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Drodzy Czytelnicy.

Kierujemy do Was pierwsze v'r/danie wieSci lokalnych, ktdre
sa realizacja celu stworzenia og0lniedostQpnego irddla informacii
dla sze rakiego grona mieszkancow naszej gminy. ̂kszym zaniarem
jest stworzenie czasopisna, ktdre bqdzie sluiylo wszystkim miesz'
kaicam. Pragniemy bowiem zamieszczai tu rzetelne infornncie do-
tyczace zycia w naszej spoleczno'ci, p)czTwszy ad ustaleh sesyinych,
przez ,pis realizacji inwestycji, po wydarzenia edukacyine, kultural'
ne i spoftawe.

Na lamach naszego wydawnictwa przeczytacie takie a wszel-
kich nowosciach wprowadzajAcych istotne zmiany w c)dziennym
1yciu. BQdzienty starali siQ slu2y1 rad4 i wyiaSnieniami dotyczacyni
budownictwa, dzialalnosci gospodarczei czy te2 r62neg0 radzaiu
Swiadczeh na rzecz mieszkaficdw Z przyjemn06ci4 odpowiemy w
miaro naszych mlzliwo1ci na nurtuiace Paistwa pytania i pr}ble-
my. BQdzieny wdzieczni za wszelkie uwagi araz sugestie djtyczace
re da g }wa n i a " Ku ry lawsk i c h Vt/i e Sc i "

2ycz4c przyje mne j le ktuD/ prosze o WrozumialoSC w odniesie niu da potknieC zauwaz]nycll w
niniejszej gazecie, ktdra jest pierwszym naszym doSwiadczeniemw dziedzinie publikacii wtakin
zak re sie.

Wdjt Gminy Kuryl'wka
. ini. Tadeusz Halesiak

W nunefte:
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Spe,n,y.1g.u'.an'n * arlLa'cow Bl4s(ie, Woli

Inauguracja roku szkolneg0 w SP w Kuryl6!,'/ce

Zespol Szkol w Dabro\i/icY

Szkola na zielono

0chr0na przeciwpo2arowa gn'liny Kufylowka

UroczystoSci patriotyczne

Spot w naszej gminie

Zylmy czysto, a pzez to zdrowo

Informacja z sesji RadY GminY
Kuryl6wka

27 wrzesnla 2004 r. odbyla s q sesia Rady Gminy KuryldvJka pod
czas, kl6reiRadnizapoznalisiq m f. z informacia o przebieou \'Jykonan a bu
dzeiu qm nyza lpahocze 2004 r. RealDacja bud2etu paebiegala pravJ dlowo
uzyskala pozl,b{/na opin a ReoionafejDby obrachunkoweiw Rzeszow e

Uchwalony przez Radq Gminy bud2et fa 2004 r' po uwzgkdnlen u
zmian w clqgu pahocza br. przewidule realiaciq doch0d6w Gm nyw wJ,
soko6ci I 387 660 zl Dochody budletowe w I pdkoizu br wvkonano w
kwoch 4 695 132 r,  co stanowi55,97% roczne!o planu.

Uchwalony przez Radq Gm ny w Kuryldwce bud2el na 2004 I p0
uwzahdnien u zmian w clagu I pdhocza br' przev/ dule realiacjq wvdatkdw
Gminywk\ir'oce 9003 893 zl. Wydalki bud2etowe w lpdkoczu br zreallzo
$ano w k\ o( e 4 d50 b, / ,  'o 5ldrosr 40 12 0o pla I

Wykonanie planu wydatkdw przedslawa slq faslqpulqcol
wydalki bielace _ wska2nik wykonana 49.14%
\/rvdalk malalkowe {is[aznrk wylonania 51 07%

\ " " l i 'e 'o o o p'7Pk ocre ra pldrJ wvrl" l los C in" rF 7r '  hql" ld
2adnV( n hed!'to{ar I posiada plynn0( f inansould

Pt"oslJwron" p p- S'r lb rrJ U e{ 0 B'o '  €^ 'cra'o o oro d'
n e Radnl pqThll bez zastrzezen

KoLejfym punklem poaqdku 0brad bylo sprawoTdanic z dzalaln0ScL
C n r r r e o o 0 5 o a , r . u f - r ,  L , r  r e i B 0  o e  r P  D h u z r e  { "  I  r a r  P  d
o r e s o d 0 . O - : 0 0 ,  0 o , 0 0 6  0 0 a  . l t o e p r z . o , l d . . . , q d 0  D . r .
tor Edward Horoszko.

1pracawanie: pracownik ds. Absfugi Ra(ly Gtniny i Sanoz4dotr h'IesL



Pomimo niewiolkich 5rodk6w, jakie mooa bya przeznaczone na re-
alizack zadai inwestycyjnych roktocznie realizowane sa w naszej
gminie r62norodnezadania. W kaidym roku nazadania inwestycyj,

- d0k0nano t€montu pE epust6w we wsiach BizyskaWola iKolon a
Polska

- wykonano droOQdo kosciola we wsiKulno - koszt 6000 zl
ne i remonty p[eznacza siQ w bu-
diecie qminy ok. 1 000 000 zl.
Zgodnie z lntencjatego czasop sma
pfagn emy pEedslawii Czyte nikom
szeroka inf orrnacjQ dotycuaca reali-
zacji naiwaini€iszych zadai poczaw-
szy od roku 2003 do chwiliobecn€j.

lvlianowicie zaczniimy od najwai-
niejszych plan6w zrealizowanych w
rolu 2003:

" poprawiono parkn0 obokkoscio.
la we ws Brzyska Wola - koszt
6500
- opracowano dokum€ntaciq po-
wykonawcza szkoly w Dabrowicy
- koszl 11 956 zt
- opracowano dokumertacje klad-
ki w Tarnawcu - koszt 11 900 zl
- opaacowano dokumentacjq r€-
montu strainicy oSP w oiannie

koszt 3000 zl
'wykonano 500 mb rowu w€ wsiBrzyskaWoa
- wykonano ociepl€ni€, wymiane stolarki i modemizacjQ kollowiiw

SP w Kuryl6wce koszt o06lny 760 000 zl , w tyrn 22 600 zt
pozyskane z zewnate

- wykonano oswiellenie przystarku PKS w Kuryi6wce oraz zainsta-
Iowano dodalkowo lamy w cenlrum wsi kosz 2 000 zl

'wyremontowano pokryciedachowewSPwBrzyskiejWoi
'kontynuowano budowQ sali gimnaslycznej w BrzysklejWoli
. rozpoczQto lletap rozbudowy oimnaziu m w Kuryijwce polegajacy

ql6wnienabudowiesal gimnaslycznej, poniesionykoszlwyni6sl
51 000 zt

. uzyskano pelnE dokumenlacjq na budowq kanalhacjl wsiTarfa-
wrec i O2anna

0162:
- zakonczoro pierwszy etap rozbudowy gimnazlum w Kufytdwce

polegajAcy na powiqkszeriu budynk! o ko€iiych plq6 sallekcyi-
nyclr orazsalepomocnicze pom eszczenlasocjaln€. Dodatkowo
poza planem wyposazono ie w meb e. Srodkipozyskan€ z ze-
wnqtrz 231 000 zt.

- plzeprowadzono rernont dr6g gminnych dojazdowych do p6 w
calejgm nie'koszt 72. 108, 58 zl .

