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Szanowni Państwo  
Przed nami długo oczekiwana wiosna, a z nią mnóstwo planów 

jakie pragniemy realizować w domu, w pracy, czy też w naszych 
gospodarstwach. Wiele tych przedsięwzięć wymaga zaangażowania 

czasu, środków, ale i wsparcia w formie porady. Takie też zadania 
stoją przed naszym Samorządem. I o nich pragniemy 

poinformować Państwa na łamach naszego kwartalnika. 
Być może niektóre z informacji jakie prezentujemy  w tym 

numerze okażą się również pomocne dla rolników i wszystkich 
zainteresowanych sprawami wspierania rolnictwa. 
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanoc-
nymi pragniemy złożyć Czytelnikom Kuryłowskich 
Wieści najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych 
Świąt, miłych spotkań w gronie rodzinnym       
i przyjaciół a w wolnych chwilach przyjemnej 
lektury naszego wydawnictwa

Redakcja

Czas Wielkanocy, to czas zadowolenia, nadziei i wiary
Życie zwycięża śmierć.

Strach i przygnębienie ustępują miejsca męstwu     
i radości

Na ten  błogosławiony czas wszystkim Mieszkańcom 
naszej Gminy  

 i Gościom odwiedzającym kuryłowskie strony
wielu radosnych chwil pełnych nadziei,

miłości i siły 
życzą

Wójt i Rada Gminy Kuryłówka Wyrazy współczucia z powodu śmierci

śp. Michała Grucy
Rodzinie zmarłego

składają
Pracownicy Urzędu i Jednostek Organizacyjnych

Gminy Kuryłówka

Rodzinie i najbliższym zmarłego

śp. Michała Grucy
wieloletniego sołtysa wsi Dąbrowica

składają Wójt i Rada Gminy Kuryłówka

ZŁOTY JUBILEUSZ
Styczeń to wyjątkowy czas dla Seniorów, bo właśnie w tym miesiącu 
swoje święto obchodzą Babcie, Dziadkowie oraz wszyscy Ci, 
którzy zakończyli już aktywność zawodową, a swoje obecne chwile 
poświęcają rodzinie, wnukom, a także pasjom z lat młodości, na 
które niegdyś nie było czasu. Dzień Seniora to szczególne święto 
i bardzo popularne. Jest ono ponadto jednym z najbardziej 
oczekiwanych i lubianych świąt w roku. Czekają nań zarówno 
Seniorzy, którzy niemal ze stu procentową frekwencją odpowiadają 
na zaproszenia, a także organizatorzy, czerpiący wiele radości ze 
spotkania z tak zacnymi gośćmi. 
Tegoroczne świętowanie Dnia Seniora odbywało się nie tylko   
w Kuryłówce, ale także w Szkole Podstawowej w Kulnie i  Zespole 
Szkół w Dąbrowicy. Każdy z organizatorów w jak najlepszy 
sposób pragnął uhonorować Tych, którym tak wiele zawdzięczamy. 
W spotkaniach seniorów uczestniczyli bowiem:  emerytowani 
pracownicy urzędów i instytucji z terenu gminy Kuryłówka,  
działacze społeczni, kombatanci,  a także szczególni  goście – pary 
małżeńskie świętujące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Pewnym novum w roku bieżącym był udział we wspólnym 
świętowaniu członków, prężnie działającego, Gminnego Klubu 
Seniora, który powstał we wrześniu 2008 r. Organizując to święto 
szczególną uwagę zwracamy na to, by każdy uczestnik czuł się 
dostrzeżony i doceniony. Stąd też były życzenia dla wszystkich 
Seniorów od przedstawicieli władz samorządowych: Tadeusza 
Halesiaka – wójta gminy, Krzysztofa Leji – przewodniczącego 
rady gminy oraz kierownictwa urzędu stanu cywilnego i gminnego 
ośrodka pomocy społecznej.  Ponadto Jubilaci świętujący Złote 
Gody zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi, prezentami 
oraz  medalami Prezydenta RP za wieloletnie pożycie małżeńskie. 
W dalszej części uroczystości gościom zaprezentowano część 
artystyczną w wykonaniu: zespołów działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kuryłówce, Zespole Szkół w Dąbrowicy, 
członkowie Klubu Seniora przedstawili obrzęd Wigilijny, a po 
tych prezentacjach kontynuowano spotkanie towarzyskie przy 
odpowiednio na tę okazję przygotowanym menu i akompaniamencie 
kapeli.

Pary świętujące Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego:
Maria i Bronisław Bazan, Alina i Józef Bucior, Anna i Michał 
Czernieccy, Maria i Jan Ćwikła, Teresa i Stanisław Hacia, Stanisława 
i Józef Jurczak, Teresa i Andrzej Kucharz, Stanisława i Marian 
Pędziwiatr, Anna i Józef Socha, Anna i Jan Sołek, Maria i Stanisław 
Staroń, Emilia i Jan Wilkos, Stanisława i Andrzej Wilkos, Maria 
i Stanisław Wlaź, Bronisława i Władysław Wójcik 

SUKCESY „MAŁYCH TEATRÓW”
Grupa teatralna "Wesoła Gromadka" działa przy GOK w Kury-
łówce. Prowadzi ją p. Beata Kamińska. Mali aktorzy godnie 
reprezentują gminę Kuryłówka i powiat Leżajsk. We wrześniu 
podczas dożynek zaprezentowali specjalną część artystyczną. 
W październiku zostali LAUREATAMI powiatowego konkur-
su "Literatura i dzieci - kolory przyjaźni" i zakwalifikowali się 
do etapu wojewódzkiego, który odbył się w Rzeszowie. Na tym 
etapie zdobyli wyróżnienie.  Gościnnie wystąpili w Bibliotece 
Pedagogicznej w Leżajsku podczas spotkania opłatkowego. Z 
okazji Dnia Babci i Dziadka wystąpili dwukrotnie: w SP w Kury-
łówce zaprezentowali  jasełka, a w GOK przedstawili insceni-
zację "'Jarzębinka" oraz wiersze i piosenki. Swój dorobek artystycz-
ny zaprezentowali przed publicznością  zgromadzoną podczas 
konkursów i przeglądów organizowanych przez GOK w Kury-
łówce. Największym sukcesem WESOŁEJ GROMADKI  jest 
nagroda GRAND PRIX, którą otrzymali  podczas XII Przeglądu 
Teatrów Jasełkowych - Jarosław 2009 pokonując 19 grup z woje-
wództwa podkarpackiego. Nagroda ta była wspólnym sukce-
sem reżysera Beaty Kamińskiej, choreografa Marka Latawca  
i scenografa Joanny Kotulskiej. W tym miejscu należy również 
wspomnieć o teatrzyku PROMYK  z  ZS  w Dąbrowicy prowadzo-
nym przez p. Edytę Beńko i Beatę Kamińską, który na tym samym 
P r z e g l ą d z i e 
zdobył I miejsce.  
P. Beata Kamiń-
ska otrzymała 
specjalną nagro-
dę za reżyserię. 
Cieszymy się       
z osiągnięć obu 
Teatrzyków i ży-
czymy aktorom         
d a l s z y c h 
sukcesów.

