycia - dyrektor GOPS  
w Kuryłówce, Wiesław Mynart - prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kuryłówce, dyrekcja  
i pracownicy GOK w Kuryłówce, dyrekcja i pracownicy  Ośrodka Kultury  w Nowej Sarzynie, firma Usługowo 
- Handlowa „Koples” z Kuryłówki, SP w Brzyskiej Woli, SP w Kulnie, ZS w Dąbrowicy, ZS w Kuryłówce, 
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RODZINNE DOMY POMOCY W POWIECIE LEŻAJSKIM?

SP w Dębnie, SP nr 1 w Leżajsku, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Leżajsku, Gimnazjum w Leżajsku, ZS  
w Piskorowicach, SP w Tarnogórze, ZS w Nowej Sarzynie, Gimnazjum w Nowej Sarzynie, SP w Nowej Sarzynie, 
SP w Brzózie Królewskiej, SP w Maleniskach, przedszkole w Brzózie Królewskiej, SP w Cieplicach, Przedszkola 
nr 3 i 4 w Leżajsku, ZS w Wierzawicach, SP w Rudzie Łańcuckiej, Przedszkole w Rudzie Łańcuckiej, Przedszkole 
Samorządowe w Nowej Sarzynie, Przedszkole w Woli Zarczyckiej, Państwo Agata i Bolesław Wilkosowie - 
sklep „Lewiatan” w Kuryłówce, Pani Marta Serkiz - Apteka w Kuryłówce, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” - piekarnia Kuryłówka, Pani Dorota Zacharyasz - Usługi Transportowe w Dąbrowicy, MOPS  
w Leżajsku, Ośrodek Kultury w Wierzawicach, Hotel i Restauracja „U Braci Zygmuntów”,  Stare Miasto - Park 
Sp. z o.o., sklep spożywczy nr 15 PSS „Społem” w Leżajsku, Caritas w Leżajsku oraz mieszkańcy województwa 
podkarpackiego.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję zbiórki plastikowych nakrętek składamy serdeczne 
podziękowania i zachęcamy do dalszej współpracy.

Dyrektor ZS w Dąbrowicy Małgorzata Leja
Koordynator akcji Beata Kamińska

Dokładnych informacji na temat akcji udziela ZS w Dąbrowicy nr tel. 172438029

Dwie rodziny z naszego powiatu wyraziły 
wstępne zainteresowanie ideą utworzenia 
rodzinnych domów pomocy dla osób starszych. 
Mieszkając na wsi, prowadzą czynne gospodarstwa 
rolne i jednocześnie dysponują odpowiednimi 
warunkami lokalowymi do świadczenia tego typu 
usług. Posiadają także wieloletnie doświadczenie  
w prowadzeniu usług agroturystycznych oraz  
w opiece nad osobami starszymi.

Prowadzenie takiej działalności jest trudne 
i wiąże się z dużą odpowiedzialnością, jednak 
stwarza możliwość uzyskania ciekawej pracy we 
własnym domu oraz stałego, uczciwego i godziwego 
zarobku. Za tworzeniem rodzinnych domów pomocy 
przemawia również fakt, że gminy i rodziny, które 
z różnych powodów nie mogą zapewnić opieki 
nad osobą starszą, zyskają dodatkową możliwość 
powierzenia jej rodzinie prowadzącej taki dom.  
Warto podkreślić, że dzięki takiej inicjatywie opieka 
może być sprawowana blisko miejsca zamieszkania 
osoby starszej, w dobrych, bo domowych warunkach, 
w przyjaznym i naturalnym środowisku i - co 
najważniejsze - w rodzinnej atmosferze. Z rodzinnych 
domów pomocy funkcjonujących w Naszym powiecie 
wszyscy możemy odnieść wiele korzyści.  Możemy, 
ale nie bezwarunkowo.

Jako społeczeństwo niestety się starzejemy. 
Liczba osób w wieku powyżej 65 lat systematycznie 
wzrasta. W naszym województwie do 2030 roku 
przybędzie ponad 50 tys. osób w wieku senioralnym, 
a w powiecie leżajskim prawie 6 tys. Dodatkowo 

migrujemy - chociażby za pracą - także daleko 
poza granice naszego kraju, czasami nawet całymi 
rodzinami. Stąd coraz więcej samotnych osób 
starszych. Życie w samotności, szczególnie po 
odejściu bliskich jest główną przyczyną pogarszania 
się stanu zdrowia. Z kolei osoby opiekujące się 
starszymi krewnymi często stają przed dramatycznym 
wyborem pomiędzy własną aktywnością zawodową  
a obowiązkami rodzinnymi.  Może więc warto już teraz 
zainteresować się tym problemem i przygotować się 
do przyszłych wyzwań oraz nieuniknionych zmian? 

Czym są rodzinne domy pomocy? 

To nowoczesna i odpowiadająca na problemy 
starzejącego się społeczeństwa forma opieki nad 
osobami starszymi. Mieszkańcy rodzinnego domu 
pomocy są w pewnym sensie także członkami rodziny, 
która się nimi opiekuje. Jest to pośrednia forma 
opieki pomiędzy indywidualną opieką w miejscu 
zamieszkania a ofertą instytucji prowadzonych przez 
powiat lub prywatnych domów pomocy społecznej.  
To propozycja dla tych osób starszych, które 
pomimo zawansowanego wieku i związanych z nim 
ograniczeń, są w stanie samodzielnie funkcjonować 
przy wsparciu innych osób.  Rodzinne domy pomocy 
zapewniają całodobową opiekę, ubiór, wyżywienie, 
higienę i zagospodarowanie czasu wolnego. Nie 
świadczą jedynie usług pielęgniarskich, nie licząc 
doraźnej pomocy w sytuacji gdy mieszkaniec 
zachoruje. Między innymi dlatego pobyt w takiej 
placówce jest odpowiednio tańszy – średnio o około 
30%. Z naszego rozeznania wynika, że kosztuje on 
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maksymalnie 2000 zł/na miesiąc. Osoba starsza 
pokrywa koszty swojego pobytu w domu w wysokości 
70% swoich dochodów. Resztę, tzn. różnicę pomiędzy 
całkowitym kosztem pobytu i przekazaną częścią 
dochodów własnych pokrywa rodzina osoby starszej, 
a w dalszej kolejności gmina. Podejmowaniem decyzji 
o skierowaniu do rodzinnego domu pomocy oraz 
monitorowaniem tego typu działalności zajmuje się 
Gmina/Ośrodek Pomocy Społecznej. W proces oceny 
jakości świadczonych usług włączone są różne osoby, 
w tym rodzina podopiecznego. 