-wykonaro 260 mb drooi orazodmulenie przepustu wewsi Stobo-
da'kosa 14.074,33 zl

-dokonano renowaci i  drogi gminnej (droqazagumienna, r6wnole-
gla do drgi prowadzEcei do koscioia parafia neqo) we wsi Kury-
l6wka. koszt I 000

-doko.anoteleJonizacii przysi6lkaKolonii Polskiei (by[/ PGR)
- wykonano ok. 300 mb drogi 0mjnnejwe wsi Jast?ebi€c - 1i/ kie-

runku Luchowa Raszl 21 232, 90 zl.
-  wykonano ok- 800 mb droglgminnejwe wsiKolon a Polska (Bi€'

ie)- koszt66.S24,44 zl zleqo 25 900 21 pozyskano z zewnatrz
'wykonano odmlleiie pzepuslu i rowdw obok cmental a w Kol0-

niroo skei,  Dopraw o1o nawienchn qd'og doiazdowej za cmen-
tarzem

- dokonano remontu pfzystanku i chodnika w Kurytdwc€ - koszt
2500 zt

- w y r e m o n l o w a n o m o s l n a R z e c e Z l o t a w e w s i S l o b o d a - k o s z l
2190 zt

- llkwidowano skutk powodziwe wsiW6lka Lamana- koszt 1400 zl
- ustawono wiatQ fa przystank! PKS obok kosciola w Brzyskiej

W o i - k o s d 4 2 7 9 , 4 7 z l
- lporzqdkowanozbiornikitercn przyzbiorniku p- poz w K!ryldwc€
- pon es ono koszty wspdludzialu w opracowywaneidokumentacji

na rnodemDack d160 woj€wddzkhi, powiatowej i g min nej w cen-
lrlm ws Kurylijwka- kosztT 930 zl

' polo2ono nakladkQnadrooach powiatowych - Kuryldwka- Tama-
w ec - 02an na ' Dqbrowica - Kolonla Po ska (ok.3,15 km) Kury_

'  l6wka - Bryskawola (ok.8,35km)
- zakoiczono remont Domu Ludowego w Slobodzie - koszl prac

koricowych 14 000 zl

- wykonano remont szkolyw DEbrowicy -wymianastola*i, remonl
iwyposai€nieSwietlicy, koszt og6lny60 000 zl wtym l0 000 zt
u|zad gminy, 3300021 pozyskano zzewnalr2,17 000 zl pomoc
ifnych inslytucji i rodzic6w.

Rok 2004 f.
- uzlpelniono oswietlenie we wsiach Wdka Lamana, Jaslrzqbiec.

Kuryl6wka
- wykonano oswietl€nie kosciola oraz o6wielleni6 uliczne przydro-

dze gminfej w oZannie do kosciola. kosd 24 000 zl
- dokonano malowania p?ystanko/v na terenie ominy - koszt 1 000 z1
- wykonano dokumenlacjq na remont strainicy 0SP w Bzyskiej Wo

koszt 13 900 2l
lrwaia remolty w slrain cv oSD w Dabrowicy i0zannie

- zakoiczono remonl slra2nicy 0SP w W6lce tamanei - koszt
24 'DD zl

- wykonano nawierzchniQ asfaltowana placu manewrowym 0SPw
Kuryldwce - koszt23 200 zt

'wykonano wewnqtrzna drogq doiazdowa do sladionu w Kuryldwce
'koszt 16 800 zt

- wykonano kladkq na Rzece Zlota w Tarnawcu koszt 70 000 zt
przeprowadzono remont kollowniw szkole w Dqbrowicy _ koszl
21 094,3971

- wymieniono pa*ietw SP w Kulnie _ kosd 8 000 zl

Gmina inwestuje...



- wyposa2ono pncownie komputerowewgimnazi!m w Kuryl6wce
w spEql komput€rowy o wartosci 50 000 zt _ caloSa Srodk6w
pozysxan0 z zewnallz,

- oddano do u2y'iku salQ qimnastycznaw BrzyskieiW0li' klbrejk0szt
wni6sl880 000 zl, wiym 192 000 d pozyskano z zewnA$z,

- ko;tvn!owana iest budowa saliqirnnastycznejpey SP w Kury-
l6wae dokoica roku przewiduiesiqwykonanie na 430 000 t, w
tvrn 100 000 zt pozyskano z zewnata,

- polozono 365 m2 nawierzchni aslaltowei na placu przySP w Ku -

nie - koszt 8000 zi
- wymieniono slola iQ oraz insta ach el€ktryczia w GoK_u w K!-

rvl6wce - koszt 20 000 zl
. ooracowvwara iest e,(ollziogra'ia d lakze p Tvslap;ono do opra-

;owanii lVie!scowego P'anL Zagos0odarowalla D'lestrzenleg0

dla wsii Kuryldwka, Tarnawjec, Wdka Lamana, obszarg0rnlczy
wsi 02anna,

- orzeorowadzono remonlydr6g polnych, koszi 42 618' 34 zt
przeprowadzono remonly d169 gminnych as{al lowycn, koszl

2 636, 42 zl.
Ponadto podklismysiQ zadai kt6rych nie bylowplanh ale uzna'

ramv re,.Iil"/ m02 rwosci l lansowe i ndle2v ie / oorylk em d a

r eaz^aicow wykorA/slac. hore .lle sposob wsrystke lL wyr'p-

nii. AnaazowariaTy si? Ie/ \ mdle are walre d'a meszl'a-con

?adarE iak wyciqan e dI4w. d obnP emontv droq us-'laLlsry

nieDotTze[te zakrzaczenia przy drogach tp
Dz enrpodilmowarym pnezwojta Gmi.ly slaran om $' naibllzsTym

czasre zo.tin:e wyrerortowany odcitk 0rogi woFwddzkiej (ol

430 mb) od wiazdu do Kuryldwkiod Leiajskaw kierunku cenlrum
wsi ora;4 km drogi powlatowej Kuryl6wka'Kolonia Poska (od

02?nny do DEbrowicY)
twara rur'oizyniarir oo ood'ec'a lowycl zadan w rok" 2005

oproi!iocanri oo u;ytt'owania x lowy-o(J s7{o'nyr 2005

TrwajqiuZ'paymiarki do podjQcianowych zadai w rokll 2005 oprdcz
oddania do u2yikowania w nowym roku szkolnym 2005/2006 sali
g m naslyczn€j przy SP w Kuryl6wce, planuie si9 rozpocz9cle kana_
llzacji q niny. W pi€rwszym etaple nastEpi polqcze ni€ gm iny kolekto_
rem tlocznym pod Sanem z mlejskA ocrys?czalnie Sciekdw w Lezaj_
sku orazwykonanie kanalizacji wazz przykanalikaml we wsi Tarna-
wiec. W laiach iaslQpnych kanallzowan€ bedqwsh oi?nnaiDebro_
wlca Wladze gminy malq takZe na uwadzo koniecznoso popawy
slanu ordg gninnych Zaoarte te bqdq real'zowane p'zywsoarci- 7
lunduszy strukturalnych Unii Europejskiel

Mo:liwosclw zakesie inwestycji t\ /ardo dyscyplinuje skromny
budzet naszeigminy. szukafiyw Qc pienlgdzy, wsparcia rnateria ne-
go I Tzeczowe0o we wsryslkich lrddlach do kldrych mo2emy do-
trzeC. Trzeba oowiedzied Ze do tej pory udalo slP nam wzbolacii
nasza kasg o znaczne dotacje acoza lym idzie pzeloiyi le pienlq-

dze na korzvsci  mater ialne w ka2deJwsinaszejqmlnyw miar9 p0_

trzeb imo2llwosci 0d zwh rcled aia to wysokoac srodk6wpozyska
nych zzewnqtrz pfzy aealizacji poszczeg6lnych zadan

szanownl lvlieszkancy traziu2 zoslawlamy pod waszq 0cen? wyn k
naszei pracy.
0d siebie mozemy jeszcze dodad, 2e wcale nie wpadamy w saTn0
zachw\/t lecz nadal b?dziemy pacowa6 dla wspdlnego dobra nas
wszvstkich.

'eRes'

W zwkz*u z oszczerczyni Wpowiedzkni pod adrcsen Sanon|'
du i ti6la Gniny Kurylnwla pragnierry poinlomowat naslch
nieszlancaw o slanie la*lyczttyn gniny i iei hu'lielu otu Tdenen'

b;tnat *nwdzace pondiiend Pos!fiiowil4ny Ptzekazad d0 nA
Pansfua ;asz|'odpowiedi na zatzuly ra iesrczone na lanach Ku

tien Powidowego. gdyZ nie sqodziwany sii ahy anieszczono
tala Eetdn4 inl;n^iQ na lu lenat w wyni$ionyn czNopisnie
Prawda iest taka
0t;hwl i  wvkiekowan a ponysru budowy wsoolnerz Gm la Le'

iaisi lc/vsz'./iriscie.ow w wreTawicach w Fadae pop zed" e_

ooiamoiao- crrrv xurytowka rie bylo j€dnomyslr4(i qad

inozvc oslro orotesiowali prlec w\o lemu lewszech midr niPel0

nbniizremu ponystow w tym rowr ei ladny Halesiak - ObPcnle

woit Gmirv. ioniewai iedrai opoTycia miala mniPislo" w dwcze'

sneiRadzi6. wiec nrewiele zwo o$,a,a ipoojeto rreforlulna d a g_ 1/

;chware. Nie naleiy dllwic sre, 2e rolllySanorzqd zaials ela sprawa

6otonai potzenrycn. notyctr anali kosldw iobliczei rwdil- l'a'

