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Drodzy Czytelnicy!

Lato jest niewàtpliwie okresem wypoczynku dla

tych, którzy pe∏nià swoje obowiàzki zawodo-

we w ró˝nych zak∏adach pracy. Dla rolników na-

tomiast jest to okres wyt´˝onej pracy w piel´-

gnowaniu i zbiorach swoich plonów. Mamy

jednak nadziej´, ˝e zarówno w jednej jak i w dru-

giej grupie znajdziemy zainteresowanych tym

co ciekawego wydarzy∏o si´ w naszej gminie

i jakie nowe przedsi´wzi´cia planuje dla nas

gminny samorzàd.

W numerze tym publikujemy równie˝ wa˝ne

dla Mieszkaƒców og∏oszenia dotyczàce isto-

tnych spraw zwiàzanych z rozwojem i funk-

cjonowaniem wielu gospodarstw.

˚yczymy przyjemnej lektury

Redakcja

 

KONKURS FOTOGRAFII CYFROWEJ 
„PRZYRODA GMINY W OBIEKTYWIE” 

Wójt Gminy Kury∏ówka zaprasza dzieci i m∏odzie˝ do lat 18 do udzia∏u w konkursie fotograficznym.
Celem konkursu jest utrwalenie pi´kna przyrody na terenie gminy (zdj´cia roÊlin i zwierzàt
˝yjàcych w naturalnym Êrodowisku).
Fotografie na konkurs muszà byç wykonane na terenie gminy.
Wykluczone sà zdj´cia, które by∏y wczeÊniej gdziekolwiek publikowane, a tak˝e reprodukcje cudzych
prac. Wykluczone sà zdj´cia ptaków na gniazdach lub l´gów.
Prace wy∏àcznie w postaci plików cyfrowych - pliki nale˝y dostarczyç na p∏ytach CD lub DVD,
akceptowane formaty to JPEG TIFF BMP. Minimalna rozdzielczoÊç plików to 1600x1200
pikseli (ok. 2 mln pikseli). P∏yty powinny byç czytelnie opisane imieniem i nazwiskiem autora.
Do ka˝dego zdj´cia nale˝y do∏àczyç opis zawierajàcy nast´pujàce dane: imi´ i nazwisko autora,
jego wiek, adres szko∏y i klas´ oraz tytu∏ zdj´cia.
Ka˝dy autor mo˝e dostarczyç maksymalnie 3 zdj´cia.
Dostarczenie pracy na konkurs oznacza jednoczeÊnie, ˝e uczestnik potwierdza i˝ jest ich autorem.
Rzecz jasna, ka˝dy zachowuje osobiste i majàtkowe
prawa autorskie, jednak zezwala na wykorzystanie
zdj´ç. 
Organizator zastrzega sobie nieodp∏atne prawo do
umieszczania wybranych prac (oznaczonych imie-
niem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej
gminy Kury∏ówka www.kurylowka.pl oraz w publi-
kacjach dotyczàcych gminy. 

Nagrodami w konkursie b´dà akcesoria do cyfro-
wych aparatów fotograficznych.
Prace konkursowe nale˝y dostarczyç do sekretaria-
tu Urz´du Gminy Kury∏ówka 
w terminie do 30 wrzeÊnia 2008 r. 

 

Âwitezianka b∏yszczàca (Calopteryx splendens)



Min´∏a pierwsza po∏owa roku, czas wi´c na
podsumowanie prac jakie uda∏o si´ wykonaç,
czy te˝ sfinalizowaç w gminie podczas tych
kilku miesi´cy. 
Niewàtpliwie najistotniejszym i najbardziej
kosztownym zadaniem by∏o dokoƒczenie bu-
dowy kanalizacji sanitarnej wraz z przy∏à-
czami oraz przepompowni Êcieków w miej-
scowoÊciach O˝anna i Dàbrowica – koszt
tego zadania 3 351 967 z∏.
Przeprowadzono generalny remont Gminnego
OÊrodka Kultury w Kury∏ówce (szczegó∏owy
zakres wykonanych prac zosta∏ przedstawiony
w poprzednim numerze KW) – wartoÊç zadania
190 169 z∏.

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy
sieci kanalizacji Êciekowej wraz z pompo-
wniami dla miejscowoÊci Kury∏ówka o war-
toÊci 145 180 z∏. Projekt ten zosta∏ z∏o˝ony do
wydania pozwolenia na budow´.  
Zakoƒczono remonty kilku odcinków dróg
gminnych m.in.:

- remont drogi gminnej w S∏obodzie o wartoÊci
163 635,55 z∏

- remont drogi gminnej w Jastrz´bcu -
226 371, 05 z∏

- remont mostu w O˝annie – 26 393,92 z∏

- remont dróg gminnych po sezonie zimowym
„remonter” – 5 946,15 z∏ 

- zakup i monta˝ wiat przystankowych (3 szt.)
– 16 400 z∏ (przystanki zamontowane b´dà
we wsiach Brzyska Wola, S∏oboda, O˝anna).

JednoczeÊnie kontynuowane sà prace przy re-
moncie i rozbudowie Domu Wiejskiego w Ko-
lonii Polskiej. 
Realizowane sà bie˝àce remonty dróg polnych,
na które gmina w tym roku przeznaczy∏a
40 000 z∏.
W ostatnim czasie rozstrzygni´to tak˝e przetarg
na zagospodarowanie otoczenia obiektu szko∏y
w Kury∏ówce, zadanie o wartoÊci 89 086,79 z∏.
ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo uczniów zostanie
wykonane w czasie wakacyjnej przerwy w nauce.
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POST¢PY W INWESTYCJACH

GOK po remoncie



Stan dróg powiatowych na terenie Naszej
gminy zawsze wywo∏ywa∏ emocje. Nie inaczej
jest i tym razem.
Co uda∏o si´ wykonaç w obecnej kadencji Rady
Powiatu ? 
1. Najbardziej widocznà inwestycjà drogowà

na terenie gminy Kury∏ówka jest przebudo-
wa skrzy˝owania w Kury∏ówce. Efektem
inwestycji, której wartoÊç wynios∏a prawie
550 tys. z∏ (w tym odpowiednio: 200 tys. z∏
gmina i 350 tys. z∏ powiat) jest nowa nawie-
rzchnia o d∏ugoÊci 600 m wraz z chodnikami
co wymiernie zmieni∏o oblicze centrum
stolicy gminy.

2. Wykonanie odcinka drogi Kulno–Brzyska
Wola o d∏ugoÊci 901 m.
WartoÊç inwestycji ponad 180 tys. z∏ w tym
pozyskane Êrodki zewn´trzne powiatu
138 tys z∏, gm. Kury∏ówka 32 tys. z∏ i Êrodki
w∏asne powiatu 9,5 tys. z∏. 

3. Remont drogi Brzyska Wola – S∏oboda o d∏u-
goÊci 650 m. WartoÊç inwestycji prawie
162 tys. z∏., w tym Êrodki zewn´trzne pozy-
skane przez powiat 116 tys. z∏.
Wk∏ad gminy Kury∏ówka 25 tys. z∏ i udzia∏
w∏asny powiatu 21 tys. z∏.