Rodzinne domy pomocy nie są konkurencją 
dla istniejących Domów Pomocy Społecznej (DPS), 
lecz stanowią uzupełnienie ich oferty - między 
innymi ze względu na ograniczony katalog usług.  
W sytuacji, kiedy będą one świadczyć swoje usługi dla 
mieszkańców innych powiatów, ich funkcjonowanie 
może się wręcz przyczynić do rozwoju Domów 
Pomocy Społecznej, bowiem w sytuacji pogorszenia 
się sprawności i stanu zdrowia klientów tylko DPS 
jest w stanie zapewnić pełny pielęgniarsko-medyczny 
zakres usług.   

Kto może prowadzić rodzinny dom pomocy? 

 Każdy, kto lubi innych ludzi, jest empatyczny, 
cierpliwy, ale także zdecyduje się podjąć własną 
działalność gospodarczą. Dodatkowo powinien 
posiadać odpowiedni, dostosowany do potrzeb 
osób starszych i niepełnosprawnych lokal (najlepiej 
parter budynku) z możliwością zamieszkania przez 
co najmniej 3 a maksymalnie 8 osób, wyposażony  
w kuchnię, pomieszczenie do wspólnego korzystania 
oraz węzeł sanitarny.  Szczegółowe warunki określa 
rozporządzanie w tej sprawie. Kwalifikacje zawodowe 
osób zainteresowanych prowadzeniem domu nie są  
w przepisach określone, ale wykształcenie kierunkowe 
czy odbyte szkolenie (opiekun osoby starszej) 
może być pomocne i stanowić dodatkowy atrybut. 
Ważniejsze jest jednak osobiste doświadczenie osoby 
prowadzącej dom - np. sprawowanie opieki nad 
starszymi członkami własnej rodziny, czy też praca za 
granicą w takim charakterze. Ale najważniejsze jest 
wielkie serce, którego wyrazem jest odpowiednia 
postawa wobec innych ludzi wymagających opieki. To 
zajęcie dla tych, którzy potrzeby innych, oraz dobre  
i uczciwe relacje z innymi przekładają nad pieniądze, 
którzy w opiece nad innymi, słabszymi osobami, 
widzą sens swojego życia. Ten biznes, bo jest to  
w końcu działalność gospodarcza, musi być „czysty”.  
Czysty pod każdym względem. 

 Brakuje nam jednak odpowiednich wzorców 
i doświadczeń w tym zakresie. Takie doświadczenia 
mają rozwinięte państwa europejskie, które od 

dawna borykają się z problemem starzenia się 
społeczeństwa. Niektóre dysponują wypracowanymi 
rozwiązaniami a liderem w zakresie organizacji  
i liczby (ponad 1000) rodzinnych gospodarstw opieki 
jest Holandia. Związek naszego powiatu i Leżajskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju (LSR) z problemem 
rodzinnych domów pomocy ma już długą i ciekawą 
historię sięgającą 2000 roku. Powiat leżajski  
i LSR realizowały kilka projektów finansowanych 
ze środków rządu holenderskiego. W ramach 
współpracy na bazie najlepszych doświadczeń, 
nie tylko holenderskich, powstał między innymi 
„Program rozwoju obszarów wiejskich w powiecie 
leżajskim”, oraz zorganizowano kilka wizyt studyjnych, 
w których wzięli udział przedstawiciele naszego 
powiatu. Od początku tej współpracy rodzinne 
domy pomocy były szczególnym przedmiotem 
naszych zainteresowań (raporty, kwerendy prawne, 
wizyty w gospodarstwach holenderskich, spotkania 
organizowane z kierownikami regionalnych instytucji 
- lokalnie i na poziomie regionu). Szkoda byłoby tych 
doświadczeń i dotychczasowej pracy nie wykorzystać. 
Utrzymujemy w dalszym ciągu stałe kontakty  
z kluczowym dla tej współpracy i przyszłych działań 
konsultantem/ekspertem holenderskim, Kees’em 
Manintveldem. 

Kim jesteśmy? 

Obecnie jesteśmy zespołem współpracujących 
osób reprezentującym różne organizacje i instytucje 
powiatu. Nie jesteśmy organizacją. Nie jesteśmy 
nawet powiązani formalnym porozumieniem. 
Stowarzyszenie LSR pełni w tej inicjatywie tylko funkcję 
koordynacyjną i administracyjną. W dotychczasowe 
prace byli i są zaangażowani przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Leżajsku, Wojewódzkiego 
i Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, OPS 
-ów, PCPR, lokalnych organizacji pozarządowych 
oraz rolnicy, wolontariusze i zainteresowani 
problemem mieszkańcy powiatu. Spotykamy się, 
inicjujemy spotkania z zainteresowanymi osobami  
i instytucjami, cierpliwie gromadzimy wiedzę 
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związaną z rodzinnymi domami pomocy i zdobywamy 
kolejne doświadczenia. 