UWAGA ROLNICY 
Kierownik Biura Powiatowego

 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Leżajsku
 uprzejmie przypomina, że termin składania wniosków o dopłaty 

obszarowe  
 rozpoczyna się w dniu 16.03.2009 r. a kończy w dniu 15.05.2009 r.

 
Składając wnioski w chwili obecnej unikniecie Państwo straty czasu 

jak i również związanych z tym kolejek zarówno przy wypełnianiu jak 
i przy składaniu wniosków 
do BP ARIMR w Leżajsku.

 
Podobnie jak w latach ubiegłych pomoc przy wypełnianiu wniosków 

świadczyć będą  doradcy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale,

 pracownicy Urzędów Gmin oraz Podkarpackiej Izby Rolniczej.

                                                                Kierownik BP ARIMR w Leżajsku
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    Chcąc podnieść na wyższy poziom jakość 
usług administracyjnych, a co za tym idzie stworzyć 
przyjazny klimat dla obywatela, utworzono w Urzędzie 
Gminy Punkt Obsługi Interesanta (POI) tj. miejsce 
pierwszego kontaktu urzędnika i petenta.
    Celem utworzenia POI jest podniesienie 
sprawności i jakości oraz przyspieszenie obsługi 
interesantów. 
   Do najważniejszych zadań Punktu Obsługi 
Interesanta należy:
	udzielanie pełnej informacji w zakresie: rodzaju, 

miejsca i trybu załatwiania 
spraw /wniosku, zobowiązań, 
skargi itp./,
dostarczanie interesantom 
zestawu ujednoliconych for-
mularzy i udzielanie pomocy 
przy ich wypełnianiu, 
sprawdzanie kompletności 
składanej dokumentacji,
	przyjmowanie,   rejestrowanie, 
rozdział korespondencji i wnio-
sków do adresatów Urzędu.
       Do dyspozycji praco-
wników POI oddano nie-
zbędne wyposażenie: komputer, 
telefon wewnętrzny oraz nie-
zbędną dokumentację, na którą 
składają się m.in. przepisy 
prawne, tak aby zapewnić 
obywatelowi dostęp do pełnej 

informacji związanej z załatwianą sprawą. 
Uwaga: osoby niepełnosprawne chcąc 

skontaktować się z pracownikiem Punktu Obsługi 
Interesanta mogą skorzystać z dzwonka znajdującego 
się na zewnątrz budynku Urzędu Gminy, po lewej 
stronie schodów. 

                                                                Wójt Gminy

W numerze:

- Punkt Obsługi Interesanta w UG

- Rozmowa w wójtem Tadeuszem Halesiakiem

- Konferencja „Pomoc osobom w kryzysie”

- Odeszli na emeryturę

- Dzieje parafii obrządku wschodniego

- Ogłoszenia dla rolników

- Ogłoszenia sekcji świadczeń rodzinnych GOPS

-  Sukcesy małych teatrów

- Złoty Jubileusz
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Czy pamięta Pan naszą pierwszą rozmowę w lipcu 
2003 roku? Wówczas, po kilku zaledwie miesiącach 
rządzenia Gminą, zapytałam Pana: co Wójta cieszy,  
a co smuci ?
Czy po 6 latach, które od tamtego czasu minęły, możemy 
podobnie rozpocząć rozmowę?

Tak, bardzo proszę. Pamiętam tamten czas i przy-
wołując tamtą  rozmowę  odpowiem podobnie, choć 
szerzej. Smuci oczywiście to samo, czyli ciągła troska  
o zbyt małe pieniądze w gminnej kasie, w szczególności 
zaś, że przez ostatnie dwa lata nie ogłaszano naborów 
wniosków na środki unijne dotyczące naszych 
podstawowych zadań. Mówiąc jasno, nie mięliśmy 
przez ten czas możliwości starania się o dofinansowanie 
rozpoczętej kanalizacji, remontów dróg, obiektów kul-
turalnych i sportowych itd. Nabór wniosków ogłoszono 
dopiero w drugim półroczu 2008 roku,       a zgłoszone 
wnioski w większości do tej pory nie zostały osta-
tecznie rozpatrzone. Optymistyczne jest to, że nasz wnio-
sek na budowę kanalizacji – jako jedyny z Podkarpacia 
uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i formalną. 
Teraz pozostaje cierpliwie czekać na decyzję Ministra 
Ochrony Środowiska w tej sprawie.

Co cieszy? – Cieszy i to bardzo, że pomimo 
skromnych możliwości udało się nam jednak wykonać 
wiele zadań inwestycyjnych i remontowych, a także 
uaktywnić działalność społeczną na terenie gminy.

Mówił pan o braku pieniędzy, o szukaniu ich w zasobach 
unijnych i różnych fundacjach. Jak wiele projektów 
udało się złożyć z sukcesem?

Złożyliśmy z sukcesem około trzydzieści różnych 
wniosków, przy czym , każdy z nich wniósł do kasy 
gminnej konkretnie pieniądze. 

Co udało się za nie sfinansować i jaka to część 
poniesionych inwestycji?   

Naszym priorytetowym zadaniem inwesty-
cyjnym jest oczywiście kanalizacja gminy z wykonaniem 
podłączenia do miejskiej oczyszczalni ścieków w Le-
żajsku. Wykonaliśmy część tej inwestycji zakładając 
kanalizację we wsiach: Tarnawiec, Dabrowica i Ożanna. 
Wartość przedsięwzięcia w Tarnawcu została oszacowana 
na 1 534 tys. zł, z czego pozyskane środki unijne  
wyniosły – 836 tys. zł, (była to najwyższa kwota, jaką 
można było otrzymać). Natomiast wartość budowy 
kanalizacji w Ożannie i Dąbrowicy to 3 700 tys. zł       
i do części tego zadania został również złożony 
wniosek o środki z funduszy UE. 

Kolejną inwestycją była budowa dwóch sal 
gimnastycznych: dla Szkoły Podstawowej w Brzyskiej 
Woli (940 tys. zł) oraz Szkoły Podstawowej w Kuryłówce  
(1.260 tys. zł). Środki własne użyte do ich realizacji 
udało się wspomóc pieniędzmi unijnymi w kwocie 
400 tys. złotych.

Rozbudowaliśmy Gimnazjum i przeprowa-
dziliśmy remont Szkoły Podstawowej w Kuryłówce. 
Kosztowało nas to 2 200 tys. zł. W tym czasie udało 
się także wyposażyć cztery pracownie komputerowe 
w szkołach:  w Dąbrowicy, Kulnie, Brzyskiej Woli      
i Kuryłówce i to już w całości za pozyskane fundusze.

