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W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy 
pracę.  Czas więc na podsumowanie czteroletnich 
wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w 
poszczególnych wioskach.   

Brzyska Wola
1.  Zakończenie remontu i rozbudowy strażnicy 

OSP, koszt zadania 361 tys. 

zł.
2.  Utwardzenie parkingu przy kościele  –  

45 tys. zł
3.  Droga powiatowa – Zagródki , 1050 mb. koszt 

306 tys. zł przy dofinansowaniu gminy  
57 tys. zł

4.  Montaż wiat  przystankowych  
3 szt. – 15 tys. zł

5.  Wyposażenie sali komputerowej – 41 tys. zł.
6.  Remont klatki schodowej w budynku szkol-

nym – 6 tys. zł.
7.  Remont drogi gminnej obok OSP 180 mb.- 26 

300 zł.

8.  Wykonanie 260 mb. rowu na pastwiskach – 
3500 zł.

9.  Wykonanie parkingu obok Ośrodka Zdrowia – 
5 tys. zł.

10.  Wykonanie oświetlenia kościoła
11.  Bieżące remonty dróg polnych 26 tys. zł.
12.  Projekt kanalizacji  łącznie z wioskami Wólka 

Łamana i Słoboda – 150 tys. zł.
13. Zmiana źródła wytwarzania energii w budynku 

szkolnym poprzez wymianę kotłowni węglo-
wej na pompy ciepła oraz wymiana grzejników 
i remont elewacji – 800 tys. zł.

14.  Projekt oświetlenia ulicznego.
15.  Projekt kanalizacji wspólnie z Słobodą i Wólką 

Łamaną- 148 tys. zł.

 Dąbrowica
1.  Budowa kanalizacji – 1 mln. 900 tys. zł.  Pozy-

skano dofinansowanie 1 mln.
2.  Wykonanie rowu obok cmentarza
3.  Wyposażenie sali komputerowej – 41 tys. zł.

4.  Remont drogi na „Podług” – prace w czterech 
etapach łącznie 1790 mb - koszt. 172 tys. zł. 
Pozyskano dofinansowanie 94 tys. zł.

5.   Opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku 
na budowę sali gimnastycznej- 65 200 zł.

6.  Opracowanie dokumentacji na modernizację 
stacji uzdatniania wody – dotyczącej wsi Kury-
łówka i Dąbrowica oraz na budowę wodociągu 
na „Podług” – 52 tys. zł.

7.  Pozyskano środki na remont strażnicy OSP 
w kwocie 100 tys. zł.

8.  Bieżące remonty dróg polnych 20 tys. zł.

Jastrzębiec
1. Wykonanie drogi gminnej 1382 mb. w trzech 

odcinkach – 230 tys. zł. Pozyskano dofinanso-
wanie w kwocie 100 tys. zł

2. Wykonanie drogi polnej – 700 mb. – 40 tys. zł. 
Pozyskane dofinansowanie 20 tys. 

3. Remont drogi powiatowej 335 mb. – koszt  112 
tys. zł. , dofinansowanie przez gminę 22 600 zł.
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4. Wykonanie rowu 650 mb. – 6500 zł
5. Montaż nowego przystanku – 6 tys. zł
6. Wykonanie drogi powiatowej przez wieś 1380 

mb. – koszt 568 400 zł, dofinansowanie przez 
gminę175 tys. zł.

7. Remont drogi gminnej przez wieś 315 mb. – 
koszt 42 500 zł. 

 Pozyskano dofinansowanie 34 tys. zł.
8. Generalny remont strażnicy OSP -  605 tys. zł. 

Pozyskano kwotę 514 tys. zł.
9. Bieżące remonty dróg polnych 16 500  zł.

Kolonia Polska
1. Remont i rozbudowa Wiejskiego Domu Kul-

tury – koszt 725 tys. zł. Złożono wniosek na 
dofinansowanie zadania.

2. Dokończenie remontu drogi dojazdowej do pól 
– 50 tys. .Pozyskano dofinansowanie w kwocie 
21 tys. zł.

3. Ochrona zabytków , dofinansowanie remontu 
kościoła – 70 tys. zł.

4. Zakup i montaż nowego przystanku -  4 tys. zł.
5. Wykonanie drogi na „Biele”  530 mb. – koszt 

86 500 zł.  
Pozyskano dofinansowanie 69 tys. zł.

6. Bieżące remonty dróg polnych 16 500 zł.

Kulno
1. Ochrona zabytków, dofinansowanie remontu 

kościoła – 90 tys. zł
2. Zakup i montaż nowych przystanków  –  2 szt. 

8 500 zł.
3. Wykonanie boiska sportowego z ogrodzeniem 

-  6 700 zł
4.  Remont drogi gminnej 360 mb. – koszt 68 

254. Pozyskano dofinansowanie 45 tys. zł.

5. Remont budynku gospodarczego przy szkole
6. Pozyskano samochód strażacki „Lublin” na 

potrzeby OSP.
7.  Bieżące remonty dróg polnych 19 tys. zł.