Jesteśmy przekonani, że rodzinne domy pomocy będą 
w przyszłości ważnym, efektywnym uzupełnieniem 
systemu pomocy społecznej w gminie, oraz 
najlepszym przykładem nowoczesnego podejścia 
gminy do realizacji zadań publicznych poprzez 
przekazywanie ich w ręce samych mieszkańców. 
Uważamy, że problem zapewnienia opieki dla osób 
starszych będzie narastał i niestety sam się nie 
rozwiąże. Dlatego staramy się już teraz zainicjować 
dyskusję, podejmować działania i zachęcać do 
nich zainteresowanych po to, aby na tę nieodległą 
przyszłość odpowiednio się przygotować.

Jesteśmy otwarci na dzielenie się 
informacjami oraz ciekawi różnych opinii związanych 

z zaprezentowanym tematem. Zachęcamy do 
kontaktu osoby zainteresowane utworzeniem 
takiego domu lub zapewnieniem w tej formie opieki 
dla bliskiej osoby. Zapraszamy również wszystkich 
Państwa, którzy uznaliście, że poruszony problem 
jest ważny do aktywnego kontaktu i podzielenia się  
z nami swoimi opiniami. Państwa uwagi pomogą 
nam w dalszej pracy.  

Krzysztof Rogowski
Konsultant w Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju LSR
 

Dane do kontaktu:
krzysztofrogowski@lsr.pl

tel.: 531 872 424

Książeczka Nr 71 należała do Jana T. murarza 
z Kuryłówki Nr domu 59. W czerwcu i lipcu dokonał 
wpłat na kwotę 800 koron by następnie dokonać 
zwrotu (pobrania) w październiku w kwocie 300 koron. 
Na koniec roku dopisano mu 15 koron i 5 halerzy 
oprocentowania. Likwidacji książeczki dokonał  
w październiku 1912 roku. Wówczas naliczono mu 
21 koron i 46 halerzy oprocentowania. Łącznie 
uzyskał od Kasy oprocentowanie w kwocie 36 koron  
i 96 halerzy.

Właścicielka książeczki Nr 73 to Katarzyna Ch. 
gospodyni w Dornbachu Nr 24. Katarzyna wniosła 
pierwszą wkładkę w dniu 7 lipca 1911 roku w kwocie 
200 koron. Na koniec roku naliczono jej 4 korony  
i 59 halerzy oprocentowania. Całą kwotę utrzymała na 
książeczce do końca 1912 roku. Wówczas otrzymała 
10 koron i 20 halerzy oprocentowania. W trakcie 
1913 roku pobierała sumy pieniężne by ostatecznie 
zakończyć oszczędzanie z dniem 16 października 1912 
roku. Otrzymała wówczas oprocentowanie w kwocie 
5 koron i 12 halerzy. Łącznie uzyskała 19 koron i 91 
halerzy oprocentowania.

Książeczka Nr 84 należała do Anieli G. gospodyni 
w Kuryłówce Nr domu 187. Aniela dokonała wkładek  
w styczniu i kwietniu 1912 roku na kwotę 110 koron.  
W sierpniu i grudniu tego samego roku dokonała pobrań 
na kwotę 300 koron. Na koniec 1912 roku naliczono 
jej 49 koron i 78 halerzy oprocentowania które 
pobrała. W trakcie 1913 roku dokonywała zwrotów 
(pobrań) by ostatecznie zakończyć oszczędzanie  
w czerwcu 1913 roku. Naliczono jej wówczas 15 
koron i 41 halerzy oprocentowania. Łącznie uzyskała 

65 koron i 19 halerzy oprocentowania.

Katarzyna K. gospodyni w Kuryłówce była 
właścicielką książeczki nr 86. W trakcie 1912 roku 
dokonała wkładek na kwotę 800 koron. 2 stycznia 
1913 roku zlikwidowała swe oszczędności uzyskując 
32 korony 7 halerzy oprocentowania. 

 Bardzo ciekawe zapisy odnajdziemy  
w książeczce Nr 87 należącej do Anny M. c. Michała 
M. w Kuryłówce. Właścicielka wniosła wkładkę 
w kwocie 700 koron w dniu 2 kwietnia 1912 
roku. Na stronie drugiej książeczki „Zastrzeżenia„ 
odnotowano: „Zastrzegam niemniejszym iż w razie 
mojej nieobecności w gminie a wiec jeślibym 
wyjechała do Ameryki to może Spółka wypłacić 
z mojej wkładki Stanisławowi K. za okazaniem  
w urzędzie Spółki mojego listu i pozwolenia”.: podpis 
właścicielki. Poniżej podpis świadka Jędrzeja K1.  
W zastrzeżeniach poniżej znajdujemy kolejny wpis  
o treści „Na podstawie listu Anny M. notuje się że  
w razie śmierci Anny M. 600 koron przeznacza się 
na cerkiew, a 100 koron z % na Kościół parafialny  
w Tarnawcu. Tarnawiec 9/1 1913.” W podpisie ksiądz 
Łaskawski. 31 grudnia 1912 roku naliczono procent 
od wkładki 700 koron w kwocie 30 koron 63 halerze. 
Zwrot całej kwoty 730 koron i 63 halerze wraz  
z procentem 3 korony i 4 halerze nastąpił 5 lutego 
1913 roku. W książeczce tej znajdował się list  
w którym czytamy: „Hartford Com Dnia 28. 12 r 1912 
/ Kochany Wujku Przemawiamy /do was świentymi 
słowami / Niech Bendzie Pochwalony / Jezus Chrystus 
i wiemy z za nam / odpowiecie Nawiek wiekow / 
Teraz Kochany Wujku i wujno / Dowiadujemy się  