4. Remont drogi Jastrz´biec – Bukowina o d∏u-
goÊci oko∏o 400 m na wartoÊç 112 tys. z∏.

¸àczna wartoÊç dotychczas wykonanych in-
westycji drogowych na terenie gminy Kury-
∏ówka wynosi ponad 1 milion z∏otych i jest
najwi´ksza w powiecie.
Co si´ tyczy du˝ych projektów z wykorzysta-
niem Êrodków unijnych sprawa wbrew pozo-
rom nie jest ∏atwa. Mia∏o byç du˝o pieni´dzy
do wykorzystania. Potrzeby samorzàdów wszyst-
kich szczebli sà ogromne. Ka˝de pieniàdze w
sposób racjonalny mogà byç przez nie wyko-
rzystane. Potrzeby wielokrotnie przewy˝szajà
mo˝liwoÊci bud˝etu unijnego b´dàcego w ge-
stii Urz´du Marsza∏kowskiego.
I tu zaczynajà si´ schody. Po pierwsze kryteria
naboru wniosków "drogowych" co rusz si´
zmienia∏y. Ostatecznie zadecydowano, ˝e po-
wiaty mogà w latach 2008-2013 aplikowaç
o dofinansowanie z Êrodków unijnych tylko raz
(z∏o˝yç projekt do 29 maja 2008) i tylko dwóch
dróg. Dodatkowym kryterium jest to aby drogi
powiatowe ∏àczy∏y co najmniej dwa powiaty
po∏o˝one w województwie podkarpackim (tego
kryterium nie spe∏nia droga powiatowa Brzyska
Wola – Jastrz´biec do granic województwa

lubelskiego). Jedynà droga biegnàcà przez
teren gminy która spe∏nia to kryterium jest
odcinek Kulno – ¸azów – Krzeszów ∏àczàcy
powiat le˝ajski z ni˝aƒskim o ∏àcznej d∏ugoÊci
oko∏o 14 km. 
Ten wniosek b´dzie aplikowany przez gmin´
Krzeszów jako zadanie przej´te od powiatów
za ich zgodà i w porozumieniu z nimi. Taki za-
bieg by∏ mo˝liwy dzi´ki wielokrotnym roz-
mowom wszystkich zainteresowanych stron
(obu starostów i wójta Krzeszowa). Rada Powiatu
w Le˝ajsku na nadzwyczajnej sesji w dniu 8 maja
podj´∏a uchwa∏´ w sprawie wyra˝enia zgody
na zawarcie przez Powiat Le˝ajsk porozumie-
nia z Gminà Krzeszów na wykonanie zadania
publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1074 R Krzeszów-Kulno".
W ramach projektu zostanie wykonany odcinek
ponad 3 km biegnàcy przez gmin´ Kury∏ówka
do granic powiatu.
I tyle w sprawie dróg powiatowych na terenie
gminy Kury∏ówka. Zdaj´ sobie spraw´ z nie-
dosytu jaki rodzi si´ po przeczytaniu tego
artyku∏u. Najbardziej zawiedzeni mogà czuç
si´ mieszkaƒcy Jastrz´bca do którego droga na
wiosn´ wyglàda jak przys∏owiowy ser szwaj-
carski. Z drugiej strony nale˝y dodaç, ˝e w tej
miejscowoÊci zakoƒczono dwie inwestycje
drogowe: droga "na wsi" otrzyma∏a nawierz-
chnie utwardzonà na ca∏ej d∏ugoÊci, wyremon-
towano tak˝e odcinek drogi powiatowej. In-
westycje te zosta∏y zrealizowane z udzia∏em
Êrodków zewn´trznych. 
Równie bolesne rozterki b´dà prze˝ywaç mie-
szkaƒcy S∏obody którzy do koÊcio∏a parafial-
nego je˝d˝à po drodze powiatowej o nawierz-
chni nieutwardzonej. Zapewne znalaz∏o by si´
wiele innych odcinków dróg które wymagajà
generalnej poprawy. Niestety opracowane kry-
teria przez Urzàd Marsza∏kowki Województ-
wa Podkarpackiego sà takie, a nie inne. Wiele
zastrze˝eƒ wzbudza∏a struktura tego bud˝etu.
Przedstawiciele samorzàdów zwracali uwag´,
˝e zbyt ma∏o Êrodków przeznaczono na infra-
struktur´ drogowà. Niestety apele samorzàdow-
ców odbija∏y si´ g∏uchym echem. Zatem jeÊli
mamy mieç pretensje to kierujmy je pod w∏a-
Êciwy adres. Przedstawiciele gminy (radni) robià
wszystko aby pozyskaç maksimum Êrodków
finansowych na inwestycje drogowe. 

R. Sza∏ajko
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...m∏odego ch∏opca, w∏asnego bohatera, który
urodzi∏ si´ i prze˝y∏ ca∏e, swoje krótkie ˝ycie
w Kury∏ówce - Franciszka Kyci´, ucznia Gim-
nazjum w Le˝ajsku, który w listopadzie 1918
roku pospieszy∏ do „Orlàt”, do obrony Lwowa
i ofiar´ z ˝ycia w∏asnego dla Ojczyzny uczyni∏. 

Wczesnym rankiem 28 kwietnia, d∏ugi ko-
rowód m∏odzie˝y, uczniów Publicznego Gim-
nazjum w Kury∏ówce przemaszerowa∏ przez
wieÊ, by wraz ze swoim dyrektorem i na-
uczycielami na czele w skupieniu zajàç
miejsca w ∏awach tarnawieckiego koÊcio-
∏a. OdÊwi´tna Msza Êw., odÊwi´tna atmo-
sfera, bo to inauguracja uroczystoÊci nada-
nia imienia Publicznemu Gimnazjum w Ku-
ry∏ówce. 

Msz´ Êw. celebrowali Ks. Franciszek
Goch Proboszcz Tarnawieckiej Parafii oraz
Ks. Wikary Les∏aw Pelc. Homili´ do
m∏odzie˝y wyg∏osi∏ ksiàdz Proboszcz. Mà-
dre, wzruszajàce s∏owa o odpowiedzial-
noÊci, odwadze ˝ycia w prawdzie, o sza-
cunku i mi∏oÊci do sztandaru, który sta-
nie si´ god∏em szko∏y i ka˝dego jej ucznia,
„bo sztandar z szacunkiem, na bacznoÊç
witamy, bo uca∏ujemy jego kraj, bo ˝o∏nierz na
polu bitwy broni∏ swego sztandaru do koƒca, bo
sztandar to honor, to wolnoÊç i patriotyzm.” Po
Mszy Êw. procesj´ na pobliski cmentarz, do
grobu Franciszka Kyci oraz modlitw´ za jego
dusz´ poprowadzili obaj ksi´˝a celebranci, a na
zakoƒczenie uczniowie przybrali grób kwiata-
mi i zapalili znicze.

W samo po∏udnie 29 kwietnia, sala gimnasty-
czna Publicznego Gimnazjum zape∏ni∏a si´ za-
proszonymi na uroczystoÊç goÊçmi oraz
m∏odzie˝à szkolnà. Przy wtórze werbli na
sal´ wesz∏y poczty sztandarowe ZSL
w Le˝ajsku i OSP w Kury∏ówce. Teraz
wszyscy obecni „na bacznoÊç”, gromko
i z powagà odÊpiewali Hymn Paƒstwowy.
I tak to w∏aÊnie rozpocz´∏a si´ uroczy-
stoÊç nadania imienia Franciszka Kyci
bezimiennemu dotàd Publicznemu Gim-
nazjum w Kury∏ówce.

Zaproszonych goÊci powita∏ dyrektor
szko∏y Waldemar Fus. Ze wzruszeniem
mówi∏ o donios∏oÊci zdarzenia tego dnia,
o tym, ˝e to w∏aÊnie szko∏a buduje trady-
cj´ i ∏àcznoÊç ze Êrodowiskiem poprzez

postaç jej patrona, ˝e byç godnym wybranego
bohatera, to staraç si´ ˝yç jak on, byç takim jak
by∏ Franek Kycia. To o tym w∏aÊnie mówià i za-
wsze majà uczniom przypominaç sentencje wy-
haftowane na nowym sztandarze: „sapere aude”
– to znaczy (dos∏.) „miej odwag´ byç màdrym”
oraz „memoria nostri durabit si vita meruimus”
- czyli (dos∏.) „pami´ç o nas trwaç b´dzie jeÊli
˝yciem zas∏u˝yliÊmy”.

Po krótkiej prezentacji sylwetki patrona
przysz∏a kolej na ceremoni´ nadania imienia
szkole. Aktu tego dokona∏ Przewodniczàcy Rady
Gminy Kury∏ówka Krzysztof Leja odczytujàc
Uchwa∏´ Rady Gminy w tej sprawie.

Od momentu odczytania i przekazania
dokumentu na r´ce dyrektora szko∏y, Publiczne
Gimnazjum w Kury∏ówce przyj´∏o oficjalnie
imi´ Franciszka Kyci. 