*iiulioi,tlu, uei r, spriwre/ druga snonaczv wote-r [4 -oipa

orzed$iwatac .lu uzasadn one walpliwosci i prooonJrac poluDow'

ne zaraiwreriie rozwqzania Lmowy owoce'1 lei roz'nowy sla'o slq

nis,e osroz2qOq.2OOq.r '  Z2l l  (N,20/2004 7oro0oz/cja jeiunb_

wi-nien a. srrona -e aista r a'd 0o 12 ma:a ud/ e cra pr; nF 000o'

weoTr w ter sprawle 0000"'/iedl Tadne, ,ednal Ku'/lowha cle nF

ooczerata.,e,  t  al  urna"o * iel  lawraTPne 1'czaceizgodv
N eorawca psr ia<ooy woi naszelgnlny aulokratvclnie podJa) 0e'

cv,:e sam lawal umowg 7 wladTami nlasla Leiaisl' w sp "wre

olzi,la.ie.,a qniny oo oczyszczaln scielow w LeTalslu 0ws'en
inrmaualnaler lemalzburnisl lzem wspolr 'ep zel lc lonoroszly
dolo'raro p eruszycl" uzgodnlen co do wsp'lnego ptedslqwT "

-ia Poniewi2 po-lysl ten oktar sie lepszy' laisly proslszv x e_

i zacir, racr niseslrpaecystulo,i/aha przeciwolaloodEl rchwdre
u*"unia'aca *Orti oo l,jntynuowania olmo'v z wradzami nidsld

oiazcozawir i rawteisprawiepololumenia Takl€zsSslalo Poro_

;;; ;;r; w tei spnw e iesr faKem bedrie lealirowa're p?ez sa"lo-
i-ac. t\a oziSnjmvqolowa coku merlacie do katl zacj wsioianra
T;rr.r\,!iPc. ra uko'cleni sa oDnydla oabrowLy



Ze nie mamy na ten cel pieniedzy z SAPARD,U, ano nre r amv, 0o
jak napisal anonimowy autorjest€6my biedna gminq, a 2eby staai
siQ o pieniadze lzeba miei ra poczatek wklad wtasny, a nam qo
brakowalo.Nieznaczyto jednak,2ebezwohi€ bieduj€rny irozkta-
darny rQcel N elW 2003 roku uzyskali6my s!bwencje z zewnatrz w
wysokosci 464.779 zt. W tym roku otrzyma amy jui znaczace sumy.
Ivloiemy z ich udzialem kontynuowa6 inweslycje rozpoczQte prz€z
poplzedniE wladzQ i prowadzia wiasne.
Co zas lyczy'Oinqcych dokurn€nldw' 10 trzeba powiedzied, ie nte
moolo bya inaczei, ody?podczas przekazania Ueedu nowejwtadzv
wobecnosci czterech Swiadk6w,wtym przewodniczacych uslQpu-
jqceoo i nowego Samorzadu odchodzqcy w6jt przekaTal swojemu
nastQpcy jedynie klucze od pustego biufka.(?) Na szczq6cie lresa
owei zaginionej umowy byla znana i nie treba bylo jej speclalnie
kserowaa, co bardzo inteligentnie uczyniljeder z radnych (uryl6w-
ki .Szkodatylko,2ewsw€jdociekl iwoscinezapy,tat inieskserowal
pisma, o Karym pivemy wyz€j, a l(6re jest w Llzedzie Gminy Le'
zalsk, bo moze poznatby wiQcej iahbw w telspnw e,
Regiona na lzba0brachunkowa?Zar6wno Rl0 jaki  dzlalaiEcaprz€-
cie2 w sarnorzadzi€ Komisia RewDyina nie maia zast@2ei aiido
pracy Wdlla an do Samorzadu. opinie pokontrolne sa pozJ,'1y1,vne i
nie budza watpliwoSci.
Sy,tuacia gospodarcza iekonomiczna gminy jestdobra iwladze nie
zamie?aja w bleiqcym foku zacqgad zadrych pozycz€k. Eudiet
iesl  s labi l ry,zadal ia sawy(olywalpzgodl iezpanem i  nic mrr ip
zagra2a.Aleautoranon mdw epiejwie, bowi€nawet i lezaplacirny
odsetek od kredy,iu, kt6fego nh zaciEgnqliSmy, (oijasnowidzEcy).
Sprawa kontrowersyina w zamieszonym tekscie bylo lak2e !two-
rzenie Zespolu Szk6l w Dabrowicy. Nale2y slwierdzid, ie obecnle
plac6wka ta liczy 132 uczni6w. Zalo2eni€ zespolu spowodowalo
rozwiazanie probiemu powslal€go w wyniku konflklu rodzic6w
uczni6w z miejscowoSci Dabrowica, Koonia Polska iSloboda z
6wczesnaRadtiWdjtemGmrry Rodzicebo. loruiEcoecyztQsano-
rzadu nie wyrazilizgody na uczqszczanie lch dziecido Publicznego
G mrar.uri w (u ryftjwce. licrniow e dolezd/alia'do OimlaTjur w
Adam6wce w sasi€dniejOminie, iracac mndslwo czasu na dojazd.
Podczas dluqich przejazd6w dzieci nie byly objqle odpowiednia
opieka, co slwarzalo zagro2enie wzrostu wplywbw palologicznych
f a ich wychowanie. Zalnteresowanie wzbudzala tak2e sprawa f inan-
sowa zespolu, 0162 dodalkowymi kosztami sa lylko wynagrodzenia
na!czycieli zatrudnionych na potaeby gimnazium (0k.2 €tat6w co
roku przeztrzy kolejne lata poczawszy od 2003 r. ) Natomiast utwo-
rzenieqimnazjum niewymaOalozwiekszef iabazylokalowei szkoiy,
' o w Qcej /agospoda owanoodpowied iowvoosa2oneoo_1'es/c7e-
nia, kt6re wcze6niei nie byly w p€ln wykorzystywane. otrzymana
)Lbwencja pok'ywa w caloscrkosry ul  /yrania qimu2., Ir  ,  d ie.
nadwy2ka pozwala na uzupelnienie niewie kich brakaw w szkole
podstawowej. Nalezy jes2cze wspomniei o dodatkowei funkcii ze_
spolu Szkdtw Dabrowicy, kldry jako jedyna instJ,'tucja w tei wsi pehl
rolQmieiscac€ntrum kult0alnego, w klbrym ma miejsce upowszecll-
nianie kuliury nie ty ko wsr6d dzieci i mlodzie2y, ale takze dorcslych
(dzialalno6C kabaretu i zespolu Scie2yna, znanych juiw callm powie-
cie). Jak widai wa or6wteoo ziawiskajesl wiele.
Szkoda, ze dw autortak enigmatycznie wspomnial o dolowanym za_
ktadzh, myslimy, ie chodzi mu o Zaklad Gospodarki Komuna nej w
Kuryldwce. I rzecrywiscie zaklad ten i€st dotowany. Budzet lminy
doplaca bow em dowody, wywozu Srnieci i niecrystoscl, iylko,2e te
pieniadze przektadaja siQ w formie doplaty do kaide'go obywat€la
ominy kl6ry gdyby nie owa doplala, sam placilbywyzsze rachunkj
za wymienione uslugi. Pozostala nam ieszczesprawa zaslqpcy wojta.
0lo luksus i rozl utnoSa. wysiarczy poczy'lai Ustawe o Samorza-
dzie by dowiliziei siQ,2e w6jl ma prawo powolaa sobi€ zastQpcq,
2e skorzystalo z lei rn o2liwocci 99,9 procent wditdw w Pohce.
Mamy iadzlejq, 2e przedstawiona Paistwu inlormacia wyiasnita wi€le
spraw I problemdw lak przewrotn e prz€dstawionych w KLlrierz€.