Kasy Spółki Oszczędności i Pożyczek w Tarnawcu cd.
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o waszem miłem / zdrowiu i o was powodzeniu i 
co / się tyczy do nas tomy sa zdrowi / tego samego  
i wam rzyczymy / Teraz Wujku jak wam jest / wiadomo 
wtem czasie jako / w naszej caly Europie kture się / 
zanosi na wojne ale rzetraz / jak nam gazety opisujo 
to się / jusz uspokoi i to na jakie pare / miesięcy tak 
wienc teras prosimy / was Kochany Wujku serdecznie 
/ oboje jakowo Antoni i Anna B… / które wymacie to 
ksiąszke / od tych Pienięndzy to prosimy / was icie 
wy do parafialny kasy / i wyciąkcie nam te pieniendze 
/ i wyslijcie nam tu do Ameryki / kiedy się ta wojna 
teras uspokoiła / to pręndzy bęndzie morzna jech/ 
wyciągnąc teras ni mamy / wam co do  pisania tylko 
was / Pozdrawiamy mile i serdecznie / do miłego 
obaczenia się zwami / co daj nam Boże Amen / 
Adresujcie Pod imie moje / a jak nie to morzecie  
i napi…./ Adres do nas / Antoni B…/ N 76 Awon, ST. / 
Hartford Com / Nort Ameryka /.
Na ostatniej stronnie listu innym charakterem pisma 
napisano: „teras ja Pisze Pare słuf do was / Mój drogi 
wujku jako ja / Anna M… i Proszę / was Bardzio ładnie 
wescie te / Pieniedzy skasy wybyescier / i pszszlij cie 
mi do Ameryki / boja się boje żeby mi nie / przepadły 
jak by była / wojna to ja wam to / odziencze teras 
wam / ni mom co cikawego pisać /2 
Prostopadle do tych zapisków napisała trzecia osoba: 
„jak was / pozdrawiam / wujko bardzo / ładnie i / 
ciotke waszo / ładnie i / jondrusia / pozdrawiam /
bardzio / sierdecznie / zostancie zdrowi / do miłego 
/ zobaczenia / się zwami / co daj boże /3 Podpis 
nieczytelny. 

Książeczka Nr 89 należała do Józefa S Nr 14 
w Tarnawcu. Właściciel w dniu 28 marca 1912 roku 
wpłacił 600 koron, a zwrotu dokonał w sierpniu 
tego samego roku. Wypłacono mu wówczas 
oprocentowanie w kwocie 11 koron i 25 halerzy.

Właścicielem książeczki Nr 90 był Sebastian 
W. z Kuryłówki nr 367. w tym samym dniu co Józef 
S dokonał wkładki w kwocie 500 koron. Następnie 
dokonał dwóch zwrotów w kwocie 200 i 300 koron 
kończąc oszczędzanie z dniem 31 grudnia 1912 roku.
Dopisano mu oprocentowanie w kwocie 16 koron i 5 
halerzy.

 Książeczka Nr 93 właściciel Jan  N. gospodarz 
w Dornbachu. W kwietniu 1912 roku dokonał wkładki 
w kwocie 700 koron. Oprocentowanie na koniec roku 
wynosiło 23 korony 33 halerze. W dniu 29 maja 1913 
roku wpłacił 200 koron. W październiku dokonał 
zwrotu całej sumy. Dopisano mu 32 korony i 36 
halerzy.

 Aniela S. gospodyni w Kuryłówce Nr 365 
była właścicielką książeczki Nr 100. 19 lipca 1912 r. 
wpłaciła  800 koron. W tym samym roku w wrześniu, 
październiku i grudniu dokonała wypłat po 100 

koron. Na koniec roku dopisano jej oprocentowanie 
w kwocie 13 koron 54 halerzy. Ostatecznego zwrotu 
wkładek dokonała 20 lutego 1913 roku. Otrzymała 
wówczas 2 korony 73 halerzy oprocentowania.

 Kolejna książeczka Nr 104 właściciel Jan Ch. 
gospodarz Nr 24 Dornbach. W „Zastrzeżeniach„ 
wpisano: „Jan Ch… zeznaje iż te / pieniądze złożone 
na wkładkę / przez niego są własnością Jana / R… 
przebywającego obecnie / w Ameryce, a w razie 
wypadku / śmierci Jana Ch… pieniądze / mogą 
być wybrane tylko przez / Jana R… lub jego /
pełnomocników. / Tarnawiec dnia 7 listopada 1912 r. 
W podpisie Sebastian Kycia w obecności świadków: 
Bielak i Michał Kycia.
Wkładki na sumę 3300 koron dokonano dnia 18 
września 1912 roku. Kolejna wkładka dokonana 
została w dniu 7 listopada (wtedy dokonano 
zastrzeżenia) na kwotę 300 koron. Na koniec roku 
dopisano oprocentowanie w kwocie 45 koron.  
W dniu 29 maja dokonano zwrotu 600 koron następnie 
4 sierpnia 402 koron by w dniu 16 października 
dokonać likwidacji oszczędności .Wówczas dopisano 
oprocentowanie w kwocie 141 koron 15 halerzy.

 Ostatnią książeczką będąca w moim 
posiadaniu wydaną przed wybuchem wojny nosi Nr 
126 jej właścicielką była Regina K. żona Antoniego  
z Dornbachu. Wkładkę w kwocie 2000 koron 
wpłacono 14 sierpnia 1913 roku. Zwrotu dokonano 
po upływie miesiąca. Oprocentowanie wyniosło 4 
korony i 16 halerzy.