Czas na wprowadzenie sztandaru. Starania

PUBLICZNE GIMNAZJUM W KURY¸ÓWCE MA
SWOJEGO PATRONA



o pozyskanie pieni´dzy na jego wykonanie pod-
j´li rodzice uczniów szko∏y a dzi´ki ofiarnoÊci
spo∏eczeƒstwa uda∏o si´ cel ten w pe∏ni osià-
gnàç. A zatem sztandar szko∏y wprowadziç!
Wchodzi poczet sztandarowy, zaÊ Przewodniczà-
ca Rady Rodziców Beata Kamiƒska prosi teraz
Ks. Proboszcza Franciszka Gocha „aby uÊwietniç
tradycj´ i podkreÊliç donios∏oÊç ceremonii”, o do-
konanie aktu jego poÊwiecenia. Po odczytaniu
przez przedstawicielk´ Rady Rodziców aktu
fundacji sztandaru nastàpi∏o z∏o˝enie podpi-
sów i tradycyjnie, symboliczne, w∏asnor´czne
wbicie gwoêdzi przez fundatorów.

Teraz rodzice, w imieniu fundatorów, prze-
kazujà sztandar na r´ce dyrektora szko∏y, by
s∏u˝y∏ godnie ca∏ej szkolnej spo∏ecznoÊci, te-
mu i przysz∏ym pokoleniom uczniów. A ucznio-
wie? W postawie „na bacznoÊç”, z uniesionà
prawà r´kà powtarzajà za swoim dyrektorem
s∏owa Êlubowania na ten sztandar i temu sztanda-
rowi, który od tej chwili staje si´ ich obowiàzkiem,
dumà i symbolem wiernej przynale˝noÊci do
spo∏ecznoÊci uczniowskiej Publicznego Gim-
nazjum im. Franciszka Kyci w Kury∏ówce.

A teraz s∏owa skierowane do naszych goÊci,
czas najwy˝szy na prezentacj´, bo przed wy-
prowadzeniem pocztów sztandarowych, koƒ-
czàcym cz´Êç oficjalnà uroczystoÊci, g∏os
zabrali w∏aÊnie oni. A byli to: Dyrektor Liceum
Ogólnokszta∏càcego im. Boles∏awa Chrobrego
w Le˝ajsku Stanis∏aw Bartnik, Starosta Po-
wiatu Robert ˚o∏ynia, Wizytator Kuratorium
OÊwiaty w Rzeszowie Krystyna Czubara,
w imieniu Pos∏a na Sejm RP Zbigniewa Ry-
nasiewicza jego asystent Krzysztof Kolano,
Wójt Gminy Kury∏ówka Tadeusz Halesiak,
emerytowany nauczyciel Szko∏y Podstawowej

w Kury∏ówce, wielki patriota Kury∏ówki
i uczestnik spo∏ecznego zespo∏u do sprawy
o nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum
w Kury∏ówce - Eugeniusz Josse. 

Nale˝y zaznaczyç, ˝e uroczystoÊç ta zgro-
madzi∏a jeszcze wiele zacnych goÊci, a byli wÊród
nich przedstawiciele samorzàdu, urz´dów i in-
stytucji z terenu gminy, dzia∏acze spo∏eczni
oraz osoby zaprzyjaênione z kury∏owskim gim-
nazjum.

I gdy tylko przebrzmia∏o, i gdy ledwie
ucich∏y tupoty i szurania, pieÊnià „Gaude,
mater Polonia” – „Raduj si´, matko Polsko”
rozpocz´∏a si´ cz´Êç artystyczna w wykonaniu
uczniów szko∏y. W ciszy s∏uchaliÊmy wykonania
trzynastowiecznego hymnu ku czci Êw. Stani-
s∏awa, Êpiewanego przez chór uczniowski,
z wielkà powagà i talentem. Narracja historyczna,
recytacje najpi´kniejszych wierszy, pieÊni pa-
triotyczne, raz wyÊpiewane przez solistów,
innym zaÊ razem ogniÊcie wydmuchane przez
muzyków Orkiestry D´tej kury∏owskiego GOK-u,
dobrze zagrane przez m∏odych, uczniowskich
aktorów, jakby wyj´te z ˝ycia patrona szko∏y

obrazki jego ostatnich dni. Oto jak
by∏o. 
Cz´Êç artystycznà zakoƒczy∏o sym-
boliczne zapalenie lampek i ustawie-
nie na scenie prostego, brzozowego
krzy˝a. Te lampki to ho∏d i wspom-
nienie wszystkich m∏odych bohaterów
Lwowa, Orlàt, a ten prosty krzy˝ to
wyraz cichej, nie szukajàcej s∏awy,
ofiary z jakà bez wahania oddawali
krew i ˝ycie ukochanemu miastu i Oj-
czyênie, tak jak Franciszek Kycia -
patron Publicznego Gimnazjum w Ku-
ry∏ówce. 

I tyle? Nie drogi czytelniku, je-
szcze nie koniec! Dyrektor Publi-
cznego Gimnazjum im. Franciszka
Kyci w Kury∏ówce Waldemar Fus,

ciep∏o i serdecznie podzi´kowa∏ wszystkim
goÊciom za przyj´cie zaproszeƒ, spo∏ecznemu
zespo∏owi za∏o˝ycielskiemu do sprawy nadania
patrona szkole, którego by∏ tak˝e szefem, za
pomoc w przeprowadzeniu przedsi´wzi´cia
(w zespole dzia∏ali: Eugeniusz Josse, Roman
Sza∏ajko, Józef B∏oƒski, El˝bieta Szumi∏o, Ma-
rek Latawiec, Aleksandra Janicka) oraz wszyst-
kim osobom zaanga˝owanym we wspólnym
dziele.

Aleksandra Janicka
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W miesiàcach marzec, kwiecieƒ i maj br.
w stra˝nicy OSP w Kury∏ówce odby∏y si´ spot-
kania dotyczàce Programu Integracji Spo∏ecznej.

W zebraniach tych uczestniczyli: Wójt
Gminy Kury∏ówka - Tadeusz Halesiak, kiero-
wnik Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
- Alicja Kycia, pracownicy GOPS-u,  Radni
naszej gminy (niestety nieliczni) i radni po-
wiatowi, w∏adze koÊcielne, dyrektorzy szkó∏
podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy

Kury∏ówka. Obecni na spotkaniu byli równie˝
lokalni dzia∏acze spo∏eczni.

Spotkania te prowadzi∏a El˝bieta Tom-
czyk - Konsultant Regionalny PPWOW.

Podczas tych˝e spotkaƒ starano si´ wypra-
cowaç Plan Dzia∏ania dla gminy Kury∏ówka,
w ramach wczeÊniej ju˝ wspomnianego Pro-
gramu Integracji Spo∏ecznej. Nale˝y wiedzieç,
i˝ program ten jest jednym z komponentów
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich (PPWOW).

Zosta∏ on okreÊlony w umowie po˝yczki
Nr 7358 POL zawartej pomi´dzy Mi´dzynaro-
dowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, zwanym
dalej Bankiem Âwiatowym, a Rzàdem Rzeczy-
pospolitej Polskiej w dniu 7 kwietnia 2006r.

Dzia∏ania podj´te w ramach Programu In-
tegracji Spo∏ecznej przyczyniç si´ majà do: 
- budowy potencja∏u gmin wiejskich w zakre-

sie strategicznego planowania i realizacji
polityki spo∏ecznej na poziomie lokalnym,

- lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkaƒców
poprzez budowanie sieci us∏ugodawców,

- budowy potencja∏u instytucjonalnego i spo-
∏ecznego gmin pozwalajàcego na jak najlepsze
wykorzystanie innych programów w obsza-
rze integracji spo∏ecznej.