Konkretne pieniądze z unijnej kasy zasiliły też 
nasze konto w związku z remontem Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kuryłówce. Była to kwota 124.700 tys., 
podczas gdy zadanie  opiewało na kwotę 210 tys. zł. 
Wyremontowano także budynki OSP w Ożannie na 
kwotę 110 tys. zł i w Vrzyskiej Woli na kwotę 360 tys. zł.

Biorąc czynny udział w Programie Integracji 
Społecznej pozyskaliśmy  80 tys. euro na organizację 
działalności prospołecznej. W ramach naszych działań 
otworzyliśmy w poszczególnych wioskach naszej 
gminy 8 świetlic środowiskowych dla dzieci i mło-
dzieży oraz Gminny Klub Seniora w Kuryłówce.

Trudno dokładnie wymienić wszystkie pozys-
kane kwoty, które doposażają działania z zakresu  remontów 
dróg, przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, 
napraw dróg dojazdowych do pól, a także wyposażanie 
sal szkolnych i szkolnych boisk sportowych.
A skoro już mowa o boiskach sportowych bardzo 
często pada pod moim adresem pytanie 
- dlaczego nasza gmina nie przystąpiła do budowy 
boisk sportowych w ramach programu „Orlik”? Wiele 
razy rozmawiałem na ten temat z dyrektorami szkół    
i wniosek jest taki, że nie są oni zainteresowani 
budową takich boisk z kilku względów, po pierwsze 
place sportowe przy szkołach nie spełniają wymogów 
powierzchniowych np. boisko  przy gimnazjum w Ku-
ryłówce, jednak największe obawy wiążą się ze zbyt 

WYWIAD Z TADEUSZEM HALESIAKIEM,
WÓJTEM GMINY KURYŁÓWKA
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wysokimi kosztami zarówno budowy jak i póź-
niejszego utrzymania sztucznych nawierzchni, które 
są obowiązkowym elementem tych boisk.
  
Co zmieniło się po przystąpieniu do Unii Europejskiej? 
Czy teraz łatwiej, czy trudniej pracować „na urzędzie”? 
Chodzi o zmiany przepisów, problem dostosowania 
się do zmieniających się, coraz to nowych wymogów?  

Pozyskiwanie unijnych środków finan-
sowych jest bardzo trudne i można powiedzieć, że 
coraz trudniejsze ze względu na konieczność spełnie-
nia sztywno określonych, wysokich kryteriów, 
pozwalających w ogóle na  złożenie wniosku i  udział 
w konkursie.   Utrudnieniem, wbrew utartym opiniom, 
jest fakt, że pieniędzy jest mało, stanowczo za mało 
w porównaniu z  zapotrzebowaniem składanym na 
nie przez gminy. Trzecim  zaś problemem jest duża 
ilość wniosków wysoce konkurencyjnych,  ponieważ 
samorządy wyspecjalizowały się w opracowywaniu 
bardzo dobrych projektów, tak dobrych, że część  z 
nich pomimo spełnienia wymogów zostaje niestety 
odrzucona z powodu braku środków.  Dziś nie 
wystarczy przedłożenie  wniosku z uzasadnianiem 
dla planowanej np. inwestycji. Obecnie trzeba rzecz 
odnieść do jej wpływu na środowisko naturalne. 
Należy też  pamiętać o nowo wyznaczonych obszarach  
programu „Natura 2000’ – tj. rezerwatach, obszarach 
chronionych, siedliskach zagrożonych gatunków 
flory i fauny i uwzględnić nienaruszalność biocenoz 

w trakcie tworzenia, a potem ewentualnej realizacji 
projektu, (bo takie obszary też u nas występują).

Obecnie już tylko jedna szkoła- ZS w Dąbrowicy - 
została bez sali gimnastycznej. Czy ma Pan jakieś 
plany co do realizacji tej inwestycji?

Oczywiście, jest to bardzo ważne zadanie, do 
realizacji którego  mamy nadzieję już wkrótce 
przystąpić.  W chwili obecnej mamy opracowaną 
dokumentację  dla tej kosztownej inwestycji. Wartość 
bowiem kosztorysowa zadania opiewa na 3,2 miliona 
złotych. Oczywiście szukamy pieniędzy na ten cel. 
Złożyliśmy już do Urzędu Marszałkowskiego 
wniosek o sfinansowanie przedsięwzięcia z  Funduszu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego, wymieniając w nim całą potrzebną 
kwotę. Zobaczymy co dalej, na razie czekamy na 
rozpatrzenie projektu. 

Jak układa się współpraca ze Starostwem? Co z niej 
wynika?

Naszą współpracę można krótko określić jako 
zasadniczo dobrą. Jest jednak pewne małe ale... 

ponieważ odbieram tę współpracę jako mało 
efektywną. Dlaczego? Ano dlatego, że chociaż w zgo-
dnych i konkretnych rozmowach, poruszane tematy 
są wspólne i do załatwienia, to w praktyce nasza 
współpraca ze Starostwem dotyczy głównie 
problemów dróg powiatowych na terenie naszej 
gminy. Może porównując ostatnie dwie kadencje, 
powiem, że jeśli w poprzedniej udało się nam wspólnie 
zrealizować naprawę 20 km dróg powiatowych, to 
obecnie, przez ostatnie dwa lata realizuje się remonty 
zaledwie małych ich odcinków. Brak też umieszczenia 
dróg naszej gminy w planach Starostwa i wnioskach 
unijnych, kierowanych na ten cel przez Starostwo. 
Mimo częstych rozmów, dotąd nie udało mi się 
zmienić podejścia zarówno Zarządu Starostwa jak       
i Rady Powiatu do tych spraw. Trochę to martwi, ale 
bądźmy dobrej myśli, bo w końcu wszystko to, co 
zależy od ludzi, można  naprawić i pozytywnie 
„dogadać”. To kwestia dobrej woli, a ja takiej mam 
bardzo dużo.

Właściwie przez minionych 6 lat przeprowadzone 
zostały remonty głównych dróg powiatowych i niemal 
wszystkich dróg w Gminie. Pozostał odcinek drogi 
powiatowej B. Wola – Jastrzębiec, kiedy możemy 
liczyć, że i ta, bardzo zniszczona  droga zostanie 
naprawiona? 