WniedzielQ5wze6niawKuryl6wceodbylysiQDozynki Gminne -
SwiQto plon6w, owoc6w calorocznego trud! pracy na foli. Efek
len tego rudL bylpoloioly wlyn d1.u na honorowyn n e_s. I
chJ€b.
To len syrnboliczny gest ptzypomnialwszyslkim o kuicie chleba,

i ieco jui zapo-
mn ianym,0dyz
malo klo, szcze-
g6lniez rnlodsze
g0 poKorenra pa-
miQta jakim sza-
cunkiem darzono
nleodys chleb w
c 0 d z t e n n y r f
|ycir.
TradycjQ obcho-
dow Do2yfek w
nasze j  Gmin ie
udalo siqwskEe-

sii w roku !bieglyrn, kledy lo po wi€ o etniej pe erwie na Ziem
Kurylowskleizndw moglismy uslyszea radosny, a zarazem dum-
ny lon presi i  'Plon f ieshmy plon....  Zal byloby tradycji tei nie
kontynuowaitym bardziej, 2e gmina Kuryldwka jest gminalypo-
wo rohicza o laczneipowiezchnil4. l25 ha, zczega5.214ha
stanowia grunty orne, 1. 319 ha to lqkl, a 920 ha pastwiska. P0-
zostalApowieEchniQzajmujAlasyizadrzewieniaorazdrogi wody.
Ju2 od ranazdumA oglqdano piQkne dary, owoce rodzimejZiemi
Lrwile wokazalewiehce, kt6re zosialy poswiqcone podczas dzrQk-
czynnej sumy dozynkowej w kosciele parafialnym w Tarnawcu
Po mszy Swiqtejbarwny korow6d boqatozdoblonych bryczek na
czele ze staroslami, kt6rych honory petnili Pani l\,4aria Wllkos z
Brzyskiej Woli i Pan Leslaw Czerniecki z Kuryl6wki oraz delega-
cjam d oiyn kowym i reprezentulacym i wsie: Bzyska Wo a, Dabro_
wica, Kirlno oianna, Sloboda iKuryl6wka, pzydiwlQkach kapeli
GoK-u wKur\/l6wce, zaprezentowalsiqwprzeieidz e u icarniwsi.
Gldwne ob-
chody uro-
czys toSc i
0 0 z y n K 0 -
wych roz'
poczQry srQ
o  9002 .
14 .00  na
placu p rzy
s t ra2n icY
0SP. Tutaj
gospodarz
tego SwiQia
-w6jtGmi-
ny Tadeusz
Hahsiak podziQkowal rolnikom 2a ich ciQika pacQ, wyrazilzado_
wolenie,2e wcia2 ieszcze islnleie pewna grupa oplymist6w, kt6_
rzy rie baczac nawszelkie niedogodnosciz ochota podejmujatrud
pracy na roli, ktbrego eiektern, sa wspaniale plony, a ich zwiei
cz€niem ch eb- symbol pracy i urodzaju. Wskazal,2e to dlalych
rolnikdw, dla kt6rych slowa Zi€mia i Chleb stanowiqce swoista
caloSi, nie utracity dawnej wartoSci, zorqanlzowano dozynk0we
Swieto, dzlQkujac im tym sposobem za ptacQ iwytrwaiosc w p0
konwvaniL trudnoScl zwlazanych z wykonwanym zawodem. Wdil
powital tak2e licznie zgromadzoiych gosc : Posla na Sejm RP ,

Doiynki Gminne
"Kuryl6wka 2OO4"

Sa mo rzAd Gni ny Kuryliwka



Prezesa ZWPSL woj. podkarpack ego p. Jana Burego, Posla na
Selm RP p. JoannQ Grobel-ProszowskA, Posla na Selrn RP p. Ha,
linQ l\rlu rdzia, Pzedstawicie l,4arszalka Wojew6dzlwa Podkarpac-
kiego z cq Dyreklora Deparlamentu Edlkacl i iKultury p. RyszaF
da Kapak, Przedstaw cie a Wojew6dzkiego 06rodka Doradztwa
Fo n czego w Bog!chwale p. A eksandra CwynaTa, v-ce Staroste
Powiatu Leiaiskiego p. Wladyslawa Kozikowskiego, z-ce Powia-
lowejKomeidy Pol ic i iw Leialsku p. Ryszarda Ku Q, Paedstawi-
cielaZPoW Hoa(ino Sp. zo.o. w Le2ajsku p. Stanlslawa Njemczy'
ka Burrnistrza l\,,liasta Le2ajskaTadeusza TrQbacza, v-ce Eurmi
strza Lezajska p. Daniela Zajaca v-ce Burm strza l',4iasla cminy
Nowa Sarzyna p Tadeusza Korpysza Kterownika Pow atowego
Zespo[] Doradzlwa Roln czego p. (rysiyf Qcdula, PrezesaZarzA

stugiSzk6lw K!ryfdwc€ Jozef Waz, Proboszcz ParafiiBlzy,
ska Wola ks. Henryk Skaluba oraz radniwsiBrzyska Wola.
Zadanie bu do$/y nowei sali gim nastycznej na tym terenie uda-
lo sie zreali2owac w bardzo krdtkim czasie biorqc pod uwag€
rno2llwosci bud2etowe takich malych omin jak nasza.
Wymagalo ono wielu zabieg6w zar6wfo ze strony samorz4-
du, wykonawcy, a tak2e mieszkaicdw Brzyskiej Woli, ktbr2y
nie szczQdzili sil i z wielkim zaanga2owaniem wspiefali swa
praca budowQ sali .  Slowa lznana naezasiQtakze wyko
nawcom nlnrejszej inwestycj ktorzy dolozyli wszelk ch sta-
rai , by zadanie to wykonac znacznie wczesniej ni2 bylo to
planowane bo k0niec prac zaplano\rano wstQpnie na grudziei
biezacego roku To oni pft yczynili siq do tego, aby lczniowte od
pieMs4/ch dii noweqo roku szkolnego, lekcje u,ychowania 1'
zycznego odbJ,.waliw sal gimnastyczn€j, jak na por2adiqs2kol,A
przysrarc
Zadanrem samorzadu bylo zo r0an izowan'e pracokolobudow-
ialych i zabezprel.zenre st 'ony frn/nsowel pl leds qwliQc a
klore Izeba 0rzytnai bylo bd dlo losltowre Bowien po-
czatkowy kosztorys budol^,y sali obejn]owal kwotQ 740 tys.
zl , a koicowy koszt poszerzony o kilka prac dodaikowych
wyni6sl 880 tys zl.  Ponadto ponadplanowo doposa2ono
szalniQ w szafk
odzieiowe o wado'

d u  G S  ' S C H  w
Lezajsk! p. flen-
ryka Bazaia ks q-
zy z Erenu gmrny,
a takze k erownic-
hl/o przedstawi-
c  e  i  f s t y t u c j i .
p o d m i o t d w  g o -
sp00afczycn pr0-
wadzacych dzia-
lalnoSa naierenie
gminyKuryldwka
Nastqpnie odbyla
siQczqsiobzedo-
wado2ynek, czyl prezentaciaw eicow izgodnezlradycja ich ob
ap ewywan e przezreprezentaci€ poszczeg6lnych ws, kt6regldw'
nle stanowily panie dzialajace w Kolach Gospodyi Wiejskich. Te
osoblwe, jakz€ interesujqce, przygotowane w dobrym tonie I z
niez\!yklymwyczuc em p1416piewkizakoiczylwyslqpch6ru G0K-
u w Kuryldwce, kt6ry zaprezenlowal repertlar tradycyjnych pie-
Sn obrzedowych. Kolejnym puiktem programu byly wyslQpy
goscinner Zespolu PkSni i Taica Ziemla Lezajska pod kler. p.
JanaBrzuzanaorazZespoluTaicaTowarzyskiego PLUS pod kier.
p Af dnejaWylaTiaz[,4CKw Leiajsku. Nie spos6bwymi€niiwszysl-
kchkolejnych mp rez towaEyszacych tegorocznym dozynkom, cho-
c arby wystawa plod6w rolnych ptzygotowana p$l wsp6lpracy z
W0 DR w Bog!chwale, konkursna najp Qkniejszywienkcdolynko'
rvy, mecze pilki noznej, czy lei liczne pr€zentacie zespolow, 9ry,
konkursy d la dzieci przyqolowane przez mieiscovw osrodek k!liu'
ry Trwaly one do samegowieczora, po czym rozpoczal siQ festyn,
1a ho./n przedno bawrlo se crle ororo niesAai(d.,/  qriny
ofaz przybylych goSci, aido p6inych godzlf nocnych
No e . dooai.,elatrwrzp'Lnel Doz!1e1, w(uryr{iw-e x/ndc,-Pj
mierze zawdzi".czamy sponso rom, ktorym organizalorzy skladaja
'e oe.zne pool \o.oxan d ta ,o/ " ole wsoarcre 1rJ sowe i Ird
teralne na rzecz realizaclitego przeds QWzQcia