Program Integracji Spo∏ecznej ma wesprzeç
gminy we wdra˝aniu strategii rozwiàzywania
problemów spo∏ecznych poprzez finansowanie

projektów z nich wynikajàcych. Ponadto w za-
le˝noÊci od potrzeb ma s∏u˝yç gminom w two-
rzeniu strategii lub uaktualnianiu istniejàcego
dokumentu. Realizacja projektów finansowych
w ramach Programu Integracji Spo∏ecznej po-
winna stanowiç istotny impuls do wzmocnie-
nia i tworzenia lokalnych organizacji pozarzà-
dowych aktywnie w∏àczajàcych si´ w proces
integracji spo∏ecznej na terenie gmin.

Celem Programu Integracji Spo∏ecznej jest
przede wszystkim aktywizacja grup biernych
spo∏ecznie oraz integrowanie ich ze Êrodowi-
skiem lokalnym.

Wspomniani reprezentanci gminy Kury∏ów-
ka przy wspó∏pracy z konsultantkà regionalnà
ustalili, i˝ nale˝y si´ skupiç przede wszystkim na:

- zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci
i m∏odzie˝y z terenu gminy Kury∏ówka, reali-
zacji dzia∏aƒ majàcych na celu ich rozwój
intelektualny i fizyczny,

- reintegracj´ spo∏ecznà osób starszych, utwo-
rzenie Gminnego Klubu Seniora.

Podj´te na spotkaniu wst´pne plany dzia-
∏ania sà adekwatne do zapisów zawartych
w Gminnej Strategii Rozwiàzywania Proble-
mów Spo∏ecznych na lata 2006-2016.

JeÊli chodzi natomiast o harmonogram planu
dzia∏aƒ, odnoÊnie Programu Integracji Spo∏e-
cznej, kwestia ta przedstawia si´ nast´pujàco:
w 2008r. planuje si´ opracowanie procedur
konkursowych, og∏oszenie konkursów i podpi-
sanie umów z us∏ugodawcami. Z kolei w kwar-
tale trzecim br. przewiduje si´ realizacj´ dzia-
∏aƒ i ich promocj´.
Kwarta∏ czwarty mia∏by pos∏u˝yç ku temu,
aby w dalszym ciàgu sk∏aniaç si´ ku promocji
i kontynuacji dzia∏aƒ wczeÊniej podj´tych i aby
opracowaç dokumentacj´ sprawozdawczà
z roku 2008. JeÊli chodzi natomiast o 2009 r. (do
koƒca tego˝ roku przewidziane jest trwanie
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projektu), planowane jest kontynuowanie wspo-
mnianych wy˝ej dzia∏aƒ kierowanych do dzie-
ci i m∏odzie˝y oraz osób starszych.

Z punktu widzenia ekonomicznego, na re-
alizacj´ tego programu gmina nasza posiada
80 tysi´cy euro.

Kwot´ t´ mo˝na wykorzystaç jednorazo-
wo, bàdê roz∏o˝yç etapami. W zwiàzku z wcze-
Êniejszym zapisem Gmina Kury∏ówka opo-
wiedzia∏a si´ za wariantem drugim.
I tak od najbli˝szych miesi´cy (lipiec 2008) ru-
sza proces tworzenia Gminnego Klubu Senio-
ra oraz systemu Êwietlic Êrodowiskowych dla
dzieci i m∏odzie˝y na terenie gminy. 

Agnieszka ¸epko

SKUTECZNIE I OSZCZ¢DNIE,
CZYLI PRACE SPO¸ECZNIE U˚YTECZNE

I ROBOTY PUBLICZNE W NASZEJ GMINIE

W roku 2008, tak jak i w poprzednich kilku
latach gmina nasza przystàpi∏a do realizacji
prac spo∏ecznie u˝ytecznych oraz zorganizo-
wania robót publicznych. Zadanie to nieobo-
wiàzkowe dla gmin, ale jak˝e potrzebne.
Stwarza ono bowiem mo˝liwoÊç aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych, daje szans´ na
uzyskanie dochodu (niekiedy po raz pierwszy
po bardzo d∏ugim okresie biernoÊci zawodo-
wej) przez osoby zatrudnione w ramach tych
programów, a dla gminy jest nieocenionym wspar-
ciem w realizacji dzia∏aƒ dotyczàcych
utrzymania porzàdku i estetycznego wyglàdu
w miejscach u˝ytecznoÊci publicznej na
terenie ca∏ej gminy.

W ramach prac spo∏ecznie u˝ytecznych zatru-
dnionych jest 28 osób (na okres od kwietnia do
listopada w∏àcznie). Sà to bezrobotni zarejestro-
wani w Powiatowym Urz´dzie Pracy w Le˝aj-
sku, a tak˝e klienci oÊrodka pomocy spo∏ecznej.
Wykonujà oni wszelkie prace porzàdkowe na
terenie gminy m.in.: sprzàtanie przystanków i ich
otoczenia, porzàdkownie placów i budynków na-
le˝àcych do gminy, dba∏oÊç o czystoÊç nabrze-
˝a zbiornika wodnego w O˝annie, piel´gnacja
zieleni, odkrzaczanie dróg gminnych, drobne
prace remontowo budowlane itp. Prace te w ca-
∏oÊci finansowane sà przez PUP, koszty gminy
w tym zadaniu to tylko ekwiwalent za odzie˝
i Êrodki czystoÊci dla pracowników.

Natomiast na realizacj´ robót publicznych gmina
Kury∏ówka wystàpi∏a z wnioskiem do starosty
le˝ajskiego o przyznanie 20 etatów, a otrzy-
ma∏a limit 9 i tyle tylko osób mo˝na by∏o zatru-
dniç (na okres od maja do paêdziernika). Praco-
wnicy ci (przez 8 godzin dziennie) wykonujà
bardziej z∏o˝one i trudniejsze prace remonto-
wo-budowlane przy budynkach wymagajà-
cych takiej ingerencji, dokonujà równie˝ kon-
serwacji i odnowieƒ licznych obiektów popra-
wiajàc ich wyglàd i funkcjonalnoÊç. Ten ro-
dzaj zatrudnienia jest równie˝ finansowany przez
PUP, refundacja obejmuje, w zale˝noÊci od statu-
su danego bezrobotnego, od 85% do 100% ko-
sztów zatrudnienia.

Dzi´ki tym formom zatrudnienia gmina nasza
ponoszàc niewielkie koszty realizuje wiele,
jak˝e istotnych zadaƒ w zakresie utrzymania
porzàdku, co z pewnoÊcià zauwa˝ajà mieszkaƒ-
cy, ale i osoby goszczàce na naszych terenach,
na co cz´sto zwracajà oni uwag´ w swych wy-
powiedziach dotyczàcych estetyki w gminie
Kury∏ówka.

A.K.

DNI GMINY KURY¸ÓWKA
Jak co roku w czerwcu organizatorzy: Wójt
Gminy Kury∏ówka, Gminna Komisja Rozwià-
zywania Problemów Alkoholowych, Gminny
OÊrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publi-
czna zorganizowali Dni Gminy Kury∏ówka.
Âwi´to naszej Gminy odbywa∏o si´ w dniach
06 - 08 czerwca 2008 r.
Piàtek 6 czerwca przeznaczony by∏ dla naj-
m∏odszej cz´Êci spo∏eczeƒstwa. Wszystko
zacz´∏o si´ od Uroczystej Sesji Dzieci´cej Ra-
dy Gminy, którà tworzyli m∏odzi radni wy-
brani w poszczególnych szko∏ach naszej
gminy. Po zaprezentowaniu swoich programów
przez kandydatów na Dzieci´cego Wójta, roz-
pocz´to g∏osowanie, w wyniku którego wój-
tem zosta∏a Jadwiga Cichoƒ z Publicznego Gim-
nazjum w Kury∏ówce. Wójt Tadeusz Halesiak
przekaza∏ przys∏owiowy klucz do bram gminy
i urzàd sprawowania w∏adzy na okres trzech
dni nowowybranemu w∏odarzowi gminy. Od
tego momentu zagoÊci∏a zabawa i rozrywka,
a to za sprawà Festynu Dzieci´cego. W progra-
mie znalaz∏y si´ mi´dzy innymi: ma∏a szko∏a
czarowania, dyskoteka dla m∏odego cz∏owie-