 Moje starania dotyczące remontu tego 
odcinka drogi polegają głównie na doprowadzeniu 
do ujęcia go  w planach Rady Powiatu do realizacji. 
Według informacji Pana Starosty droga nie spełnia 
kryteriów do umieszczenia jej w projekcie, dlatego 
też remont ma być realizowany corocznie w odcinkach 
jedno- dwukilometrowych, przy założeniu, że nasza 
gmina dofinansuje z własnych pieniędzy każdy 
odcinek w 50% jego  wartości. Dla naszej gminy jest 
to  niekorzystne, bo musimy środki gminne angażować 
do dróg powiatowych, a i tak mamy ich zbyt mało na 
równie ważne potrzeby. Jednak w zaistniałej sytuacji, 
aby tę drogę remontować nie ma innej możliwości 
więc zgodziłem się na to współfinansowanie.   

 
Jakie trudności wydłużają proces budowy kanalizacji 
w Gminie? Kiedy mamy szanse mieć ją w Kur y-
łówce? 

Powiem krótko tak: gdybyśmy chcieli 
wykonać tę inwestycję jedynie w oparciu o środki 
własne gminy, to angażując każdego roku wszystkie 
możliwe pieniądze, inwestycja trwałaby przez długie 
10 lat. Tak więc biorąc pod uwagę wiele zadań, które 
wykonaliśmy i na bieżąco finansujemy, taki scenariusz 
jest po prostu niemożliwy. Szukamy więc pieniędzy 
poza naszą kasą. Złożyliśmy wniosek do Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do 
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Ministerstwa Ochrony Środowiska na kwotę 10 mln 
zł, bo tyle środków trzeba na ruszenie z inwestycją 
dalej. Jak wspomniałem w pierwszej części naszej 
rozmowy oceny wniosku wypadły pozytywnie mamy 
więc nadzieję na  osiągnięcie sukcesu w tej sprawie. 
Jeśli zatem uda się,  prace przy realizacji kanalizacji 
rozpoczynamy w drugim półroczu 2009 roku.  

Czy Wójt pamięta o „Centrum Sportowym” dla 
Kuryłówki?

Pomysł budowy centrum sportowego w Ku-
ryłówce padł na początku poprzedniej kadencji, 
zgłoszony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Kuryłówka. Przyznam, że pomysł bardzo 
spodobał się, ale dobry gospodarz musi przede 
wszystkim znać realia sytuacji, czyli zasobność kasy, 
możliwości podjęcia i utrzymania wielkiej jak na 
nasze warunki inwestycji. Uznaliśmy, że zaczynamy 
od kanalizacji gminy, bo to jawiło się jako 
najważniejsze. Niemniej, odkładając pomysł na 
potem, zabezpieczyłem teren, na którym mogłoby w 
przyszłości centrum sportowe powstać.  

Minęło kilka lat, wiele się zmieniło i patrząc 
może nieco futurystycznie, albo zwyczajnie, po 
ludzku życzeniowo, dziś myślałbym raczej o budowie 
nowego Urzędu Gminy (z prawdziwego zdarzenia) 
zaopatrzonego w dużą salę narad oraz  o budowie 
pomieszczeń dla  Biblioteki Publicznej. Oczywiście 
jestem za ... jeśli chodzi o nowe obiekty sportowe, 
ale widzę je raczej w kompleksie sportowym w oko-
licy naszego, kuryłowskiego stadionu sportowego. 
Stąd też pierwszy etap tego zadnia, które już 
podjęliśmy i wniosek jaki składamy jeszcze w tym 
roku na modernizację stadionu sportowego w 
Kuryłówce.  Kolejnym -  bardziej realnym jak na 
obecne możliwości - może być dobudowanie do 
strażnicy OSP w Kuryłówce w kierunku RSUH 
pomieszczeń, z odrębnym wejściem, które mogłyby 
służyć dla celów sportu i rekreacji np. na górze sala 
do ćwiczeń gimnastycznych,     a na dole siłownia z  
zapleczem sanitarnym – to jednak tylko pomysł, 
który wymaga dyskusji i rozważań.     

Proszę o ogólną refleksję na temat minionych 6 lat 
pracy , o doświadczenia zdobyte na stanowisku Wójta, 
satysfakcję, radość, plany na przyszłość? 

No cóż, z perspektywy minionych lat mogę 
powiedzieć, że wiele udało się nam zrobić w takich 
dziedzinach jak: obiekty szkolne, budynki i wypo-
sażenie OSP, poprawa jakości dróg, budowa 
kanalizacji dla gminy, a także w dziedzinie kultury      
i działalności prospołecznej. Wiem jednak, że wciąż 
jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. To chyba 

dobrze, bo wciąż jest motor do działania, działa 
wyobraźnia, może też trochę marzenia. Na szczęście 
pomysłów nam nie brakuje, żeby jeszcze nie bra ko-
wało pieniędzy, ale to już  naprawdę marzenia i ży-
czenia, które nie chcą się spełniać na zawołanie. 

W miarę możliwości będziemy nadal pilnować 
stanu naszych dróg, kontynuować prace przy ka-
nalizacji. Chcemy rozwijać działalność kulturalną       
i sportową w naszej gminie, ot, choćby przy naszych 
nowo powstałych świetlicach środowiskowych 
zrobimy boiska do siatkówki, badmintona i ringo. 
Pragniemy również sfinalizować rozbudowę Domu 
Wiejskiego w Kolonii Polskiej oraz rozpocząć długo 
już planowaną budowę takiegoż domu  w Tarnawcu. 
Sięgamy do każdej kieszeni, która może nam 
zaoferować jakieś pieniądze i tak będzie nadal, bo czy 
to programy norweskie  lub szwajcarskie, czy też 
rodzimy Lider, Program Integracji Społecznej, Euro-
pejski Fundusz Społeczny, a w nim PO Kapitał 
Ludzki, Program Infrastruktura i Środowisko -  nie 
mówiąc o wielu innych, większych i bogatszych, liczą 
się środki,  które można zdobyć i zamienić na konkretne 
dobro dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. 

W pierwszym wywiadzie, w wypowiedziach Pana 
dominowały nadzieja, zapał, ufne spojrzenie w przy-
szłość, a co dziś powie Pan swoim Czytelnikom, Wyborcom, 
Obywatelom, tak na najbliższą przyszłość??

Nadzieja – powiada pani? – Przecież bez tej 
nadziei trudno zwyczajnie pracować. Coś nie wychodzi 
w jednym roku, to uda się w następnym – myślę sobie 
– i tak potem zazwyczaj jest. A że trudności nie 
brakuje? – To samo życie. Wiem natomiast, że liczy 
się upór i konsekwencja. Bo to satysfakcja i wielka 
radość, gdy podjęty trud zamienia się w postawiony 
sobie wcześniej cel.

Kiedy patrzę na to, co udało się już zrobić we 
wszystkich sołectwach, a bez zarozumiałości mogę 
powiedzieć, że w poprzednich okresach ani części z 
tego, co teraz się dokonało, nie próbowano nawet podjąć, 
to tym bardziej pokładam ufność w przyszłości.  