8. Remont drogi powiatowej Kulno – Łazów , 
3000 mb. – koszt 1 mln 353 tys. zł. Dofinanso-
wanie przez gminę 203 tys. zł.

Kuryłówka
1. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicz-

nego „Polski Koniec” – 17 tys. zł.
2. Zagospodarowanie otoczenia szkoły –  

89 087 zł.
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3. Ogrodzenie i zagospodarowanie otoczenia 
budynku Urzędu Gminy – 25 tys. zł.

4. Ochrona zabytków , dofinansowanie remontów 
kościołów – 165 tys. zł.

5. Remont Gminnego Ośrodka Kultury – 230 tys. 
zł. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 125 
tys. zł  z PROW.

6. Przebudowa skrzyżowania dróg : gminnej, 
powiatowej i wojewódzkiej – koszt 540 800 zł, 
dofinansowanie gminy 200 tys. zł.

7. Zakup i montaż trzech przystanków
8. Budowa kanalizacji –  wartość kosztorysowa 9 

mln 145 tys. zł. Pozyskano dofinansowanie 6 
mln 708 tys. zł.

9. Opracowanie planu zagospodarowania prze-
strzennego – łącznie z Tarnawcem i częścią 
górniczą Ożanny. – koszt 55 400 zł.

10. Plan urządzenia dla lasów Mienia Gminnego – 
24 tys. zł.

11. Remont drogi gminnej „Ruski Koniec” 1 007 
mb. – koszt 220 tys. zł. Pozyskano dofinanso-
wanie 100 tys. zł.

12.  Wyposażenie sali komputerowej w szkole –  
41 tys. zł.

13. Opracowanie dokumentacji na modernizację 
stadionu LKS – 18 tys. zł.

14. Wymiana pieca gazowego w OSP – 12 tys. zł.
15. Budowa drogi polnej - 23 tys. zł.
16. Remont drogi gminnej Cztery Chałupy –  koszt 

148 651 zł, pozyskano dofinansowanie w kwo-
cie 100 tys. zł. 

17.  Remont drogi gminne obok dawnej „smolarni” 
– koszt 225 553 zł. , pozyskano dofinansowa-
nie 150 tys. zł. 

18. Wykonanie oświetlenia ulicznego I część 
„Górki” – 40 900 zł. 

19. Wykonanie drogi gminnej „Górki” w kierunku 
Tarnawca, 500 mb. – koszt 130 tys. zł., uzyska-
no dofinansowanie 105 tys. zł.

20. Wykonanie drogi do Ożanny – trzeci odcinek – 
koszt 143 tys. zł.

21. Remont drogi gminnej przy szkole 185 mb. – 
35 tys. zł.

22. Wykonanie drogi na „Mielniki” 370 mb. – 
koszt 82 tys. zł. Pozyskano dofinansowanie 
w kwocie 65 tys. zł.

23. Wykonanie drogi od kładki w kierunku kościo-
ła – 25 174 zł. Uzyskano dofinansowanie  
20 139 zł.
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24. Wykonanie oświetlenia ulicznego II część –  
45 tys. zł.

25. Docieplenie i wykonanie elewacji budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce  
oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku 
z ogrodzeniem placu. Zadanie podzielone na 
dwa etapy w ramach jednego wniosku złożone-
go do PROW. Wartość kosztorysowa 204 400 
zł. Dofinansowanie 126 000 zł.

26. Bieżące remonty dróg polnych – 31 tys. zł.
27. Opracowanie dokumentacji na modernizację 

stacji uzdatniania wody – dotyczącej wsi Kury-
łówka i Dąbrowica.- 52 tys. zł.

28. Projekt oświetlenia ulicznego - 11 200 zł
29. Zakup samochody strażackiego – 750 tys. zł. 

Pozyskano dofinansowanie 638 tys. zł.
30. Złożono wniosek i ogłoszono przetarg na reno-

wację stadionu LKS – w dwóch etapach: I etap 
wartość kosztorysowa -  568 tys. zł, dotyczy 
płyty stadionowej , boiska i bieżni, II etap war-
tość kosztorysowa 228 tys. dotyczy budynku 
i otoczenia.

Ożanna
1. Budowa kanalizacji – 1 mln 800 tys. zł.
2. Remont drogi gminnej przez wieś 800 mb. – 

koszt 202 tys. zł. Pozyskano dofinansowanie 
80 tys. zł.

3. Oświetlenie kościoła 
4. Remonty dróg polnych – 16 500  zł.
5. Opracowanie planu zagospodarowanie prze-

strzennego – obszaru górniczego z Kuryłówką 
i Tarnawcem – 55 400 zł

6. Remont mostu – 40 200 zł w 2007 r. ; 40 243 
zł w 2008 r. 

7. Remont drogi do kościoła – 42 tys. zł.

8. Zakup i montaż przystanku – 5 tys. zł.
9. Wykonanie dwóch zatok autobusowych – 14 

640 zł.
10. Remont przystanku – 2 tys. zł.
11. Remont drogi od kościoła do przystanku – 30 

100 zł. Uzyskano dofinansowanie 24 080 zł.  

Słoboda
1. Wykonanie 1050 mb. drogi Mała Słoboda – 

165 000 zł.