 Książeczka Nr 245 (bardzo zniszczona) zawiera 
nieczytelne wpisy. Wkładkę w kwocie 2000 koron 
wpłacono 2 lutego 1918 roku. Prawdopodobnie 
na koniec tego roku dokonano oprocentowania  
w kwocie 96 koron i 91 halerzy. Potem następują 
już tylko zwroty ale dat dokonywanych operacji nie 
da się odczytać. Na podstawie ocalałych Książeczek 
Wkładek Oszczędności można stwierdzić, że wkładki 
do Kasy wnosili zarówno zamożni gospodarze jak 
i ubogie służki i wyrobnice. Spotyka się książeczki 
których właścicielami są małżonkowie ale częściej 
książeczki zakładane są na nazwisko gospodyń4. 
Wkładki wnosili bogaci gospodarze przebywający 
w Ameryce jak również  rzemieślnicy np. Jan T.  
z Kuryłówki. Jaka była wartość ówczesnej korony  
i co można było za nią nabyć w omawianym okresie? 
Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w kolejnym 
ostatnim  artykule dotyczącym tej tematyki.

cdn.

Opracował R. Sz.
1 Zastrzeżenie zapewne wpisano z chwilą złożenia wkładki na książeczkę tj. 
2 kwietnia 1912 roku. Anna M. spodziewała się, że otrzyma zaproszenie do 
Ameryki i to skłoniła ją do złożenia zastrzeżenia. Upoważnia Stanisława K. 
(wujka) do pobrania wkładki na podstawie wyraźnego pozwolenia. Będąc  
w Ameryce przesłała list w którym zmieniła swą wolę, przeznaczając znaczną 
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kwotę na cerkiew (była zapewne chrzczona w cerkwi). Z zapisu wynika, że   
Parafia Rzymsko–Katolicka również otrzymałaby cześć wkładki z należnym 
procentem. Można domniemywać, że Anna była chora i nie wiedziała czy   
wyzdrowieje świadczą o tym słowa „w razie mojej śmierci.”  

2 Pisownia oryginalna jak w liście. 
List pisany był do jednej osoby tj. Wujka (Stanisław K.). Pierwsza część listu 
pisana jest ładnym, wyrobionym pismem. Małżeństwo Anna i Antoni zwracają 
się z prośbą o dokonanie zwrotu złożonej sumy w Spółce Oszczędności  
i Pożyczek i przesłanie jej do Ameryki. Zapewne wujek został upoważniony do     
działań w Spółce w ich lub jednego z nich imieniu. Jest to główne przesłanie 
ich listu. Anna M. po raz trzeci zmienia zdanie i tym razem upoważnia Wujka 
do zwrotu złożonej w Kasie sumy pieniężnej i przesłanie jej do Ameryki. Czyni 
tak pod wpływem decyzji małżonków Anny i Andrzeja B. którzy mają pewne 
rozeznanie o sytuacji i narastającym konflikcie w Europie. Małżonkowie B. 

swą wiedzę czerpali z gazet. Świadczy o tym zdanie: „…w naszej cały Europie 
które się / zanosi na wojne ale rzeteras / jak nam gazety opisujo to się / jusz    
uspokoiło na jakie pare / miesięcy tak wiec teras prosimy… ? Myślę że chodzi  
o Konflikt Bałkański (1908 r.). Zapoczątkował ciąg działań zbrojnych, które tylko 
na chwilę ustały w wyniku zawarcia pokoju z Turcją (październik 1913 r.). Po 
przedstawieniu treści tego listu Kasa wypłaciła Annie M. w dniu 5 lutego 1913 
roku. Można domniemywać że zwrot wniesionych wkładek otrzymali także 
Antoni i Anna B.

3 Trzecia osoba dopisująca się do listu nie ma „żadnego interesu do Wujka” 
Przesyła tylko proste ale piękne pozdrowienia do adresata jego żony oraz  
„jondrusia”.

4 Niekoniecznie oznacza to, że były samoistnymi właścicielkami książeczek  
i wkładki do kasy wnosiły bez zgody męża.

DNI GMINY

Tradycyjnie w drugi weekend wakacji, tym 
razem w dniach 6-8 lipca odbyły się Dni Gminy 
Kuryłówka. W piątek Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kuryłówce otworzyła wystawę bieszczadzkiej 
grupy GOPR ph. „50 lat na Połoninach”, sobota to 
dzień emocji sportowych na Orliku, a w niedzielę… 
oficjalnego otwarcia głównych uroczystości dokonał 
Wójt Gminy Tadeusz Halesiak, witając zaproszonych 
gości i przybyłych mieszkańców Gminy. 

Tegoroczne Dni Gminy obchodziliśmy  
w ramach małego projektu „TRADYCJA LUDOWA 
WCZORAJ I DZIŚ” – prezentacja dań regionalnych 
oraz utworzenie dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca, 
operacji z zakresu małych projektów w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego PROW 2007-2013. 

Wartość całego projektu złożonego przez 
Gminny Ośrodek Kultury to 29421,36 zł., natomiast 
dofinansowanie wynosi 19277,85 zł., w tym 12800,00 
zł. to koszt strojów dla zespołu ludowego. 

Święto gminy rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych z kół 
zainteresowań i zespołów działających przy GOK-u. Zaprezentowali się m.in. kółko wokalne, Zespół 
Tańca Ludowego i Estradowego, Orkiestra Dęta czy Marżonetki. Dla tych, którzy kochają tradycję ludową 
zaprezentowały się śpiewacze zespoły folklorystyczne: Leszczyna, Brzyszczaneczki, Jarzębina, Kalina, Ścieżyna 
i CDN. Były również stoiska z rękodziełem ludowym, a panie z gminnych Kół Gospodyń Wiejskich m.in.  
z Kulna, Kuryłówki, Kolonii Polskiej, Dąbrowicy, Brzyskiej Woli, Wólki Łamanej, Tarnawca, Ożanny serwowały 
niezliczone ilości smacznych ciast i dań regionalnych.
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Niewątpliwie dużą atrakcją, w tym dniu 
był pokaz „Strong Man”, w którym silni mężczyźni 
pokazywali nam próbkę swoich umiejętności  
podnosząc przedmioty o dużej masie. Podczas 
imprezy zaprezentował się również Klub motocyklowy 
WEHIKUŁ z Leżajska wzbudzając zachwyt wspaniałymi 
motocyklami i przystojnymi mężczyznami. Jeszcze 
większe zaciekawienie wzbudzili spadochroniarze 
z Aeroklubu Rzeszowskiego oddając skoki z flagami 
naszych sponsorów. 