Chciałbym też dalej upiększać nasze otoczenie 
i poprawiać  wygląd wsi, bo nawet gdy stąd,  z Urzędu, 
zerkam przez okno na nowe oblicze naszego, 
kuryłowskiego centrum wsi, to dusza raduje się w czło-
wieku, jak może być ładnie i czysto, a przecież jeszcze 
nie tak dawno, było tu całkiem inaczej. Dobry zespół 
ludzi, z którymi się pracuje, życzliwość ludzka, 
pracowitość i wiara naprawdę pomagają przenosić 
góry kłopotów, usuwać przysłowiowe kłody spod 
nóg.  Przy tej okazji dziękuję wszystkim za wsparcie, 
lojalność, potrzebne słowa krytyki i za Wasze zaangażo-
wanie w pokonywanie wszelkich przeciwności losu.  

Dziękuję za rozmowę. KW
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26 lutego br. w Kuryłówce odbyła się konferencja po-
święcona tematyce pomocy osobom i rodzinom znaj-
dującym się w trudnej sytuacji życiowej. Orga-
nizatorem konferencji była Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Kuryłówce,     
a honorowy patronat nad nią objęli: Tadeusz Halesiak 
- wójt gminy Kuryłówka oraz Robert Żołynia - starosta 
leżajski.                                                              
          W ostatnim czasie dyskusje o kryzysie toczą się 
wszędzie na całym świecie. Dotyczą one przede 
wszystkim niekorzystnych wydarzeń gospodarczych  
i zahamowania rozwoju poszczególnych państw. 
Jednak nie możemy zapomnieć, że skutkiem tych 
patowych sytuacji są problemy, a niekiedy wręcz 

dramaty tysięcy osób  i ich rodzin. Dlatego też warto 
wiedzieć gdzie i w jakich instytucjach możemy szukać 
pomocy dla siebie, naszych bliskich, bądź tych, którym 
społecznie, czy zawodowo pomagamy. Taki też był 
cel organizatorów konferencji, którzy pragnęli poi-
nformować mieszkańców gminy, przedstawicieli 

samorządu, radnych, księży, nauczycieli  o tym jakie 
kompetencje w zakresie niesienia pomocy posiadają 
liczne instytucje w gminie i w powiecie. I tak po 
otwarciu debaty przez gospodarza gminy Tadeusza 
Halesiaka i wystąpieniu wicestarosty Józefa Majkuta, 
kolejno zaprezentowane zostały:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku – 
prezentacji dokonał Mariusz Konior (kierownik)

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Nowej Sarzynie – Józefa Zybura-Łyko 
(kierownik), Małgorzata Loryś (pedagog)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku 
– Monika Golenia (pedagog)
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Leżajsku 
– Bożena Garbacka (dyrektor), Genowefa Wanat 
(nauczyciel),
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej – Danuta 
Kurzyp (kierownik),
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku – Stanisław 
Szpila (kierownik rewiru dzielnicowych)
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Kuryłówce – Roman Szałajko (sekretarz)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce 
– Alicja Kycia (kierownik).
Wszyscy uczestnicy konferencji ubogaceni w obszerny 
zakres wiedzy z szeroko rozumianej polityki społecznej 
podkreślali potrzebę organizowania takich spotkań, 
szczególnie w tak trudnych dla wielu ludzi czasach.   

POMOC OSOBOM I RODZINOM W KRYZYSIE

W marcu br. na zasłużoną emeryturę odeszli z Urzędu 
Gminy dwaj pracownicy: Pani Grażyna Niemczyk 
– radca prawny oraz Pan Ryszard Skiba – zastępcaa 
wójta gminy Kuryłówka. Szanownym emerytom 
dziękujemy za dobrą współpracę i życzymy realizacji 
wszystkich planów i zamierzeń, na które dotąd nie 
wystarczało im czasu, gdy pełnili swoje obowiązki 
zawodowe.  

JUŻ SĄ W GRONIE EMERYTÓW
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W poprzednich wydaniach Kuryłowskich Wieści 
zakończyłem prezentację parafii obrządku  łacińskiego. 
Począwszy od tego numeru,  chciałbym przybliżyć 
czytelnikom; w okrojonej formie; dzieje parafii 
obrządku wschodniego, które do 1945 roku  współ-
istniały obok łacińskich na terenie Zasania Kuryłowskiego. 
Choć dziś  mieszkańcy gminy stanowią jednolitą  pod 
względem narodowościowym i wyznaniowym wspólnotę, 
to nie powinniśmy zapominać o tym, że taki stan 
istnieje od niedawna. Przez całe wieki na tych terenach 
obok Polaków mieszkali Ukraińcy, Żydzi i Niemcy. 
Ich wzajemne relacje, pomimo odmiennej kultury i 
wyznania, były oparte na dobrosąsiedzkich stosunkach. 
Wszystko zmieniła zawierucha ostatniej wojny światowej. 
    Dziś tylko po Żydach, na terenie gminy  nie 
pozostał żaden ślad. Dawni potomkowie kolonistów 
austriackich, zwanych Niemcami pozo stawili zabytkowe 
zabudowania w  Tarnawcu. Po Ukraińcach pozostały 
cerkwie, cmentarze i kapliczki,  które na stałe wpisały się  
w krajobraz miejscowości gminy . 
   I dobrze stało się, że straszące przez lata swym wyglądem 
cerkwie, zamieniono na wspaniałe świątynie z zacho-
waniem  pierwotnych elementów wyposażenia i wystroju. 

Szkic parafii obrządku wschodniego na terenie 
prawobrzeżnego Sanu w okolicy Leżajska.

 Chcąc poznać historię obrządku wschodniego 
musimy cofnąć się kilkanaście wieków wstecz. W IV 
wieku w cesarstwie  rzymskim zaczął rysować się 
podział. Wschodnia /grecka/ część imperium była  
lepiej rozwinięta od zachodniej /łacińskiej/. W 330 
roku cesarz Konstantyn Wielki uczynił  Konstantynopol 
drugą stolicą Cesarstwa Rzymskiego i zrównał go     
w prawach z Rzymem. W roku 451 ustanowiono patriarchat 
w Konstantynopolu obok  patriarchatu rzymskiego      
/papieża/.  Wewnątrz zarysowanego podziału państwa 
narastały podziały religijne. 
    Prawowierni /ortodoksyjni/ Chrześcijanie na 
Wschodzie utrzymywali , że to właśnie oni zgodnie    
z tradycją realizują w liturgii i obyczajach chwałę 
Bożą. W konsekwencji określenie ortodoksyjny /pra-
wosławny/ oznaczało własną prawowierność w stosunku 
do odstępstw Kościoła łacińskiego. Zarysowujące się 
różnice obu kościołów wkrótce przerodziły się w długo-
trwały spór, który dotyczył między innymi: prymatu 
papieża nad patriarchą  wschodu, noszenia zarostu 
przez duchownych, celibatu księży, znaku krzyża  wyko-
nywanego „odwrotnie”, postów. Wreszcie potępienie 
używania niekwaszonego chleba przy Eucharystii przez 
Kościół zachodni .
     Gdy trwały spory wewnątrz kościoła powsze-