ka, karaoke, a ca∏oÊç przeplatana grami i zaba-
wami oraz konkursami zwiàzanymi z pro-
filaktykà antyalkoholowà i przeciwdzia∏aniem
narkomanii. W godzinach popo∏udniowych
odby∏ si´ III Mi´dzyszkolny Konkurs Piosenki
„Âpiewajmy Wszyscy”, w którym udzia∏ wzi´-
∏o 17 wykonawców ze wszystkich szkó∏
z terenu gminy. Jury wy∏oni∏o zwyci´zców i
tak w: I kategorii zwyci´˝y∏a Magdalen Pery-
ga z ZS w Dàbrowicy, w II kategorii Sabina
Baj ZS Dàbrowica, a w III kategorii Iwona
Woêny z PG w Kury∏ówce. Jednak kluczo-
wym wydarzeniem organizowanym w ramach
Dni Gminy Kury∏ówka by∏ Wielki Piknik
Rodzinny. Ceremonii otwarcia dokona∏ Wójt
Gminy, który ˝yczy∏ wszystkim uczestnikom
mi∏ych wra˝eƒ i udanej zabawy. A trzeba przy-
znaç, ˝e oferta by∏a bogata. Na poczàtku za-
prezentowa∏a si´ Niezale˝na Formacja Ry-
cerska „Dwa Miecze” ze Szczytna  z pokazem,
w którym mi´dzy innymi znalaz∏y si´: walki
rycerskie z u˝yciem toporów, pojedynki
giermków, pokazy ∏ucznicze, demonstracja
Êredniowiecznej broni palnej, kat z dybami, to-
porem, pniem katowskim, stanowisko min-
cerskie - bicie pamiàtkowych monet. Po tych
atrakcjach rycerze prowadzili konkursy, zaba-
wy przeznaczone dla uczestników w ka˝dym
wieku. W tym samym czasie na estradzie roz-
poczà∏ si´ koncert, w którym wystàpi∏y zespo-
∏y dzia∏ajàce w GOK w Kury∏ówce: Orkiestra
D´ta, Zespó∏ Taƒca Ludowego „Jarz´binka”,
Zespó∏ Estradowy „Konkret”, Zespo∏y Âpiewa-
cze „Leszczyna” z Kulna, ”Âcie˝yna” z Dà-
browicy. GoÊcinnie zaprezentowa∏ si´ Zespó∏
PieÊni i Taƒca „Leliwa” z MCK w Le˝ajsku oraz
Zespó∏ Wokalny OKA'Y z OÊrodka Kultury
w Nowej Sarzynie. Gwiazdà wieczoru by∏ Fol-
klorystyczny Zespó∏ Romski ”KA¸E YAKHA”,
który zach´ci∏ - swojà ˝ywio∏owà muzykà-ku-
ry∏owskà publicznoÊç do zabawy. Na zakoƒ-
czenie Pikniku Rodzinnego odby∏ si´ pokaz
fajerwerków, a do póênych godzin nocnych mie-
szkaƒcy mogli bawiç si´ na festynie tane-
cznym przy zespole muzycznym „FENIX”.
Dodatkowymi atrakcjami by∏ pokaz dzia∏aƒ ra-
towniczych w wykonaniu Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej w Le˝ajsku. Na placu stadionu zapre-
zentowa∏ si´ tak˝e Klub Motocyklowy „Wehiku∏”.
Z wielkich hukiem na muraw´ stadionu wje-
cha∏o 14 harleyowców. By∏a to nie tylko mo-
˝liwoÊci oglàdni´cia tych ciekawych motorów
i zrobienia zdj´cia, ale tak˝e uczestnicy Pi-
kniku Rodzinnego mieli okazj´ do krótkiej
przeja˝d˝ki tymi ciekawymi maszynami.

Przeprowadzenie dwudniowej imprezy w ta-
kiej oprawie nie by∏oby mo˝liwe bez wsparcia
finansowego z zewnàtrz. Dlatego te˝ szczegól-
ne podzi´kowania nale˝à si´ sponsorom, do
których nale˝eli: Browar Le˝ajsk, Grupa Silikaty
Sp. z. o.o, PGNIG S.A. Oddzia∏ Sanok, F.H.P.U.
Meteor, Center Bud Nowa Sarzyna, Zak∏ad
Instalacji Wod-Kan-CO i Gazu Krasne, PUB-
Legenda, Eko Smak Górno, PKS Le˝ajsk,
RSUH Kury∏ówka, Kowalstwo Artystyczne
Janusz Szpila (zdj´cia na ok∏adce).

(GOK)

GMINNE OBCHODY DNIA
STRA˚AKA

Sta∏o si´ ju˝ tradycjà, ˝e stra˝acy spotyka-
jà si´ raz w roku aby uczciç swego patrona
Âwi´tego Floriana. Tegoroczne obchody
gminne Dnia Stra˝aka odby∏y si´ w Dàbro-
wicy.

Na uroczystoÊci przybyli: cz∏onek Zarzàdu
G∏ównego Zwiàzku OSP RP dh Mieczys∏aw
Kot, Prezes Zarzàdu Oddzia∏u Powiatowego
Z OSP RP w Le˝ajsku Stanis∏aw P∏oszaj,
Wiceprezes Zarzàdu Oddzia∏u Powiatowego

9



10

Z OSP RP w Le˝ajsku Józef Majkut (wicestaro-
sta le˝ajski), Komendant Powiatowy PSP
w Le˝ajsku bryg. Józef Golec, przedstawiciele
Komendy Powiatowej Policji, w∏adz gminy i gmi-
nnych jednostek administracyjnych. 

UroczystoÊci rozpocz´to Msza Âwi´tà którà
celebrowali: ksi´˝a proboszczowie Stanis∏aw
Sroka i Franciszek Goch. Po mszy wszyscy udali
si´ na plac szkolny gdzie odby∏a si´ uroczysta
zbiórka. Mi∏ym akcentem stra˝ackiego Êwi´ta
by∏o wr´czenie medali „Za Zas∏ugi dla po˝arni-
ctwa” nie tylko stra˝akom ale tak˝e nauczycie-
lom których podopieczni rokrocznie zdobywa-
jà laury na konkursach plastycznych i wiedzy po-
˝arniczej.
Stra˝ackie Êwi´towanie zakoƒczono tradycyjnà
grochówkà.

II MISTRZOSTWA GMINY DRU˚YN
OSP W TENISIE STO¸OWYM

Zwyci´ska dru˝yna OSP Dàbrowica odbiera pu-
char z ràk Prezesa Zarzàdu Oddzia∏u Gminnego
Z OSP RP w Kury∏ówce Tadeusza Halesiaka.

Zdj´cia i tekst  R. Sza∏ajko

ELIMINACJE GMINNE
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU

WIEDZY PO˚ARNICZEJ

Ju˝ po raz ósmy w stra˝nicy OSP w Kury-
∏ówce odby∏y si´ eliminacje gminne OTWP
ph. „M∏odzie˝ zapobiega po˝arom”. Ten szcze-
bel konkursu jest przepustkà do udzia∏u w eli-
minacjach powiatowych. Sta∏o si´ ju˝ trady-
cjà, ˝e uczniowie z gminy Kury∏ówka reprezen-
tujà powiat le˝ajski w eliminacjach wojewódz-
kich tego turnieju.
Tak by∏o i tym razem. W grupie szkó∏ podsta-
wowych Mateusz Budzyƒski ze Szko∏y Podsta-
wowej w Kulnie (opiekun W∏adys∏awa Sz∏ajko)
w eliminacjach szczebla wojewódzkiego by∏o
o w∏os od Êcis∏ego fina∏u. Pytanie na którym
si´ „wy∏o˝y∏” Mateusz brzmia∏o: wymieƒ urzà-
dzenia antypaniczne. Prawda, ˝e ∏atwe? 
Ostatecznie Mateusz zajà∏ szóste miejsce
w województwie podkarpackim w grupie szkó∏
podstawowych. Drugim reprezentantem po-
wiatu wywodzàcym si´ z Gminy Kury∏ówka
by∏ Bartosz Leja startujàcy w grupie ponadgim-
nazjalnej. Podczas fina∏u gminnego zosta∏y
wr´czone nagrody i dyplomy dla finalistów
konkursu plastycznego o tematyce przeciw-
po˝arowej. DziÊ ju˝ wiemy, ˝e uczennice
z Gimnazjum Publicznego im. Franciszka
Kyci w Kury∏ówce zosta∏y laureatkami elimi-
nacji wojewódzkich w konkursach plasty-
cznych organizowanych przez Komend´ G∏ównà
PSP (Justyna Janeczko) i Zarzàd G∏ówny
ZOSP RP (Natalia Rakszawska). 
Obu finalisom gratulujemy. Gratulacje nale˝à
si´ tak˝e Pani Ma∏gorzacie Sztyrak pod której
opiekà wykonywane by∏y fina∏owe prace.