A K ,

Spelnily sie marzenia
mieszkafc6w
Brryskiej Woli

Dziei 1 wrzesnia 2004 r. to szczeg6lnyczas dla spolecznosci
\rsiBEyska Wola , qdyz wfaz z rozpoczQciem roku szkolne-
qo oddano tam w u2l,'tkowanie jak2e wyczekiwany , nowy
obiekt - saLQ.g mnastyczna. W uroczystosciach olwarcia
oprbcz uczn 6w, Grona Pedagogicznego licznle zq rom adzo-
nych rodzic6w uczestniczyli: W6jt Gminy Kuryl6wka Tade-
usz Hales ak , z-ca W6jta Byszard Skiba, Sekretarz UrzQdu
Gminy l\4arek Koqut, Wizytator Kuratorium oswiaty w Rze-
szowie Krystyna Czubara, Dyrektor Gmlnnego Zespolu 0b-

Sciok. 20lys. zl.
P rzys tQpu jac  do
budowy  teo  o
obiektuWojtgminy
poczynil  wszelkie
slatanla 0 a 29T0-
madzenta mal(sy-
ma nych Srodkow
na jej real izacjQ i
na e2y stwierdzi i ,
2e zabieoi te byly owocne. Bowiem pozyskano z zewnEtrz
192 000 zl. llak oto w rezultacie zgodnych wspblnych poczy-
nai, pracy i osobistego zaangazowania wiel! osob powstala
nowa, piQkna sala girnnastyczna odpowiadajaca standardom
najnowq4/ch obiekt6w sportolirych tego typu.
Salala winnazaspokajai potrzeby nje tylko uczni0w tej szk0ty
wymagajacych ciaolego czuwania nad ich roz\,loiem fizycz-
rym izd'owollym, kl6rzy w dobie \ompuleryTac,
statycznego stylu 2ycja sa szczegolnie narazeni na liczne

wady rozwojowe, ale takze sta rszej mlodzie2y, d la kt6rej czas
\pedzory tulai bed/ e a ternatvwq dla inlych w'bo dw n e_
rzadko miedzy alkoholem i innymi u2ywkami. Pov/inn zna
le2itu takte miejsce dorosl , ciktorym sport nie stat stQiesz'
czF oocy. bqdr cr, ̂lorzy d/ekino\4rytn moilwosc on powraLa
oodawlych pas.r zamilowdi 0biektlenzpewnosciawptiL
szloScistanie siQ ni€ tylko p acowkado up rawiania spo rtu , ale
takie mie]scem upowszechniania szeroko rozumianeJku tury
lizyczneioraz idei i tradycji spo nowych, tak pnecie2bogatych
w Brzyskiei Woli. Byi moie bQdzie pelnil tak2e lunkcjq cen-
lrum k!lturalnego wsi przyczyniajac siQ tym samym d0 pod-
ioszenia pozlomu iycla wszystkich mieszkancow.
Zyczymy wiQc wszyslkim mieszkaicom BEyskieiWoli bez
piFcznego I ele'(tywrego u4,'lkowalia sali g'mnasry.znej otal
rn02 iwosci czQstego udzialu w licznych przedslQwziQciach
organlzowanych wlasnie w tym pjQknym budynku.
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Jak dowiedzielismy siQ od dyrektola naukQ w lyrn roku szkol-
nym w Szkole Podslawowejw Kuryl6wce rozpoczQlo og6lem
260 ucznj6w. Do szkoly w Kurylowce zalicza siQ jeszcze 0d-
dzialy Zamiejscowe w o2annie i w JastrzQbcu, gdzie ucz4 s Q
dzieci klas 0 - lll, oraz oddziat Przedszkolny w Kurylowce.
uczniowie klas lV - Vl z miejscowosci JastrzQbiec, ozanna,
Tarnawiec iczQsi uczni6wz Dab rowicy doje2dzajE do szkoly

INAUGURACJA R.OKU SZKOLNEGO 2OO4.O5
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KURI'LOWCE

w Kuryldwce.0g6tem wtym roku szkolnym bedziedojeid2ai
r w/w miejscowosci 65 uczni6w. Koszty dojazdu uczn 6w
pokrywa Uead Gminy w Kurylowce.

(#'h

1 wrzesnia br. nastapila ufoczysta inauguracja roku szkol
nego w Szkole Podstawowej w Kuryldwce. Uczniowie, na-
!czyciele I bardzo liczni€ zqromadzeni rodzice wziQli udzial
we mszySwiQtej w kosciele Sw. [4ikolaja, kt6rA odp rawil ks.
proboszcz Byszard Krolicki. Ksiqdz proboszcz p"edstawil
zqromadzonym uczniom i nauczycielom (przede wszystkim
tym htorzy pochodzA sDoza terenu nasTej parafii I jeszcze

nie 2naja) nowego ksiQdza wikarego Janusza Czechowskie-
go. Nastqpnie wszyscy udali siQ do szkoly, gdzie Dyrektor
pan Janusz Bazan dokonujac uroczystej inauguracji powital
nauczycieli, uczni6w oraz rodzic6w. Dyrektor witaiqc wsA/st-
kich \r'yrazil zadowolenie, ze rodzice interesuja sie losem
swoich dzieci (nie tylko tych najmlodszych) i sa z nimi w
wa2nych chwilach, takich jak np p ie rwsn/ dziei nowego roku
szK0tneg0.
Na spotkaniu obecni byli ppedstawiciele Zarzqdu Rady Ro-
dzicdw wraz z przewodniczEc4 paniq Beatq lvlichna.
Dyrektor pzypomnialo przypadajqcejw tym dniu wainej65
roczn cy wybuchu llwojny Swiatowej. PogadankQ na ten te-
'ndI p reprowadrrli pdrnre. wychowawcy ze s\4oimi Jcznia-
miw salach lekcyjnych.

PIzed rozpoczQ-
ciem roku szkolne-
go we wszystkich
szkolach pnepro'
wadzono remonty:
w 02annie zostaly
p o m a l o w a n e
wszystkie po-
mreszczenra 0raz
dokonano drob-
nych napraw, w
szkole w JastrzQb-
cu te2 pomalowa-

Uczesl-
n r c y
utoczy-
s t o S c i
z 0 s l a t l
rbwniez
p0!nI0t -

o zmia-
nach, ja-
( | e  na -
s t a p r i y
podczas
sezonu wakacyjnego, islotne dla lunkcjonowania szkoly w
nowym roku szkolnym. l\lianowicie po 37 latach pracy pe-
dagogicznei przeszla na emerytulq PANlStanislawa Kania, a
na jei m iejsce zostala zatrud0io na Liliana Kania. Dyrektor po-
dziQkowal pani Stanislawie {mimo jej nieobecnosci)za wie-
o eln trud w ksztahowaniu wielu pokolen i 2yczyl pomysl-
noscl. Ponadto kadrQ nauczycielskq wzb0gacil nowy nauczy-
ciel religiipaniKatarzyna Kak, kl6ra niestety nie mogla przy-
byi na inauouracjQ roku szkolnego.
Pd2niej zostali plzedstawieni wychowawcy poszczeg6lnych
klas i \4szyscy rozeszli siQ do swoich pracowni. Na spotka-
riu JcTaiow z wvcr owawcam I Tosta ly omowione wa2ne spra_
wy organizacyjne dotyczace nauki, zachowania i przestrze"
qania zasad bezpieczenstwa
Dziei 1 wrze6hia to bardzo wazne wydapenie zwlaszcza dla
uczni6w klasy pierwszej. Wszyscy pieryszoklasisci przybyli
do szko,y wrar I .odzicami. Nauke w krasie prerwsTei ro7
poczniewlym roku 16 uczniow ijak powiedziat dyrektor jesl
lo naimnieisza liczba ucznidw kl. I od kiedy on pracuie w tej
szkole, a jestto iu2 ponad 20 lat.

no czqsi pomieszczei i dokonano drobnych napraw. Nato-
miast budynek szkoly w Kuryldwce zostal calkowicie wyre-
montowany ipomalowany w latach popzednich, a teraz w
celu przygotowania do nauki trwaly tylko drobne naprawy
poprawlajqce funkcjonalnose placyszkofy i jej estetykQ.