chnego, Mieszko I budował zręby państwowości 
Polski. Jedną z najważniejszych decyzji politycznych 
władcy było przyjęcie chrześcijaństwa  poprzez 
ożenek z księżniczką czeską  Dobrawą  w 966 roku.
     Był to pierwszy krok w kierunku uczynienia 
z  Polski odrębnej prowincji kościelnej.
I choć za swego życia  Mieszko nie doczekał się 
utworzenia arcybiskupstwa na terytorium Polski, to 
stało się ono faktem za sprawą  jego syna Bolesława 
Chrobrego.
     W tym okresie granice państwa polskiego 
miały charakter płynny. Dotyczyło to zwłaszcza połu-
dnio wych granic na styku z Rusią. Terytorium, o które 
walczono to  tzw. grody czerwieńskie i dorzecze Sanu, 
gdzie zamieszkiwała wymieszana pod względem 
etnicznym ludność polsko - ruska . W 981 roku książę 
kijowski Włodzimierz Wielki zajął  Przemyśl wraz     
z okolicznymi ziemiami. W roku 988  Ruś przyjęła 
chrzest w obrządku wschodnim i wkrótce potem, bo 
w roku 992 w Włodzimierzu Wołyńskim powstało 
biskupstwo prawosławne. Dało ono początek two-
rzenia struktury organizacji kościelnej obrządku wschod-
niego na styku ziem Rusi i Polski. 
     Tymczasem  spory pomiędzy patriarchatem 
wschodu i zachodu osiągnął apogeum w 1054 roku. 
W wyniku narosłych nieporozumień obie strony nało-
żyły na siebie ekskomunikę i rozłam w kościele po-
wszech nym stał się faktem. Ten stan określany jest 
jako „Schizma wschodnia”. W kręgu kościoła wschodniego 
prócz Rusinów znaleźli się Bułgarzy, Rumunii i Serbowie.
     Początki tworzenia struktur religii  prawo-
sławnej na opanowanych  przez Ruś terenach  można 
doszukiwać się w  XII wieku. Jest pewne, że w 1119 
roku w Przemyślu powstała katedra. Pierwszym biskupem 
prawosławnym Przemyśla był wyświęcony w 1218 
roku bp. Antoni Dobrynia. Powołanie biskupstwa  przemy-
skiego dawało dobrą okazję do dalszej rozbudowy 
struktur kościoła wschodniego.
    Nie można wykluczyć, że zasięg religii 
wscho dniej nie sięgał  osady Leżajsk rozlokowanej  
wówczas nad Sanem. Ksiądz Marian Podgórski, dziejo-
pisarz Leżajska i okolic  wspomina w swych zapiskach 
o drzwiach cerkiewnych w Starym Mieście / dawniej 
Leżajsk/, na których widniała data - 1228 rok. Datę tę 
umieszczano na drzwiach kolejno budowanych  cerkwi. 
Ostatnie z nich spłonęły  wraz z cerkwią w 1860 roku. 
    Na pewno cerkiew istniała w Krzeszowie, który 
dominował na tym obszarze jako centrum administracyjne.
    Przemyśl wraz i okolicznymi ziemiami przy-
należał do Rusi z małymi przerwami do 1340 roku 
kiedy to Kazimierz Wielki wcielił je do Królestwa. 
Wymieszanie etniczne tych terenów było spore, ale     

  „DZIEJE PARAFII OBRZĄDKU WSCHODNIEGO”
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z dużą pewnością można stwierdzić, że dominowali  
Rusini. 
Dopiero później prowadzona na szeroka skalę  akcja 
osiedleńcza  zmieniła te proporcje . 
     Sprawa utworzenia parafii obrządku wschodniego 
na interesującym nas obszarze nie  jest jednoznaczna. 
W tej kwestii istnieje wiele domniemań . Na podstawie 
szczątkowych dokumentów można prześledzić jedynie  
czas  powstawania cerkwi parochialnych, ale nie da się 
jednoznacznie określić ich obszaru . 
     W 1515 roku rejestr poborowy odnotowuje 
cerkiew w Ożannie obok istniejącej w Leżajsku. Być 
może parochia ta obejmowała swym obszarem całą 
część prawobrzeżnego Sanu , zaś leżajska odpowiednio 

lewobrzeżną. Po przeniesieniu Leżajska na nowe 
miejsce po 1524 roku  odnotowano  nową cerkiew  pra-
wosławną w mieście w 1550 roku. W końcu XVI wieku 
istniały cerkwie w Dębnie, Piskorowicach, Starym 
Mieście, Sarzynie, Krzeszowie, Łazowie, Kulnie.
          W 1589 roku w rejestrach pojawiła się informacja 
o cerkwi w Kuryłówce oraz Luchowie, a rejestry          
z 1614 roku odnotowują  cerkiew w Brzyskiej Woli 
jako filialną parochii kuryłowskiej.

Cdn .

Zebrał i spisał:
Roman Szałajko

 ZESPÓŁ DORADCÓW
w Leżajsku

37-300 LEŻAJSK – ul. Mickiewicza 12 TEL./FAX (0-17) 242-17-97
e-mail: podk_lezajsk@odr.net.pl

KOMUNIKAT 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

Uwaga rolnicy i mieszkańcy Gminy Kuryłówka!

Już wkrótce rozpocznie się kolejny nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Według informacji z ARiMR już od  pierwszego kwartału 2009 roku  będzie można składać wnioski  z następujących działań:
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw -  5 maj 
- Modernizacja gospodarstw rolnych -  21 kwiecień 
- Ułatwianie startu młodym rolnikom -  25 marzec 
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 15 kwiecień 
- Programy rolnośrodowiskowe (16 marzec – 15 maj)
- Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów - 15 kwiecień 
- Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności - 15 kwiecień.
  
* Modernizacja gospodarstw rolnych planowany termin rozpoczęcia naboru 21 kwiecień 2009r  to program skierowany 
do producentów rolnych mających zamiar rozwijać swoje gospodarstwo, planujących zakup maszyn rolniczych, ciągników 
lub modernizacje budynków i budowli gospodarskich.

* Różnicowanie i Mikroprzedsiębiorstwa – działanie skierowane do osób mających zamiar rozpocząć lub rozwi jać własną 
działalność gospodarczą, szukających źródła dofinansowania na realizację swoich pomysłów i zamierzeń może to być np. 
agroturystyka, sprzedaż, produkcja, usługi itp. Planowane terminy naboru na działania: 
- dla „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” – 15 kwiecień 2009r.
- dla „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”- 5 maj 2009r.