Innym i jakże frapującym punktem programu 
dla najmłodszych były atrakcje na placu zabaw, 
malowanie twarzy, naklejanie tatuaży oraz konkurs 
Lasów Państwowych ph. „Świadomi zagrożenia”,  
w którym można było wygrać cenne nagrody.

Na zakończenie imprezy koncertował zespół 
szantowy YANK SHIPPERS, po czym można było 
potańczyć (ze względu na pogodę niestety krótko)
na zabawie tanecznej z zespołem Kycie. Dziękujemy 
naszym sponsorom Browarowi Leżajsk, PGNiG oddz. 
Sanok oraz Firmie Inwentor za okazane wsparcie 
finansowe i organizacyjne.

goklp
Zdjęcia na www.kurylowka.pl zakładka fotogaleria.
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Przegląd zespołów śpiewaczych
Kalina z Kolonii Polskiej, Leszczyna z Kulna  

i Jarzębina z Kuryłówki to zespoły, które w niedzielę 19 
sierpnia 2012 roku wzięły udział w Przeglądzie Grup 
Śpiewaczych „Dużych i Małych” Nadsańskie Śpiewanie 
w Surochowie gm. Jarosław. Do konkursu przystąpiło 
8 grup dorosłych i 2 dziecięce. Celem przeglądu jest 
ocalenie od zapomnienia pieśni ludowych, wymiana 

doświadczeń, integracja środowiska artystycznego, 
a nade wszystko radość wspólnego spotkania, 
muzykowania i dobrej zabawy. Nasze zespoły 
zaprezentowały się znakomicie zajmując wysokie 
miejsca; II – Jarzębina, III – Leszczyna i wyróżnienie 
dla Kaliny. Gratuluję zespołom sukcesu i dziękuję za 
popularyzowanie form folklorystycznych i aktywnej 
postawy wobec dziedzictwa kulturowego.
          goklp

I miejsce na Gali Orkiestr Dętych
Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury  

w Kuryłówce w niedzielne popołudnie 12 sierpnia 
2012 roku, wzięła udział w Gali Orkiestr Dętych  
w Brzózie Królewskiej zajmując I miejsce w konkursie 
ex quo z dwoma innymi orkiestrami.

Na scenie, w parku wiejskim, zaprezentowało 
się 8 orkiestr dętych z miejscowości: Aleksandrów, 
Biszcza, Brzóza Królewska, Grodzisko Dolne, 
Niedrzwica Kościelna, Kuryłówka, Tarnogród i Tryńcza. 
Jury oceniając uczestników brało pod uwagę wiele 
kryteriów m.in. dobór repertuaru, wyraz artystyczny, intonację czy też dynamikę prezentowanych utworów, 
a przyznając I miejsce dla kuryłowskiej orkiestry doceniło jej wysoki poziom artystyczny. Chociaż po cichu 
liczyliśmy, że zostaniemy zauważeni to jednak po ogłoszeniu wyników na twarzach członków orkiestry widać 
było dużo radości i tyleż samo, a może jeszcze więcej, zaskoczenia. Sukces odniesiony w Brzózie Królewskiej 
cieszy nas tym bardziej, iż skład orkiestry stanowią wychowankowie, którzy trenują i koncertują niemal cały 
rok pod okiem instruktorów GOK. 

Przy tej okazji należy wspomnieć, że 15 lipca orkiestra brała udział w X Jubileuszowym Festiwalu 
Orkiestr Dętych w Polichnie (woj. lubelskie), który był wielkim wydarzeniem - koncerty obejrzało ok. 2 tys. 
osób. Poziom festiwalu był bardzo wysoki, co zgodnie zauważyli kapelmistrzowie wszystkich 11 orkiestr 
biorących udział w Festiwalu. Nasza orkiestra znalazła się w środku stawki jednak doświadczenie tam 
zdobyte zaprocentuje w kolejnych latach działalności kuryłowskich muzyków. Były to pierwsze przeglądy, na 
których zaprezentowała się orkiestra, ponieważ wcześniej nie brała udziału w przeglądach, konkursach czy 
festiwalach.

W tym miejscu chciałbym podziękować muzykom grającym w Orkiestrze Dętej GOK oraz jej 
kapelmistrzowi panu Markowi Burdzie, za zaangażowanie, serce i czas, który poświęcają dla dobra orkiestry. 
Pan Marek prowadzi orkiestrę od 2006 roku i wydaje się, że nadchodzi czas, w którym jego cierpliwość zostaje 
nagradzana wysokimi miejscami orkiestry na przeglądach i festiwalach. Naszemu zespołowi i kapelmistrzowi 
serdecznie gratuluję i życzę kolejnych sukcesów.