Urszula Ziezio

Zesp6l Szk6l w D4browicy

I. OGOL E INFORMACJE O
szK0rE
W roku szkolnym 2004/2005
do Zespolu Szkdl w Dabrowi-
cy uczQszcza 132 ucznidw:93
w klasach l-Vl Szkoly Podsta-
v/owej, natomiast 39 uczniow
Iicza lacznie klasy I i ll Gimna-
zjum.
ll. Praca dydaktyczno - wy-
chowawcza i opiokuicza

Praca lekcyina odbywa sie w systemie jednozmianowym,
weolug zaloien lelolmy na bazie wybranych prograndw
nauczania. JQzykiem obcym w klasach l-Vl SP i glmnazjum
jest j. angielski. Pracownla komputerowa dysp0nuje 11 sta-
nowlskami co pozwala placowac 2 uczniom plzy stanowl'
sku na zajqciach inJormatyki - po 1 godz. tygodni0w0 w kl.
lV, Vl I gimnazjum oraz 2 godz. w kl. V. Pracownia jest wy-
korzystywana rdwnie2 przez nauczycieli w lekcjach innych
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przedmiotdw, a tak2e podczas zajQa pozalekcyinych kola in'
formatycznego i kola Plasowego.
(azde starowlsko jest wyposalone w oDszerny zestaw prc-
qiam6w wspomagijacy nauczanrc wiQkszosci przedmiot6w
ionadlo sziora posiada du2y ciaqle poszezany Tbior !'!y-
dawnictw multimedialnych (slownik6w, leksykon6w' ency-
kloDedii).
liciniowie zespolu szkdl w Dabrowicy biora udTiel w lek'
cjach muzealnych z histo rii i jQzyka p0lskiegow ramacn eou'
kacii reglonalnej (np w muzeum w LancucE)
Nir.tuiirr. otgiiti;rja wycieczki edukacvjne m in : do Le-
ia,sta. Lubtina, Jarostawia Nowei Daby qudnika Bzeszo'
wa. Sieniawv i PEeworska
rira rciniow'iras tv iv w ramach wychowania komunikacyi
nego organizowany jest kurs ieqzamin na kartQ fowerowaa
w oimnazium na karlQ motorov/er0w4
Wi wspoip racy z p ro boszcze m mieiscowej paralii (katechela
szkolnymj orginizowane sa w szkole I'adycylne spotkania
0platkowe.
D;iei Dziecka w Dabrowicy zawsze bywa ulozmalcany wy-

wencvinvcn oraz woiny maluja wnetze Ciemnieiszym od-

rlenieriiiahni wvkariczaiq kalorylery' rury' karnisze para-

pr,v i0",", i;rg;t.ry *i.n i drzwi- odczyszcTonvch z wie-

li#:iffliffiJ:i:; -,kacri kor),rarzv ro iedno z zadai
)ri]a.*r''ivin'i' pa.i. tozwoju szkory' w tamach przed-
', 
'6^-ri.i, l itton, *n+oa szkory ilerenu ptzed budv4kiem

I

st€lamidzieci, konkulsami zawodamisportowymi Podobna
lo;mu{Q ma pieMszy dziei wiosnl/ (SwiQto Wiosny)
W szkole orqanizowane sa konkursy: ortograficzny i czytel-
nicze, uczniowie uczestniczq r6wnie2 w wielu konxursacn
zewnelrznych.
lll. Dzialalnosf Pozalekcyina
lesooi Strot * Oquro*',y poza codzienna oleda edut<acyjr4
ski;rowana do dzieci i 'nlodzEly w lraKcie zalq' le\cyinych
0roDonuie r62norodle lormy spQdzanla wolnego cTasu JesI
io praca nauczycieli zarowno z uczniami slabszymi lak lez
zajecia dla uczniow maiacycn rozliwosci rozwllanla swo cn
zdolnosci i zainteresowan

Prace zesDol6w i k6loraz iej elekty sa integralnym istatym
eternentern zycia spoteczno6ci slkolnej Celem zasadniczym
iest Draktyczna edukacja dzieci i mlodz ezy w procesle wy-

ihowania p rzez stwananie mozliwosci umiejQtneq0 zag0s p0-

diiowanii czasu wolnego 0piekunowie kol zainteresowan
oracuia sPolecznie

mql l\'4algorzata Leja

liiiilt-"riidil "q;"di*it poryskiwanie nowvch sadzolel'
daew iglaslych i kEewow sprawily ze 'namy zadoarv l ple-

leonowany leren wok6l szkoly'bliui 
nj,tonoup o*nonile z domirulac4 w ca'vm br-

dynku kolorystykq zieleni.

Kulno. wEesien 2004 rok Zaczyna siq nowy lok szkolny -

,ttor" oituq.io*r* lrtt .o swycn obowia?k6w' do nowvch

*"."ui iliiotl. z *ir'.ia - ktora 'na kolor zielony - patrry-

r'v * pirv*"s, r '"a..i uobrewniKipracy naszeiplacow-

ki idalsze sukcesy ucznlow

Prace remontowe ikoEystne zmiany w wy0lqdzie szkory nle
- l"tJt'.-i"i..i trt "oiutienia ze strony organ'i prowadza-

leoo'o[cowi<e. dutej ponocy i ryczliwosci rodzicolrv 0ralvzo-

iowei, wyrtacaiqcej poza qodziny etatowe pracy wozneqo
ngr Beala Waitowtcz

Kurno, 1 wrzesnia 2004 rok. o.d,l,. 94:-D::ll;'unl,li:. iifl,U"1t]lldi',ili!ilT"J3i;Hl;:':^ffi'.'i,',''ii:ll
xlji,'.XHil:i::'L'fl1',,;uJ'ilqi'l:['yJl^l:"i"#il:'1,'l$ :i;;0?; il'-";;ii':i['iff:lx1'JL'.1,';ixiill:
:ii",i[:;iil.Hii:ft,i:,i3lf;Jliiiil 
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Ochrona przeciwtroiarowa gminy Kuryl6wka

0chrona pE eciwpo2arowa - polega na rcalizacji p zedsjQWzied
malacych na celu ochronQ zycia, zdrowia, mienia lub Srodo-
wiska pzed po2arem , klQskA 4/wiolowq (pow6di, huragan ,
Snlezyca ) lub innym miejscowym zagro2eniem poprzez l
I )zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie poia-
ru , klQski 2ywiolowej lub inneoo miejscowego zagroienia (
np. katastrolytechniczne, chemiczne, ekologiczne,wypadki

czenstwa . Wsrbd tych zadai znajduja siQ sprawy dotyczace
ochrony przeciwpo2arowej . zaopatrzenla wodnego - w tym
do celow gasniczych .
Do realizacji Ww zadai anoazowane sa jodnostki ochrony
przeciwpo2arowej - ochotnicze Straie pozarne.
NatereniegminyKuryl6wkadziataI ochotnjczychStrazy po-
Tanych .ZaeszEA one llcznie 221 strazak6w , z tego 1 74 to

0rogowe l,
2 )  zapewn ien ia  s i l  i
Srodkow do zwalczania
pozarbw , klQski 2ywio-
lowej lub innego miej-
scoweg0 zagrozenta,
3) prowadzenia dzialai
ralownrc2ycn

Z definicj i  wprost
wynika, ie zagadnienie
ochrony przeciwpo2a-
rowej nie zawQza siQ do
walki z po2aramj ale
jest pojQc em szerszynl
o  be jmu jacym in  ne
przedsrQwziQcia.

Reforma administra-
cji pub lic?nej s powodo'
\,!ala 2asadniczA zmia-
nQ fu nkcjonowania sys-
temu ochrony plzeciw-
pozafowej idziaiai fatowniczych .
0becnie za wykonanie podstawoll/ych iunkcji w zakresie bez-
pieczeislwa obywatelina terenie gminy od powiedzialny jest
Woj t .

Do zadaiwlasnych qminy naleia wszystkie sprawyo zna-
czeniu okalnym malAce nacelu zaspokojenie potrzeb spole-

czlonkowie crynni do 55 roku rycia.
Najmniejsza 0SP
( Sloboda) liczy 14 czlonkow czyn-
nych, a najwiQksza 35 stra2akow
czynnych ( oSP im. Jdzela SzczQ-
snego w Kuryl6wce).
Za koordynacjQ dzialai wszystkich

oSP na obszaze gmjny odpowia-
da Zarzad 0ddzialu Gminnego
Zwi4zku ochotniczych Stra2y Po-
zarnych. 0d dnia 21 marca 2003 r.
Prezesem Zarzqdu 0ddzial! Gmin-
ne0o Zwiazku oSP RP w Kuryldw-
ce jest in2. Tadeusz Halesiak -W6jt
Gminy.