*„Ułatwianie startu młodym rolnikom”- planowany termin rozpoczęcia naboru 25 marzec 2009r - celem tego działania 
jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym, przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw 
rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Pomoc w ramach działania przyznawana jest osobie 
fizycznej, która:
- do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła działalności rolniczej i po raz pierwszy rozpocznie 
prowadzenie działalności rolniczej, lub
- przed dniem złożenia wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie nabytym        w drodze 
spadku lub darowizny po ukończeniu 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub ponad podstawowej 
z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej oraz w trakcie stacjonarnych studiów, lecz nie dłużej niż do 26 roku życia.
- jest pełnoletnia i w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 40 roku życia.
Jednorazowa wypłata kwoty w wysokości 50 tys. złotych stanowi formie premii, tzn. na moment jej wypłaty rolnik nie 
musi angażować własnych środków finansowych. 

* Program Rolnośrodowiskowy- to możliwość uzyskania dodatkoweych płatności do upraw rolnych. Wymaga złożenia 
dodatkowego wniosku i sporządzenia  planu działalności rolnośrodowiskowej  przez doradcę  rolnośrodowiskowego 
PODR – termin złożenia dokumentacji od 16 marca do 15 maja 2009r.

*  Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów – celem działania jest umożliwienie rolnikom 
i posiadaczom lasów otrzymanie wsparcia poprzez korzystania z doradztwa w celu dostosowania gospodarstwa rolnego 
do zasady wzajemnej zgodności (cross compliance) tj. w zakresie gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia 
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publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt zdrowotności roślin. Usługi doradcze będą świadczyły m.in. ośrodki 
doradztwa rolniczego i izby rolnicze. Pomoc będzie wynosić 80% kosztu kwalifikowanego przypadającego na usługę 
doradczą, jednak nie więcej niż równowartość 1 500 euro/gospodarstwo w całym okresie programowania. W ramach 
powyższego limitu finansowego, beneficjent będzie mógł korzystać z pomocy doradczej w ramach katalogu usług 
wielokrotnie. Planowany termin rozpoczęcia naboru - 15 kwiecień 2009r  

*  Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności – celem działania jest poprawa jakości produkcji i produktów 
rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości oraz wsparcie rolników 
wytwarzających żywność wysokiej jakości. Cel działania realizowany jest poprzez wsparcie rolników uczestniczących 
w dobrowolnych systemach dotyczących jakości żywności. Wsparcie jest wypłacane po roku uczestnictwa w systemie 
przez okres 5 lat.
- System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Nazw Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych 
Specjalności – 3 200 zł/rok przez 5lat.
- Rolnictwo ekologiczne – 996 zł/rok przez 5 lat
- Integrowana produkcja – 2750 zł/rok przez 5 lat – w przypadku tego systemu suma kosztów jego wprowadzania i 
składki na rzecz grupy producentów, bez uwzględniania kosztów kontroli zewnętrznej zwracana jest do kwoty 750 zł/rok. 
Planowany termin rozpoczęcia naboru do tego działania 15 kwiecień 2009r. 

Drogi Rolniku! Jeżeli uważasz że któreś z w/w działań jest właśnie dla Ciebie, zgłoś się niezwłocznie do ZD w 
Leżajsku przy ul. Mickiewicza 12.
Tel.  (017) 24 21 797 lub skontaktuj się z najbliższym doradcą gminnym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego.

OGŁOSZENIE
(przypomnienie)

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do produkcji 
rolnej oraz posiadający gospodarstwo rolne powinien 
zbierać faktury VAT

w terminie od 2 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r. 
należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy 
Kuryłówka wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  
w okresie od 1 września 2008 r. do 28 lutego 2009 r.,

w terminie od 1 września 2009 r. do 30 września 2009 
r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy 
Kuryłówka wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego             
w okresie od  1 marca 2009 r.  do 31 sierpnia 2009 r.    
w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2009 r.

Zwrot podatku w 2009 roku wynosić będzie:  
0,85 zł na 1 litr oleju napędowego. Limit zakupu 
oleju wynosi 86 litrów na 1ha użytków rolnych czyli 
0,85 zł x 86 litrów = 73,10 zł na 1ha użytków 
rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:  
4 maja - 1 czerwca 2009 r. przy pierwszym wniosku  
2 - 30 listopada 2009 r. przy drugim wniosku  
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem  na 
rachunek bankowy podany we wniosku.

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 
oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również 
o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, 
wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod 
opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia 
ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw za-
be zpieczenia społecznego, określi, w drodze rozpo rzą-
dzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego 
zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów 
prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przy-
sposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także 
osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 li -
stopada 2009 r. 
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 
2008 r., Nr 237, poz. 1654).

Komunikat w sprawie przedłużenia do dnia 31 
października 2009 r. okresu zasiłkowego, na który 
ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych oraz 
zmian zasad przyznawania dodatku z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego

Ustawą z dnia z dnia 17 października 2008 r. o 
zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456), okres 
zasiłkowy ustalony został  na  okres  od 1 listopada  
do  31  października  następnego  roku  
kalendarzowego. W związku, że zmianą prosimy 
osoby pobierające świadczenia rodzinne do 
zgłaszania się w GOPS Kuryłówka celem uzyskania 
wyjaśnień



Szanowni Państwo  
Przed nami długo oczekiwana wiosna, a z nią mnóstwo planów 

jakie pragniemy realizować w domu, w pracy, czy też w naszych 
gospodarstwach. Wiele tych przedsięwzięć wymaga zaangażowania 

czasu, środków, ale i wsparcia w formie porady. Takie też zadania 
stoją przed naszym Samorządem. I o nich pragniemy 

poinformować Państwa na łamach naszego kwartalnika. 
Być może niektóre z informacji jakie prezentujemy  w tym 

numerze okażą się również pomocne dla rolników i wszystkich 
zainteresowanych sprawami wspierania rolnictwa. 
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanoc-
nymi pragniemy złożyć Czytelnikom Kuryłowskich 
Wieści najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych 
Świąt, miłych spotkań w gronie rodzinnym       
i przyjaciół a w wolnych chwilach przyjemnej 
lektury naszego wydawnictwa

Redakcja

Czas Wielkanocy, to czas zadowolenia, nadziei i wiary
Życie zwycięża śmierć.