FinaliÊci szczebla gminnego OTWP (od lewej):
Mateusz Budzyƒski, Piotr Pawelec, Ewelina

Ma∏ysa wszyscy z SP w Kulnie, Tomasz
Wawrzak i Maria Czapla z SP w Brzyskiej Woli.

Fot. i tekst R.Sza∏ajko
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WIZYTA GOÂCI
Z AUSTRII

2 maja br. stra˝acy z Ochotniczej Stra˝y Po-
˝arnej im. Józefa Szcz´snego w Kury∏ówce
goÊcili ochotników z miejscowoÊci Krems
w Austrii. W spotkaniu z zagranicznà delega-
cjà uczestniczy∏ tak˝e Wójt Gminy. Austriacy
goÊcie z zainteresowaniem oglàdali sprz´t
i wyposa˝enie kury∏owskich stra˝aków. Pod
wzgl´dem wyposa˝enia i mo˝liwoÊci opera-
cyjnych stra˝y nie musimy si´ wstydziç, choç
sprz´t samochodowy przekroczy∏ dawno
20 lat jego dzia∏anie nie budzi zastrze˝eƒ.
O jego sprawnoÊç dbajà mechanicy: S∏awomir
i Krzysztof Wilkos.

Austriacki ochotnik w polskim Jelczu GCBA 6/32

Fot. i tekst R.Sza∏ajko

W ZESPOLE SZKÓ¸
W DÑBROWICY MAMY NOWÑ

PRACOWNI¢

Jeszcze przed wakacjami od 12 czerwca 2008r.
uczniowie mogli ju˝ (wreszcie!) korzystaç
z nowych komputerów w pracowni informaty-
cznej. By∏y bardzo potrzebne, bo stary sprz´t by∏
mocno wys∏u˝ony i wymaga∏ wymiany.
Szko∏a po napisaniu  i z∏o˝eniu deklaracji oraz
akceptacji Organu Prowadzàcego bra∏a udzia∏
w Projekcie „Pracownie komputerowe dla
szkó∏ 2007r.” wspó∏finansowanym przez Uni´
Europejskà w ramach Europejskiego Fundu-
szu Spo∏ecznego. Aby spe∏niç kryteria wymagaƒ

nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie
technologii informacyjnej i edukacji multime-
dialnej, a sal´ odpowiednio przygotowano do
instalacji pracowni. Do pracowni dostarczono
serwer, 10 uczniowskich stanowisk kompute-
rowych, sieciowà drukark´ laserowà, skaner,
mobilny zestaw multimedialny sk∏adajàcy si´

z laptopa i wideoprojektora. Wszystkie stano-
wiska posiadajà najnowsze oprogramowanie.
WartoÊç otrzymanej pracowni wynosi
40 774,00 z∏. 

W MA¸YCH
SERDUSZKACH DU˚O

MI¸OÂCI
„Czujàc si´ odpowiedzialnym za to wielkie
wspólne dziedzictwo, któremu na imi´
POLSKA…” (Jan Pawe∏ II), uczymy naszych
najm∏odszych wychowanków kochaç Ojczyzn´!

Dnia 30 kwietnia 2008 roku w Zespole Szkó∏
w Dàbrowicy zorganizowana zosta∏a uroczy-
stoÊç Przedszkolaki z Bia∏o-Czerwonà z u-
dzia∏em dzieci 5 - 6 letnich, która nawiàzywa-
∏a do obchodów Êwiàt paƒstwowych 2 maja -



Dzieƒ Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz
3 maja Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Dzieci z przedszkola w Dàbrowicy
swoimi ma∏ymi serduszkami odda∏y nale˝nà
czeÊç i honor polskiej fladze; odÊpiewa∏y wspól-
nie ze starszymi uczniami hymn polski, pi´-
knie recytowa∏y wa˝ne polskie wiersze:
W. Be∏zy „Kto Ty jesteÊ”, „Barwy ojczyste”,
„Co to jest Polska” Cz. Janczarskiego oraz
„Polskie krajobrazy” S. Kraszewskiego. Na-
st´pnie 5 - 6 latki wr´czy∏y swoim rodzicom
w∏asnor´cznie wykonane flagi i wspólnie
z rodzicami uda∏y si´ na spacer ulicami naszej
Ma∏ej Ojczyzny. Dzieci rozdawa∏y mieszkaƒ-
com zrobione przez siebie choràgiewki  przy-
pominajàc o symbolice i ogromnym znaczeniu
flagi Rzeczypospolitej. PodkreÊliç nale˝y mi∏e
gesty, z jakimi spotka∏y si´ dzieci ze strony
mieszkaƒców. To by∏a bardzo patriotyczna
i pouczajàca wycieczka. Przedszkolaki po raz
kolejny ju˝ zaznaczy∏y swojà obecnoÊç w lo-
kalnym Êrodowisku, tym razem pokazujàc
dzieci´cy patriotyzm. Nawet przyroda sprzy-
ja∏a maluchom, gdy˝ pi´kna pogoda doda∏a
blasku tej wa˝nej dla naszego spo∏eczeƒstwa
uroczystoÊci.

Edukacja patriotyczna zajmuje wa˝ne miejsce
w nauczaniu ju˝ od najm∏odszego pokolenia
w szkole w Dàbrowicy. To pi´kna lekcja dla Po-
laków ma∏ych i du˝ych.
Nad ca∏oÊcià przygotowaƒ i przebiegiem
uroczystoÊci czuwa∏y opiekunki oddzia∏ów
Panie El˝bieta Kryƒ i Ewa Fusiarz.

ROLNIKU

Uwolnij swoje stado Êwiƒ od choroby
Aujeszky’ego!

Co to za choroba?

• Wirusowa zakaêna i zaraêliwa choroba
Êwiƒ;

• Powoduje upadki prosiàt, zaburza rozród;

• Os∏abia odpornoÊç na inne choroby;

• Zmniejsza przyrosty i zwi´ksza zu˝ycie
paszy;

• Ogranicza swobodny obrót trzody chlewnej;

• Stanowi zagro˝enie dla innych gatunków
zwierzàt;

Od m-ca czerwca na terenie naszego powiatu
zbadane zostanà wszystkie stada Êwiƒ, gdzie
pobrana od zwierzàt zostanie krew, aby stwier-
dziç czy nie sà one nosicielami groênego
wirusa.
Aby stado zosta∏o zbadane musi byç zareje-
strowane w rejestrze prowadzonym przez
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto obowiàzkiem hodowcy i rolnika jest:

• oznakowanie Êwiƒ (Êwinie znakujemy kol-
czykiem lub tatua˝em, na którym jest numer
siedziby stada, w której zwierz´ si´ urodzi∏o
lub po raz pierwszy zosta∏o zg∏oszone do re-
jestru);

• prowadzenie Ksi´gi Rejestracji Âwiƒ;
• zg∏oszenie do BP ARIMR faktu urodzenia,

kupna, sprzeda˝y, padni´cia, zabicia, uboju
gospodarczego;

• zg∏oszenie do rejestru powinno mieç miej-
sce niezw∏ocznie ale nie póêniej ni˝ przed
dniem opuszczenia przez zwierz´ siedziby
stada. Ka˝de zwi´kszenie lub zmniejszenie
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liczebnoÊci stada nale˝y zg∏osiç w terminie
30 dni od zaistnienia zdarzenia.