W sklad ZaEqd oddzialu cmin-
ne0o Wchodza prezesi poszczegdl-

" nych 0SP. Zyciem codziennymjed-
nostki kieruje Zarzad i prezes , na-
czelnik strazy , wicep rczesi , zastQp,
ca naczelnika, skarbnik, sekretarz i

gospodarz. Prezes Zarzadu reprezentuje oSP na zewnatrz,
kieruje caloksztaltem praczarzAdu. 0zialalno6ciaoperacylnA
stra2y kieruje jednoosobowo Naczelnik Stra2y.
0sobamil!nkcyjnymiw poszczegdlnych 0chotniczych Strach
Po2arnych sa :

LD. Nazwa OSP Prezes Naczelnik Z-ca Naczelnika
I Brzyska Wola Zdzislaw Socha Tadeusz Kucharz Tadeusz Socha

2 . Dqbrowica Tadeusz Lapka Jan Ptdziwiatr

3 .
JastzQbiec

Mfiian Mazurek Stanislaw WoZny Janusz Smieciucl'r

K. Polska Klystyna Kielbo6 Goch Zdzislaw
Kolonia Polska 18

5 . Kulno Tadeusz Jaskowski Czeslaw Kargol Marek Garbacz

Kurylo\'"ka
Rornan Szatajko Wieslaw Socha Tadeusz Nienajadlo

1 . 02anna Micczyshw Krupa Witold Jarosz Boguslaw Kotulski

8 . Sloboda Jan Lisik Stanislaw Szpetnar Tadeusz Pigan

9 . W6lka Lamana Jan Janda Andzcj Staron J6zef Skowronek

9



K0sztyutrzymania jednostekochotniczych stra2ypo2arnych
pokrl,yane sq z budzetu gminy. Sa to koszty zwiazane z wy-
posa2eniem w Srodkigasnicze, pojazdy ratownicze , sprzet i
urzadzenia ratownicze, a tak2e ut?ymanie, wyszkolenie iza-
pewnienie gotowoici bojowej stra2y Gmina wyposaza czton-
kdw oSP w urnundurowanie i Srodki och rony osob istej , ubez,
piecza stra2ak6w w instytucji ubezpieczeniowej oraz pokry-
wa koszty badania lekarckiego ochotnik6w
Na 9 jedfostek dziatajacych na terenie gminy 6 posiada na
swym wyposazeniu samochody po2arnic?e :
1.oSP BrzyskaWola - samoch6d Sredn STAR26pcBAM
2 /16 zaloga 6 osdb rocznik -1974
2. 0SP JastrzQbiec' samochod Sredni
Star 244 G BlVl 2/8- rocznik samochodu
1984 r. Zaloga 6 os6b
3. 0SP Kuryl6wka - wyposa2ona w sa,
m0ch6d Sredni Star 244 GBAN/2,5/16
zaloga 6 osdb - rocznik 1981 .
4.0SPKulno - samochod Zuktyp cLll
-8 , zalooa 6 osob - rocznik 1980 r.
5. 0SP Kolonia Polska -samoch6d Sko-
da RTo GBA 3,5/25 -rocznik 1974
6. 0SP 02anna -samoch6d 2uk GLI\,,| -
zaloga 6 os6b rocznik 1993 r.

Warto nadmienii,2e oSP w JastEQb-
cu, 02annie i Kolonii Polskiejotrzymaly
pojazdy poiarnicze w 2004 r. Pozosta-
le ochotnicze Stra2e Po2arne wyposa2one sa w motopompy.

Du2o uwagi poiwiecono w br. poprawie bazy lokalowej
strazyw p0szczeg6lnych miejscowoSciach gminy. Straznice
bQdAce w u2yczeniu 0SP sa budynkaml zbudowanymi w lat
60 i 70 ubieglego wieku za wyjatkiem straznicy w Kuryl6!!-
ce ( 2001 r).
Sa to o biekty wykonane wg. dwczesnych standardbw (stro,

podachy) c0 w k0nsekwencji powoduje, 2e maja male wla-
Sciwosci cieplne. Ponadto ich wyglqd zewnQtrzny pozosta-
wial wiele do 2yczenia. Trwaja prace remontowe b!dynk6w
stra2y w 02annie i Dabrowicy. PrzystApiono do opracowa
nia d0kumentacjina remont strainicy w BrzyskiejWo i. Jesz
cze wubieglym roku wW61ce Lamanej stala o bsku rna d rew-

niana buda w ktdrejska2 przechowywala sprzQt. DziS miei
scowa stra2 posiada nowy budynek.
ochotnic2e Straze Po2arne dysponowane sa do dzialai ra-
towniczych w zaleinosci od potzeb, posiadanego sprzQtu
onz wyszkolenia stnzak6w. [,4oga prowad?ic sarnodzie]nie
d2ialania ratownicze, ale z chwilq przybycia Paistwowej Stra-
7y Pala'nej n mieisce zdarzenia, dowodzelie dkcja prTFj-
muje jejdow6dca.
Stra2acy ochotf iczy bardzo aktywn ie wlAczajq siQ we wszyst,
kie dzialania ratownicze. 0brazuje to tabela .

It/lamawiadomosc,2e nidwyczerpalemwszystkich tematbw
dotyczAcych och rony po2arowej, rzucifem jedyn ie blade Swia-
tlo nata wa2nA dziedzinQ zadai gminy zwiazanych zjejbez-
pleczeistwem.W kolejnych \,!ydaniach "Wiesci ' bQdQ pre-
zentowal zagadnienia ochrony przeciwpo2arowej w ro2-
nych jejaspeldach. Mam nad2ieie,2e spotka siQto z zainle-
resowaniem czytelnik6w

KoiE ndant Gni nny 0chrony Prze ciwpo2arowe i
n$ Raman SzataJko

199. 02 03
5 I I

1 2 3 2 2 2

1 2 2

1 5 t3 l 3 l 0 t6 I 3

3

Sport w naszei gminie.
Do niedawna jeszcze mieliSmy widoczny zastdj w dziala noSci sponoweJ
mlodzlei, !dy2 znacznq czqsd ich czasu wolne!0 zajrnowat med a/
sry kornpuierowe, te ewizja/. Dzlsiai jakwskazujqdan0 s,,iuacjqla uleCa
pozylywnej zmianie. l\4amy juiwiele dru:yn sportowych skupiaiacyclr
llod/ e, / c.le. gn,ny. k0? /pas a'o/wp swoje/arnle'esowa.iaspoF

Dzisiai prezenlu jemy zespoly:

ZLOTSAN- Starsi iufiorzv sezon 2004/2005w skladzie:

11. opal l iskiDamian 1988
12. Pawlll\4ariusz 1988
13. RogalaAndrzej 1987
14. RublnekKrzysztol 1988
15. Staroi  Dominik 1988
16 Skiba Roberl 1990
17 Socha Roman 1988
18. NowakLukasz 1987
19. NowakPrzemyslaw 1988
20. iludryki/larcin 1987
21 lrlazur Ralal 19S0
22 WnukTomav 1988

BlansZespolu:
2 mecze'6 pkt.  Eramki4l
Fozegranych 2 necze - 2 zuryciQstwa
Ostatnimecz PLANTAToR Nienaddwka - "ZI0TSAN Kuryldwka1 3
( 1 : 2 )
Sklad: Cwikla Pawet, Jaikowsk Adam, Nowak Pnernysiaw zdobywcy
bramek, Dziel<an l\4ichal, 0pal isk 0arn an , Slaron Dorninik Sklba Roberl
(Nowak tukasz), Cwikla Piotr [4udryk ltlarcin Bucior Piotr Cwikla oawid
(Fubnek Krzysrlof).

I Eeiko Kami
2 BuciorPiot r

1988
r988

3 Czernieckl Leslaw 1989
4 Cwikla0awid 1988
5. awikla Pawel 1988
6 Cwikla Piotr 1988
7 Dziekan Michal 1987
I Hot Knysztol 1988
g JabloriskiAdam 1989
10 JaskowskiAdam 1988

l 0

I



SwoiqdzialanosikontynuuieiakZezespdtserioriiw ZLoTSANU
Skfad druzyny w sezonie 2004/2005:

I  Buciorcrzeqoa 1983
2 8uc or Pawel 1986
3 Cwikla Grzeloe 1978
4. Dzlwota Grzego|z 1985
5 GorAcy Uarek 1976
6 Kozak Stanislaw 1984
7 Kazak Adarn 1983
8 Kotulski l \4arcinl985
9. Kyc lUariuv 1982
l0 Kycia Artur 1987
11 Liber Pawel 1986
12. SolekJai 1984
13. Staroi [,larc n 1978
14 Szewc A4arcin 1984
l5 Wokzasry Piot. I984
l6 Serai inTobasz I987
17 Zachara Damian 1987

Bi lanszespolu 4 mecze-4 pkl .  Brarrki4 4
Rozegranych 4 necze: l  zwyciqstwo 1 remis,2 porazk.
Oslatni  mecz :  ZLoTSAN Kurytdwka ChalupkiDAbnanskie0l (0:0 )
Skladr LiberPawel SolekJan.Staroi l t4arcin,KycMariusz Seral inTo-
blasz. Kycia Arlur ( Kotulskl lt4ariusz) Szevr'c l\rlarc n ( Pawull\rl. )
Goracy []larek, Dziwota Grzeqorz Bucior Grzeqo|z. Bucior Pawel. (
Mudryk lvl.)