Strach i przygnębienie ustępują miejsca męstwu     
i radości

Na ten  błogosławiony czas wszystkim Mieszkańcom 
naszej Gminy  

 i Gościom odwiedzającym kuryłowskie strony
wielu radosnych chwil pełnych nadziei,

miłości i siły 
życzą

Wójt i Rada Gminy Kuryłówka Wyrazy współczucia z powodu śmierci

śp. Michała Grucy
Rodzinie zmarłego

składają
Pracownicy Urzędu i Jednostek Organizacyjnych

Gminy Kuryłówka

Rodzinie i najbliższym zmarłego

śp. Michała Grucy
wieloletniego sołtysa wsi Dąbrowica

składają Wójt i Rada Gminy Kuryłówka

ZŁOTY JUBILEUSZ
Styczeń to wyjątkowy czas dla Seniorów, bo właśnie w tym miesiącu 
swoje święto obchodzą Babcie, Dziadkowie oraz wszyscy Ci, 
którzy zakończyli już aktywność zawodową, a swoje obecne chwile 
poświęcają rodzinie, wnukom, a także pasjom z lat młodości, na 
które niegdyś nie było czasu. Dzień Seniora to szczególne święto 
i bardzo popularne. Jest ono ponadto jednym z najbardziej 
oczekiwanych i lubianych świąt w roku. Czekają nań zarówno 
Seniorzy, którzy niemal ze stu procentową frekwencją odpowiadają 
na zaproszenia, a także organizatorzy, czerpiący wiele radości ze 
spotkania z tak zacnymi gośćmi. 
Tegoroczne świętowanie Dnia Seniora odbywało się nie tylko   
w Kuryłówce, ale także w Szkole Podstawowej w Kulnie i  Zespole 
Szkół w Dąbrowicy. Każdy z organizatorów w jak najlepszy 
sposób pragnął uhonorować Tych, którym tak wiele zawdzięczamy. 
W spotkaniach seniorów uczestniczyli bowiem:  emerytowani 
pracownicy urzędów i instytucji z terenu gminy Kuryłówka,  
działacze społeczni, kombatanci,  a także szczególni  goście – pary 
małżeńskie świętujące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Pewnym novum w roku bieżącym był udział we wspólnym 
świętowaniu członków, prężnie działającego, Gminnego Klubu 
Seniora, który powstał we wrześniu 2008 r. Organizując to święto 
szczególną uwagę zwracamy na to, by każdy uczestnik czuł się 
dostrzeżony i doceniony. Stąd też były życzenia dla wszystkich 
Seniorów od przedstawicieli władz samorządowych: Tadeusza 
Halesiaka – wójta gminy, Krzysztofa Leji – przewodniczącego 
rady gminy oraz kierownictwa urzędu stanu cywilnego i gminnego 
ośrodka pomocy społecznej.  Ponadto Jubilaci świętujący Złote 
Gody zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi, prezentami 
oraz  medalami Prezydenta RP za wieloletnie pożycie małżeńskie. 
W dalszej części uroczystości gościom zaprezentowano część 
artystyczną w wykonaniu: zespołów działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kuryłówce, Zespole Szkół w Dąbrowicy, 
członkowie Klubu Seniora przedstawili obrzęd Wigilijny, a po 
tych prezentacjach kontynuowano spotkanie towarzyskie przy 
odpowiednio na tę okazję przygotowanym menu i akompaniamencie 
kapeli.

Pary świętujące Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego:
Maria i Bronisław Bazan, Alina i Józef Bucior, Anna i Michał 
Czernieccy, Maria i Jan Ćwikła, Teresa i Stanisław Hacia, Stanisława 
i Józef Jurczak, Teresa i Andrzej Kucharz, Stanisława i Marian 
Pędziwiatr, Anna i Józef Socha, Anna i Jan Sołek, Maria i Stanisław 
Staroń, Emilia i Jan Wilkos, Stanisława i Andrzej Wilkos, Maria 
i Stanisław Wlaź, Bronisława i Władysław Wójcik 

SUKCESY „MAŁYCH TEATRÓW”
Grupa teatralna "Wesoła Gromadka" działa przy GOK w Kury-
łówce. Prowadzi ją p. Beata Kamińska. Mali aktorzy godnie 
reprezentują gminę Kuryłówka i powiat Leżajsk. We wrześniu 
podczas dożynek zaprezentowali specjalną część artystyczną. 
W październiku zostali LAUREATAMI powiatowego konkur-
su "Literatura i dzieci - kolory przyjaźni" i zakwalifikowali się 
do etapu wojewódzkiego, który odbył się w Rzeszowie. Na tym 
etapie zdobyli wyróżnienie.  Gościnnie wystąpili w Bibliotece 
Pedagogicznej w Leżajsku podczas spotkania opłatkowego. Z 
okazji Dnia Babci i Dziadka wystąpili dwukrotnie: w SP w Kury-
łówce zaprezentowali  jasełka, a w GOK przedstawili insceni-
zację "'Jarzębinka" oraz wiersze i piosenki. Swój dorobek artystycz-
ny zaprezentowali przed publicznością  zgromadzoną podczas 
konkursów i przeglądów organizowanych przez GOK w Kury-
łówce. Największym sukcesem WESOŁEJ GROMADKI  jest 
nagroda GRAND PRIX, którą otrzymali  podczas XII Przeglądu 
Teatrów Jasełkowych - Jarosław 2009 pokonując 19 grup z woje-
wództwa podkarpackiego. Nagroda ta była wspólnym sukce-
sem reżysera Beaty Kamińskiej, choreografa Marka Latawca  
i scenografa Joanny Kotulskiej. W tym miejscu należy również 
wspomnieć o teatrzyku PROMYK  z  ZS  w Dąbrowicy prowadzo-
nym przez p. Edytę Beńko i Beatę Kamińską, który na tym samym 
P r z e g l ą d z i e 
zdobył I miejsce.  
P. Beata Kamiń-
ska otrzymała 
specjalną nagro-
dę za reżyserię. 
Cieszymy się       
z osiągnięć obu 
Teatrzyków i ży-
czymy aktorom         
d a l s z y c h 
sukcesów.

UWAGA ROLNICY 
Kierownik Biura Powiatowego

 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Leżajsku
 uprzejmie przypomina, że termin składania wniosków o dopłaty 

obszarowe  
 rozpoczyna się w dniu 16.03.2009 r. a kończy w dniu 15.05.2009 r.

 
Składając wnioski w chwili obecnej unikniecie Państwo straty czasu 

jak i również związanych z tym kolejek zarówno przy wypełnianiu jak 
i przy składaniu wniosków 
do BP ARIMR w Leżajsku.

 
Podobnie jak w latach ubiegłych pomoc przy wypełnianiu wniosków 

świadczyć będą  doradcy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale,

 pracownicy Urzędów Gmin oraz Podkarpackiej Izby Rolniczej.

                                                                Kierownik BP ARIMR w Leżajsku



O∏tarz w koÊciele pw. Êw. Antoniego w O˝annie 

KURY¸OWSKIE
WIEÂCI NR 17/11/2008

BRZYSKA WOLA * DÑBROWICA * JASTRZ¢BIEC * KOLONIA POLSKA
* KULNO * KURY¸ÓWKA * O˚ANNA * S¸OBODA * TARNAWIEC * WÓLKA ¸AMANA

OBCHODY DNIA SENIORA