Tylko gospodarstwa wolne od choroby
Aujeszky’ego nie b´dà mia∏y w przysz∏oÊci
problemów ze sprzeda˝à ˝ywych Êwiƒ.

Wi´cej informacji na temat zwalczania choro-
by mo˝na uzyskaç w Powiatowym Inspekto-
racie Weterynarii w Le˝ajsku, tel. 017 242 08 90.

Rolniku

aby skorzystaç z tego programu zg∏oÊ si´
niezw∏ocznie do Biura Powiatowego ARIMR 
w celu nadania numeru i zarejestrowania

siedziby stada Êwiƒ

Program zwalczania choroby Aujeszky’ego
jest ca∏kowicie finansowany z bud˝etu. 

Biuro Powiatowe ARIMR w Le˝ajsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Le˝ajsku

Krzysztof Gajewski

Wsparcie dla Rolników

ZESPÓ¸ DORADCÓW
W LE˚AJSKU
37-300 LE˚AJSK 

UL. MICKIEWICZA 12
TEL./FAX (0-17) 242-17-97

e-mail: podk_lezajsk@odr.net.pl

„Jakie mo˝liwoÊci daje mieszkaƒcom obsza-
rów wiejskich PROW 2007-2013”. 

Lata 2007-2013 to okres nowej perspekty-
wy finansowej dla rolników. 
Zgodnie z za∏o˝eniami reformy polityki wo-
bec obszarów wiejskich od roku 2007, wspar-
cie rozwoju obszarów wiejskich jest finanso-
wane w ramach Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Na jego podstawie zosta∏ opracowany Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
który okreÊla zakres i form´ wsparcia obszarów
wiejskich w Polsce w kolejnym okresie progra-
mowania. Program zosta∏ podzielony na 4 osie
z których ka˝da obejmuje pakiet innych dzia∏aƒ.

Najistotniejsze z nich to znane ju˝ z bud˝etu
2004-2006: „U∏atwianie startu m∏odym rolnikom”,
„Renty strukturalne”, „Modernizacja gospo-
darstw rolnych”, „Wspieranie gospodarowania
na obszarach ONW”, „Program rolno-Êrodo-
wiskowy”, „Zalesienie gruntów rolnych”,
„Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierol-
niczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´-
biorstw”.

„U∏atwianie startu m∏odym rolnikom”,
Celem tego dzia∏ania jest stymulowanie zmian
strukturalnych w sektorze rolnym, przez u∏at-
wienie przejmowania lub zak∏adania gospo-
darstw rolnych przez osoby m∏ode o odpowied-
nich kwalifikacjach zawodowych. Pomoc w ra-
mach dzia∏ania przyznawana jest osobie fizy-
cznej, która:
- do dnia z∏o˝enia wniosku o przyznanie po-
mocy nie prowadzi∏a dzia∏alnoÊci rolniczej
i po raz pierwszy rozpocznie prowadzenie dzia-
∏alnoÊci rolniczej, lub
- przed dniem z∏o˝enia wniosku rozpocz´∏a
prowadzenie dzia∏alnoÊci rolniczej w gospo-
darstwie nabytym w drodze spadku lub daro-
wizny po ukoƒczeniu 18 roku ˝ycia, w trakcie
nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub ponad
podstawowej z wyjàtkiem zasadniczej szko∏y
zawodowej oraz w trakcie stacjonarnych stu-
diów, lecz nie d∏u˝ej ni˝ do 26 roku ˝ycia.
- jest pe∏noletnia i w dniu z∏o˝enia wniosku
nie ukoƒczy∏a 40 roku ˝ycia.
Jednorazowa wyp∏ata kwoty w wysokoÊci 50 tys.
z∏otych stanowi form´ premii, tzn. na moment
jej wyp∏aty rolnik nie musi anga˝owaç w∏asnych
Êrodków finansowych. Zgodnie z kryteriami
dost´pu, w województwie podkarpackim m∏ody
rolnik musi utworzyç gospodarstwo o powierz-
chni, co najmniej Êredniej krajowej, tj. 9,91 ha.
Musi ono stanowiç jego w∏asnoÊç oraz musi
dostosowaç si´ do standardów w ciàgu 3 lat pro-
wadzenia po uzyskaniu premii.

„Renty strukturalne” dzia∏anie przezna-
czone dla producentów rolnych, którzy zdecy-
dujà si´ na zaprzestanie prowadzenia dzia∏al-
noÊci rolniczej w celu przekazania gospodarstw
rolnych nast´pcom lub innym producentom
rolnym. Pomoc jest skierowana do rolników
b´dàcych w wieku przedemerytalnym, podle-
gajàcych ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników,
którzy zdecydujà si´ na przekazanie posiada-
nego gospodarstwa rolnego.
Od 30 czerwca 2008 r. w biurach powiatowych
ARiMR b´dzie mo˝liwoÊç sk∏adania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach dzia∏ania
„Renty Strukturalne”.
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„Modernizacja gospodarstw rolnych”,
dzia∏anie którego celem jest wsparcie moderni-
zacji gospodarstw w celu zwi´kszenia ich efekty-
wnoÊci poprzez lepsze wykorzystanie czyn-
ników produkcji, w tym wprowadzenie no-
wych technologii produkcji, popraw´ jakoÊci
produkcji, a tak˝e zharmonizowanie warun-
ków produkcji rolnej z wymogami dotyczà-
cymi ochrony Êrodowiska naturalnego, higie-
ny produkcji oraz warunków utrzymania zwie-
rzàt.

„Wspieranie gospodarowania na obszarach
ONW”, celem dzia∏ania jest zapewnienie cià-
g∏oÊci rolniczego u˝ytkowania ziemi, zacho-
wania walorów krajobrazowych obszarów wiej-
skich, utrzymanie zrównowa˝onego sposobu
gospodarowania uwzgl´dniajàcego, aspekty
ochrony Êrodowiska. P∏atnoÊci ONW majà sta-
nowiç rekompensat´ za poniesione koszty i do-
chód utracony w wyniku gospodarowania na
tych obszarach.
Ca∏a Gmina Kury∏ówka to obszary o niekorzy-
stnych warunkach gospodarowania.

„Program rolno-Êrodowiskowy” polega na
realizacji okreÊlonych dzia∏aƒ w ramach pakie-
tów rolnoÊrodowiskowych. Dzia∏ania te zmie-
rzajà do osiàgni´cia zrównowa˝onego rozwoju
obszarów wiejskich oraz do zachowania ró˝no-
rodnoÊci biologicznej na tych terenach. W celu
uzyskania zamierzonego efektu Êrodowisko-
wego, program rolnoÊrodowiskowy powinien
byç realizowany przynajmniej przez kilka lat -
dlatego jest to zobowiàzanie wieloletnie, w któ-
rym przyj´to 5-letni okres realizacji. 
G∏ównym za∏o˝eniem programu jest promowa-
nie produkcji rolnej opartej na metodach zgodnych
z wymogami ochrony Êrodowiska i przyrody.
Dzia∏anie „Program rolnoÊrodowiskowy” obej-
muje 9 pakietów rolnoÊrodowiskowych:
- rolnictwo zrównowa˝one,
- rolnictwo ekologiczne,
- ekstensywne trwa∏e u˝ytki zielone,
- ochrona zagro˝onych gatunków ptaków i sied-

lisk przyrodniczych poza obszarami Natura
2000,

- ochrona zagro˝onych gatunków ptaków i sied-
lisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000,

- zachowanie zagro˝onych zasobów genety-
cznych roÊlin w rolnictwie,

- zachowanie zagro˝onych zasobów genetycznych
zwierzàt w rolnictwie,

- ochrona gleb i wód,
- strefy buforowe.
W ka˝dym pakiecie sà warianty rolnoÊrodo-
wiskowe, których wybór zobowiàzuje do reali-

zacji konkretnych szczegó∏owych zadaƒ okre-
Êlonych w rozporzàdzeniu.