Leszek Połeć
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„Spotkanie z Folklorem i Biesiadą”
Jak co roku w niedzielne popołudnie tym 

razem 12 sierpnia 2012 roku, w Kuryłówce odbyło 
się kolejne Spotkanie z Folklorem i Biesiadą. Impreza 
zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury  
i Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Powiat Leżajski, 
stała się okazją do wspólnego spotkania miłośników 
tradycji ludowej i śpiewu. Impreza objęła swoim 
zasięgiem mieszkańców zarówno gminy Kuryłówka 
jak i ościennych gmin. W tegorocznym spotkaniu 

uczestniczyło 10 zespołów śpiewaczych i kapel: 
Czarnianki z Czarnej, Dąbrówczanki z Dąbrówek, 
Wolanie z Woli Małej, Sarzynianki z Sarzyny, Wiola  
z Chodaczowa, Kumoszki z Załęża, Majdaniacy 
z Majdanu Sieniawskiego, Leszczyna z Kulna, 
Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „CDN”  
z Dąbrowicy oraz gospodarze Jarzębina z Kuryłówki. 
Podczas spotkania Koło Gospodyń Wiejskich  
z Kuryłówki prezentowało pyszne potrawy 
regionalne wykonane w ramach programu „MAŁE 
GRANTY KRAINY SANU”. Spotkanie nie miało 
charakteru konkursu, ale rywalizowano o nagrodę 
publiczności, którą zdobył zespół „Wolanie” z Woli 
Małej. Podobnie jak w latach ubiegłych w trakcie 
spotkania wystąpiły kapele podwórkowe, tym razem 
gościliśmy Przasnyską Kapelę Podwórkową oraz 
Kapelę „Rypcium Pypcium” z Zakrzewa. Wszystkie 
warunki przemawiające za udaną imprezą zostały 
przez organizatorów spełnione, tylko pogoda… miała 
inne zdanie.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
sponsorowi głównemu: Browarowi Leżajsk za 
okazane wsparcie finansowe. 

goklp
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Ratujemy i uczymy ratować
Dzieci narażone są na wiele niebezpieczeństw, które 
niesie z sobą postęp cywilizacyjny. Naszym zadaniem 
jest przygotowanie ich do bezpiecznego przebywania 
w otaczającym środowisku, radzenia sobie  
w sytuacjach zagrożenia i wyrobienie umiejętności 
udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu  
w realnej sytuacji wypadku.

W Zespole Szkół w Dąbrowicy realizowany 
jest edukacyjny Program Ratujemy i Uczymy Ratować 
objęty honorowym patronatem Minister Edukacji 
Narodowej RP. Po specjalistycznym przeszkoleniu 
przez wolontariuszy Pokojowego Patrolu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy program od 2011 
roku wdrażany jest wśród uczniów klas I – III szkoły 
podstawowej przez panie Lucynę Pietrychę i Beatę 
Kamińską z wykorzystaniem otrzymanych pomocy 
edukacyjnych (podręczniki  dla nauczycieli i uczniów, 
tablica poglądowa, fantomy). Uczniowie nabywają 
wiedzę i umiejętności z zakresu: bezpieczeństwa, 
sprawdzania przytomności, wzywania pomocy, 
sprawdzania oddechu, ustalania nieprzytomnego  
w pozycji bocznej, oddechów ratowniczych i uciskania 
klatki piersiowej oraz łańcucha przeżycia. 

Efekty prowadzonych działań to 
niezaprzeczalna wartość sama w sobie: wyposażenie 
dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania 
zagrożeń, zasad udzielania pierwszej pomocy, 
przezwyciężenie lęku i obaw przed podejmowaniem 
działań w sytuacjach zagrożenia, wyrobienie 
nawyku wzywania pomocy i powiadamiania służb 
ratowniczych. Działania projektu są rozszerzane  
o szkolenia uczniów klas starszych.

Wiele się zmieniło, bo wykonano 
remont budynku szkoły

Po wielu trudnościach w Zespole Szkół  
w Dąbrowicy wiele zmieniło się na lepiej. A to dzięki 
odpowiedzialności, zrozumieniu powagi sytuacji  
i podjętych działaniach ze strony Organu 
prowadzącego szkołę czyli Wójta Gminy Kuryłówka 
pana Tadeusza Halesiaka. Po ulewach i poważnym 
podmoknięciu budynku szkoły w 2010 r. samorząd 
gminy rozpoczął starania pozyskania finansowego 
wsparcia z zewnątrz w celu przeprowadzenia 
prac remontowych. To droga długa i żmudna, ale 
prowadząca do celu. Działania znalazły swój finał  
w 2011 r. kiedy to na bazie projektu „Remont budynku 
Zespołu Szkół w Dąbrowicy – etap I oraz wniosku 
powodziowego opracowanego przez pracowników 
Urzędu Gminy udało się pozyskać dofinansowanie 

W ZS W DĄBROWICY

w kwocie 320000,00 zł. i przeznaczyć docelowo na 
przeprowadzenie gruntownego remontu szkoły. 
Całkowita wartość zadania wyniosła 329781,75 zł.  
W zakresie robót znalazły się prace niezbędne 
i konieczne, wykonano: izolacje zewnętrzne 
fundamentów i ścian piwnic, remont izolacji 
wewnętrznychi ścian piwnic, remont istniejącego 
drenażu, okucie czap kominów. 

Serdecznie podziękowania 
od uczniów, rodziców i nauczycieli ZSD Czwartek 30 sierpnia br. pod Grzybkiem 

w Kuryłówce miało miejsce ważne wydarzenie dla 
wszystkich miłośników muzyki rockowej. W tym dniu 
odbył się Przegląd Zespołów Rockowych „GARAŻ  
2012”, którego organizatorami byli Gminny Ośrodek 
Kultury w Kuryłówce oraz Powiat Leżajski. 