0pncowal [,larek Kogut

'kliwka 1944 - 2004"

29 czenirca 1944 r. na Ka 6wce mialy nieisce traqiczn€ wydarzen a
ZolnierzeAK pod dow6dztrvem Szpaka ErfesiaWodeckiego pan e
Sl iSmhri  z rak Kalmukdw.
W60 roc?f cQtamtych wydarzei\r KaScele Paralia nym !,/ Tarnavr
cu podczas uroczystej mszy 5!'/ oddano hotd po eqtyrn. W hon
ks Proboszcz Ryszard Kr6lick, vr'itajqc lakzacryDh uczestnik6w uro
czystoSc, iakim by i :olnierze AK, mdwito wielkeiof ieee ipalr ioty
zm e udzi walczqcych o wolfE. nieza ezna Polskq
Ciesz siQ malko Po sko bo syna masz szlachetnego to slowa piesnl
odegranejplzez orkiestre dela saszczegdlnym holdem d alych, ktdrzy
sklada oiarc47ca za !/o rosaclczyzny Wspornn efialamtych trud-
nych dnjbyt obecfe w poeziiipieSnach prz,/gotowanych pmz dvr'a
wspolprac[jace ze soba o6rodki kultury ku rylowskr i le2aiski
0becfe podczas calej nrszy Sw. poczty szlandarowe 2olnierzy AK i
leia skich harcerzy, prowadzone prz€z orkiestrq dQta, przesry wrazz
uDzesir ikanipodpomnlkpoleqlycrnaKaldrrce TamOloszabralm n.
w6jt ! n ny Tadeusz Hal€siak iz0fnierz AK l\rlar an Kos arskirvspomi-
nalac tante wydarzenla ludziw r ch uczestn c?acych Przy Mdrze
werbli delegacie zolnhrz,/ AK oraz samorzqdu gm nnego. powalo
wego, harcerze mlodzie2 GOK zlolylikwaty iwieice przed pomni-
k em ina 0rob e:Wolynjaka Jozela Zadz erskiego
Byla to koleina, symboliczna lekcia historii z q,k u uroczysloSci pa.
lrotycznych Eypokohniapamietaly oroanizowanych przezGminny
oSrodek Kultury IMP)

"....2a kZdy kaniei Twij Slolho..."

I s erpn a 2004 r niedziela nrsza Srv vr' kosclele Parala nym rr

Bylatonrszaszczeg6lnabo poSwqcona powslaicomwarszalvskifi
kldr4r 60 at wczesn ej podlq hercicznq, takie vnina d a naszego
kaiu walkq. Decyzja o powslan u zapadla na przekdr zbrodniczynl
okupantom niernieck m,aleleird{rniezbrodn czei sowieckiej perlldii
I \\'y€cho\'raniu n e oja rych sojusznik6rv
Porvstaicy lo poko enie nailepsze, iakie nodz la i wychowala oicry-

zna. Poko en e kt6re wcale nie chc alo strzelad, tytko budowai i r0z
wijaa P0lska nallepi€j iak urn alo. Lecz k edy pr4jszto strzelaa, strzeta
loteznai lepiel jak unrialo.  Wa crylo a2do ataryzyca ginQlo Qora-
ce!0ldld 1914 r.  To T o dqrel-T) odooc czesc w 60 0 7 l le w,-
buchu Powstan aWarszawskrego. BezpoSrednlo po msry6w przed
giowny oltalzWnies ono kosz b ato-czetu/onych kwiat6w, kt6rywnz
z helfirem przepasanyrn b al0-czelwona wslq0q stanowilsymbolicznA
scenograliq dla monta2u slownofl urycznego pr4r0otowaf ego przez
Gnrinny oSrodek Ku tury
P eSn i poezja li/ykorzyslana ra Iroczystoici w peln] oddawala tra
gizmibohaterstwopowslaic6w Nakokot icznosapowstalch6rskta
dajqcy siq przewanrE z mlodych chlopcdw hdrzy n ezwyk e rvzru-
szaiaco Sp e!./a iskomponowane pcdc?as okupacji wlrakce same
Oo porvstaniapie$i p osenki hymny narodawe ire l! jne Eylatez
Warszawian ka' powstata przed 1 00 laty B u iczuczna melod a $o
fr'aSpre\qane podczaspo\\rsiaf slopadowe0o slyczf ovJego b0jow
€gionor,vych wojnybc szewrckiei tak2e zabrzm alawgodzifq W !r
l944ri  60lat poinieiw naszym koscieh C fnlodzi  mQzczyini  z da.
p ero co polvstaleoo clr6r Spie!,ra i z tak m wyczuciem oddan em
jakbywtejchwl i  naslqpi laiedf 06dczasu i  nrEjsca. lednoSaz nr lody-
milam!,ch dni.
Tak jak we wsA/slkich uroc4Tslosciach patrolycznych z cyk u By
pokolenia pamietaly lak2e ilym razem zaszc4Tcilinas swoja obecno.
Scialolnlene AK z powatu eiajskeqo
0rganizatorzy obchod6w 60 rocznicy Powslan aWarszawskieg0 p0
slarowil wystap i z prooramern wlnnych nrielscowoSc ach qm fy.Iak
tezslQshlo l5 s erpniaw dz ei Swiqta Wojska Polskiego lMatk Boskej
Zielneirv koSaele w Dabruvrhy icznie uCromadzen rv tym dlru miesz
karicy melimo2l\\rosa oddan a holdu powstaicom, bysluchujqc kdi
k ej h storii powstan a wyra2onel proza, poezja piesna
Znam ennym bylo, le zaargaiovJane \'r uczczenietei\{razneirocznicy
b/b n - osobi pid lu 4ce lalowisla p-bliczre \v ndszej q ''.
Malooftala Leia - dyreldonZespolu Szk6lw Dabrowicy iA cia Kyca.
kierolvnikGmirneqo0SrodkaPonrocySpolecznel wKurylawce
Jeze ktos nawet w n nima nym stopniu czule s e dlu:n kem tych.
ktdzy ocal i l ipokkqgodnosa i to:samosa. znajduie w n ch dz s prry
klad ipunktodniesienia pay padelmo\i/an u \r'aznych decy4 . to niech
choc a: 1 sieDnia. choa p rzeu clNr q pom lc./ nad g ro bani AK owcdv/

M P

ZYJMY CZYSTO A PRZEZ TO
ZDBOWO!

Apel do Mieszkancdw Gniny
W zwiazku zwprowadzonym zm anamiw Tn-cu siemnirl br. vr'
gospooarce odpadani dlelJiemy do rievka'cbw g-ri tv o
odpowiedzialne lraklowanie zaleceli w tym zakesie.
W elce ni€pokojacym jestzjaw sko powstawaniatzw. dzikich'
wysyp sk Smieci mnoiAcych siQ w naszych lasach i ptzydro
2ach w zaslraszajacym tempie. PamiQlajmy, ie odpowledzial'
foSazawizerunek naszych teren6!v poioslmy wspolnie id a
tego te2 razem powinn smy dbai o iclr alrakcyjnosa. wysypi
ska te, to nle ly ko problem estetyczny, to lak2€ przyszle za_
nrecryszczenia wdd, pow etrza gleby, co pewn e malo ktory
obywatel wlozacy Smlec do lasu sobi€ uS!'/iadamla. To tak2e
.oszly l \wdacj tych snelnsl, t_o'P w 1.st e. c.) ool ei
odczuie ka2dyczlonek naszel spolecznoSci, chocra2by poprzez
brak Srodk6w na lnne ce e spowodowane wysokimi koszlami
usuwania zanieczyszczeh,
Bqdimy wiQc stra2nlkami czystoscr poki co sobie nawzalem.
a wdwczas wszystk m bQdzie:ylo siA pzyjernniej

Wojt Gniny Kutyldwka
in2. fadeusz Halesiak
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