„Zalesianie gruntów rolnych oraz zale-
sianie gruntów innych ni˝ rolne”.
Celem dzia∏ania jest powi´kszenie obszarów le-
Ênych poprzez zalesienie, utrzymanie i wzmo-
cnienie ekologicznej stabilnoÊci obszarów le-
Ênych poprzez zmniejszenie fragmentacji kom-
pleksów leÊnych i tworzenie korytarzy ekolo-
gicznych, zwi´kszenie udzia∏u lasów w global-
nym bilansie w´gla oraz ograniczeniu zmian kli-
matu.
Dzia∏anie to obejmuje nast´pujàce formy pomocy:
- wsparcie na zalesianie, które pokrywa koszty

za∏o˝enia uprawy zgodnie z zasadami obowià-
zujàcymi w krajowych przepisach o lasach
(Zasady Hodowli Lasu) oraz jeÊli jest to uza-
sadnione – ochrony przed zwierzynà po-
przez grodzenie uprawy,

- premi´ piel´gnacyjnà za utrzymanie nowej
uprawy leÊnej oraz za ochron´ indywidualnà
sadzonek drzew przed zwierzynà,

- premi´  zalesieniowà, stanowiàcà ekwiwalent
za wy∏àczenie gruntu z upraw rolniczych.

„Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci
nierolniczej”, oraz „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsi´biorstw” - sà to dwa pokrewne dzia∏a-
nia majàce u∏atwiç mieszkaƒcom obszarów
wiejskich podejmowanie lub rozwijanie dzia-
∏alnoÊci nierolniczej lub zwiàzanej z rolnictwem,
co wp∏ynie na tworzenie pozarolniczych êró-
de∏ dochodów, rozwój przedsi´biorczoÊci i rynku
pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia
na obszarach wiejskich.

Rolnicy którzy zdecydujà si´ skorzystaç
z któregokolwiek z w/w dzia∏aƒ mogà liczyç
na fachowe doradztwo pracowników Podkar-
packiego OÊrodka Doradztwa Rolniczego, którzy
w sposób przyst´pny udzielà wszelkich szcze-
gó∏owych informacji oraz pomogà wype∏niç
potrzebne dokumenty.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e si´gajàc po Êrodki
finansowe z UE, gospodarstwo musi spe∏niaç
szereg wymogów zwiàzanych z ochronà Êro-
dowiska, dobrà kulturà rolnà i warunkami utrzy-
mania zwierzàt. Bardzo wa˝ne jest posiadanie
atestu na opryskiwacz ciàgnikowy oraz upra-
wnieƒ w zakresie stosowania Êrodków ochrony
roÊlin sprz´tem naziemnym. Uprawnienia takie
mo˝na uzyskaç na corocznie organizowanych
przez OÊrodek Doradztwa kursach, które dzi´-
ki dofinansowaniu ze strony Urz´du Gminy
stanowià niewielki koszt dla rolnika, a uzyskane
uprawnienia sà wa˝ne przez pi´ç lat. Jest to
o tyle wa˝ne, ˝e od roku 2009 rozpoczyna si´
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w Polsce okres przejÊciowy zmieniajàcy zu-
pe∏nie zasady przyznawania dop∏at obszaro-
wych. P∏atnoÊci b´dà uzale˝nione nie od powierz-
chni upraw lecz od tego czy gospodarstwo
spe∏nia tzw. warunki „wzajemnej zgodnoÊci”
czyli warunki dotyczàce ochrony Êrodowiska,
warunków utrzymania zwierzàt i dobrej kultu-
ry rolnej. Szczegó∏owych informacji na ten temat
udzielajà doradcy Podkarpackiego OÊrodka
Doradztwa Rolniczego który jest jedynà insty-
tucjà uprawnionà przez Ministerstwo Rolnic-
twa do wdra˝ania zasad wzajemnej zgodnoÊci
w gospodarstwach rolnych.

Wojciech Michalewski

PODR Boguchwa∏a

WÓJT GMINY KURY¸ÓWKA
INFORMUJE:

˝e wnioski w sprawie Êwiadczeƒ rodzinnych na
nowy okres zasi∏kowy od 1 wrzeÊnia 2008r. do
31 sierpnia 2009r. mo˝na sk∏adaç w Gminnym
OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej w Kury∏ówce -
Dzia∏ Âwiadczeƒ Rodzinnych od dnia 1 lipca
2008r.

Wnioski od osób starajàcych si´ o zasi∏ek ro-
dzinny i dodatek z tyt. dojazdu do szko∏y lub
zamieszkania w miejscowoÊci, w której
znajduje si´ szko∏a, b´dà przyjmowane od
dnia 1 wrzeÊnia 2008r. z zaÊwiadczeniem ze
szko∏y ponadgimnazjalnej, ˝e dziecko JEST
uczniem w roku szkolnym 2008/2009

Do wniosku nale˝y do∏àczyç :
1) uwierzytelnionà kopi´ dokumentu stwier-

dzajàcego to˝samoÊç osoby ubiegajàcej si´
o zasi∏ek rodzinny;

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
3) orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci albo

o umiarkowanym lub znacznym stopniu nie-
pe∏nosprawnoÊci w przypadku, gdy w rodzinie
wychowuje si´ dziecko niepe∏nosprawne;

4) zaÊwiadczenie ze szko∏y ponadgimnazjal-
nej, ˝e dziecko JEST uczniem w roku szkolnym
2008/2009;

5) zaÊwiadczenie lub oÊwiadczenie stwierdza-
jàce wysokoÊç dochodu rodziny za 2007 rok
w tym odpowiednio:
a) zaÊwiadcznie z urz´du skarbowego o wy-

sokoÊci dochodów uzyskanych przez cz∏on-

ków rodziny w roku kalendarzowym po-
przedzajàcym okres zasi∏kowy (dochody
podlegajàce opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na za-
sadach ogólnych wszystkich doros∏ych
cz∏onków rodziny),

b) oÊwiadczenie cz∏onków rodziny o wyso-
koÊci uzyskanego dochodu je˝eli cz∏on-
kowie rodziny rozliczajà si´ na podstawie
przepisów o zrycza∏towanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów
osiaganych przez osoby fizyczne, 

c) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu gminy
lub nakaz p∏atniczy o wielkoÊci gospo-
darstwa rolnego wyra˝onej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni
w roku kalendarzowym poprzedzajàcym
okres zasi∏kowy,

6) kopi´ prawomocnego wyroku sàdu orzeka-
jàcego rozwód lub separacj´ albo kopi´ aktu
zgonu ma∏˝onka lub rodzica dziecka, w przy-
padku osoby samotnie wychowujàcej dziecko,

7) kopi´ odpisu wyroku sàdu zasàdzajàcego
alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopi´
odpisu protoko∏u posiedzenia zawierajàcego
treÊç ugody sàdowej. 

ZASI¸EK RODZINNY NIE PRZYS¸UGUJE,
JE˚ELI:
1) dziecko lub osoba uczàca si´ pozostajà w

zwiàzku ma∏˝eƒskim;
2) dziecko zosta∏o umieszczone w instytucji

zapewniajàcej ca∏odobowe utrzymanie albo
w rodzinie zast´pczej;

3) osoba uczàca si´ zosta∏a umieszczona w in-
stytucji zapewniajàcej ca∏odobowe utrzy-
manie;

4) pe∏noletnie dziecko lub osoba uczàca si´ jest
uprawniona do zasi∏ku rodzinnego na w∏asne
dziecko;

5) osobie samotnie wychowujàcej dziecko nie
zosta∏o zasàdzone Êwiadczenie alimenta-
cyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba
˝e:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie

˝yje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie Êwiadczenia alimen-

tacyjnego od drugiego z rodziców zosta∏o
oddalone,

d) sàd zobowiàza∏ jednego z rodziców do po-
noszenia ca∏kowitych kosztów utrzyma-
nia dziecka i nie zobowiàza∏ drugiego
z rodziców do Êwiadczenia alimentacyj-
nego na rzecz tego dziecka.



DNI GMINY KURY¸ÓWKA