2. Zakup i montaż przystanków – 2 szt. 12 300 zł
3. Wykonanie bariery ochronnej od Małej Słobo-

dy do Luchowa – 2 000 zł
4. Wykonanie projektu zatoki autobusowej – 

6 300 zł
5. Wykonanie remontu drogi powiatowej I odci-

nek 300 mb. – koszt 101 tys. zł.  dofinansowa-
nie gminy 60 tys. zł.

6. Wykonanie drogi powiatowej do Kolonii 
Polskiej – koszt 472 tys. zł., dofinansowanie 
gminy 371 tys. zł

7. Pozyskano samochód strażacki – Żuk, dla OSP
8. Bieżące remonty dróg polnych – 15 tys. zł.
9. Projekt kanalizacji wspólnie z Brzyską Wolą 

i Wólką Łamaną- 148 tys.  zł.
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Tarnawiec
1. Wykonanie planu zagospodarowania prze-

strzennego – łącznie z Kuryłówką i Ożanną – 
55 400 zł

2. Zakup i montaż przystanku – 4 500 zł
3. Wykonanie drogi gminnej 200 mb. – 50 tys. zł. 
4. Budowa Wiejskiego Domu Kultury – koszt 

1 mln. 100 tys. zł. – pozyskano dofinansowanie 
w kwocie 500 tys. zł.

5. Bieżące remonty dróg polnych -  16 500 zł

Wólka Łamana
1. Zakup i montaż przystanku – 5 500 zł
2. Remont mostu – 37 500 zł
3. Wykonanie planu zagospodarowania prze-

strzennego – 28 670 zł.

4. Remont drogi powiatowej 1 990 mb, koszt  
431 tys. zł,  dofinansowanie gminy 182 tys. zł.

5. Zakup samochodu strażackiego 65 tys. zł.
6. Bieżące remonty dróg polnych – 15 tys. zł.
7. Projekt kanalizacji wspólnie z Brzyską Wolą i 

Słobodą - 148 tys.  zł.
Ponadto na rzecz parafii Tarnawiec i Bystre- ko-
ściół w Kulnie, przekazano znaczące ilości drewna 
jako pomoc rzeczową. 

 Życie gminy nie koncentruje się jednak tyl-
ko na sprawach inwestycyjnych. Szczególne miejsce 
w systemie wartości samorządu obecnej kadencji zaj-
mują bowiem sprawy związane  z życiem społecznym  
i kulturalnym mieszkańców. W związku z tym pod-
jęto wiele nowych inicjatyw mających na celu inte-
grację dzieci i młodzieży oraz reintegrację społeczną 
osób starszych.  W ramach Programu Integracji Spo-

łecznej pozyskano środki w wys. 320 tys. zł , które 
pozwoliły na utworzenie ośmiu ( na dziesięć sołectw 
w gminie) świetlic środowiskowych oraz Gminnego 
Klubu Seniora. Wszystkie te placówki wyposażone 
zostały w odpowiednie umeblowanie, sprzęty, pomo-
ce,  a przy każdej świetlicy powstało ponadto boisko 
do siatkówki i badmintona. Przy wsparciu finanso-
wym tego Programu wydano również pierwsze opra-
cowanie o gminie – Album „Gmina Kuryłówka”. 
Działalność świetlic wspiera także Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju Gminy Kuryłówka, które podczas 
wakacji organizowało w świetlicach dożywianie dla 
dzieci w ramach programu „Podziel się posiłkiem”.                                                                                                                                      
 Bardzo dużą uwagę zwrócono także na profilaktykę 
zdrowotną mieszkańców gminy. Stąd też samorząd 
wspiera liczne programy profilaktyczne realizowane 
w szkołach oraz cyklicznie organizuje badania pro-
filaktyczne dla kobiet, sprowadzając na teren gminy  
CYTOMAMMOBUS Fundacji SOS Życie z Mielca.                                                                      
Wiele podmiotów z terenu gminy tj. Gminny Ośro-
dek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Kury-
łówce i jej filie, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
Gminy Kuryłówka, angażuje się w działalność kul-
turalną gminy pozyskując przy tym środki finanso-
we z różnych programów na cele przedsięwzięć cy-
klicznych tj. Dni Gminy, Dożynki, Jazz nad Ożanną, 
Spotkania z Folklorem, organizowanie zajęć poza-
lekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz wzboga-
canie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy.                                                                                          
W minionym roku znaczącym wsparciem objęto 
również osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Otrzymały one pomoc w ramach pro-
jektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  reali-
zowanego przez ośrodek pomocy społecznej. War-
tość projektu w 2009 r. wyniosła  98 tys. zł. Projekt 
ten kontynuowany jest również  w roku bieżącym, 
jego  wartość wynosi obecnie 138 tys. zł. Rodzaje 
proponowanego wsparcia dla beneficjentów to: in-
dywidualne poradnictwo psychologiczne, pedago-
giczne, doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizu-
jące, kursy i szkolenia zawodowe,   grupy wsparcia 
oraz nowa usługa jaką jest asystent rodziny.      