Chociaż nie dotarły wszystkie z zapowiadanych 
kapel rockowych (być może uda się spotkać w 
przyszłym roku), to kilka godzin mocnego rockowego 
grania było. Niewątpliwie mocne i ostre dźwięki gitar, 
kunszt perkusisty i wyrazisty wokal zaprezentowane 
przez zespół „CHAOS” to klasa sama w sobie.

goklp

„GARAŻ”
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1 września w Przemyślu odbył się finał ogólnopolskiej akcji Caritas 
pod hasłem „Tornister pełen uśmiechu”, 

w której uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowicy

Finał kampanii rozpoczął się rano Mszą św. w kościele OO. Franciszkanów. 
Od godziny 11.00 na wielkiej scenie na pięknym przemyskim Rynku Starego Miasta 

zabrzmiała muzyka, a imprezę rozpoczął telewizyjny program ZIARNO. Była to wyjątkowa i pełna dobrej 
zabawy akcja charytatywna, podczas której dzieciom i młodzieży wręczono 4500 „Tornistrów pełnych 
Uśmiechów”. W trakcie pikniku odbywały się koncerty znanych gwiazd i artystów. Ponadto organizatorzy 
zaplanowali mnóstwo atrakcji m.in. pokazy sprzętu, działania służb mundurowych, gry, zabawy i liczne 
konkursy. Były też zajęcia ekologiczne, plastyczne, wikliniarskie, szachowe i sportowe. W konkursie 
plastycznym „Radosny powrót do szkoły” Andżelika Rymarz zajęła I, a Klaudia Szkodzińska II miejsce, 
wyróżnienia otrzymały Natalia Bucior i Martyna Łoś. Organizatorami tegorocznego pikniku był Caritas Polska 
oraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Imprezę relacjonował program 1 TVP. Dzieci z Dąbrowicy mogły 
uczestniczyć w tym przedsięwzięciu dzięki wsparciu udzielonemu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kuryłówce.

Już dziewiąty rok programu „Szklanka mleka w szkole”!
Program „Szklanka Mleka”, którego głównym celem jest promowanie zdrowego odżywiania 

poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz kształtowanie 
trwałego nawyku konsumpcji produktów mlecznych. Cieszy się on dużym zainteresowaniem przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. Dzięki programowi 
2,4 mln dzieci uczęszczających do ok. 14,5 tys. placówek oświatowych ma możliwość spożywania mleka  
i przetworów mlecznych bezpłatnie lub po obniżonych cenach. Dotychczas polskie dzieci wypiły już ponad  
1 miliard 300 milionów szklanek mleka.

 O limit środków finansowych na dopłatę krajową w roku szkolnym 2012/2013 ubiega się 
165 Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na łączną kwotę ok. 121 mln zł. Realizacją dostaw mleka  
i przetworów mlecznych jest zainteresowanych ok. 12 tys. szkół podstawowych, w których udział w programie 
zadeklarowało ok. 2,3 mln uczniów.

Na realizację dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013 Rada Ministrów przeznaczyła 118 mln 
zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013).

Rok szkolny 2012/2013 będzie dziewiątym z kolei rokiem szkolnym realizacji w Polsce programu 
„Szklanka Mleka”.

W roku szkolnym 2011/2012 w OT ARR w Rzeszowie z programu „Szklanka mleka” korzystało 1145 
placówek oświatowych(w tym 988 szkół podstawowych, 130 przedszkoli oraz 27 gimnazjów). Dopłatą 
zostało objęte ponad 155 tys. uczniów z województwa podkarpackiego. W w/w roku szkolnym wypłacono 
podkarpackim dostawcom „Szklanki Mleka” do szkół prawie 8,5 mln zł z tego : dopłata unijna  wyniosła 2,4 
mln zł, dopłata krajowa 6,0 mln zł a dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka 75 tys. zł.

Sekcja Informacji i Promocji
Oddział Terenowy ARR w Rzeszowie
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Podkarpacki Oddział Regionalny 

 
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 

Modernizacja gospodarstw rolnych  
nabór wniosków dla rolników z województwa podkarpackiego planowany na miesiąc październik 2012 roku 

 
JAKI JEST CEL DZIAŁANIA? 
Działanie ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym 
wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej 
z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt. 

JAKIE OSOBY BĘDĄ UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC? 
Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: 
- są posiadaczami (np. właścicielami lub dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych 
lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, zwanych dalej gospodarstwem, 
- prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, 
- spełniają obowiązujące wymogi formalne, zróżnicowane w zależności od formy prawnej w jakiej jest prowadzona działalność rolnicza. 
 
NA JAKIE OPERACJE  BĘDZIE MOGŁA BYĆ PRZYZNANA POMOC? 
Pomoc będzie mogła być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, która m.in.:  
- przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, w tym wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10%, w szczególności 
w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości 
dodanej produktu; poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie: ochrony środowiska lub warunków utrzymania zwierząt, lub higieny i bezpieczeństwa produkcji, 
lub infrastruktury drogowej, 
- spełnia wymagania określone przepisami prawa, 
- jest uzasadniona ekonomicznie, 
- nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej, 
- nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu, 
- jest realizowana w gospodarstwie, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU. 
 
JAKIE KOSZTY BĘDĄ MOGŁY PODLEGAĆ REFUNDACJI? 
Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty: 
- budowy, przebudowy remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, 
przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, 
- zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do 
sprzedaży bezpośredniej, wraz z kosztami transportu i montażu, 
- zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na 
cele energetyczne, 
- zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym 
utwardzania placów manewrowych, zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 
 
JAKA BĘDZIE FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY? 
Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części poniesionych kosztów  kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy jest zróżnicowany i wynosi: 
od 40% do 60 % poniesionych kosztów kwalifikowanych 
Maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo w ramach działania w okresie realizacji 
PROW 2007-2013 nie może przekroczyć 300 tys. zł.; o pomoc mogą ubiegać się również osoby, które już korzystały z tego działania ale 
nie wykorzystały jeszcze całości w/w limitu. 
 
GDZIE BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI? 
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na 
miejsce realizacji operacji (Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR). Informacja o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy będzie 
podawana przez Prezesa Agencji do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. 
 
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI? 
 
· w Podkarpackim Oddziale  Regionalnym  ARiMR,  35-311 Rzeszów, al. Rejtana 36,  tel. 017/875 60 00. 
- w Biurze Powiatowym ARiMR w Leżajsku, ul. Mickiewicza 20, tel. 017 240 23 45.  
· pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84  
· na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl  oraz  www.minrol.gov.pl  
· wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl 
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