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IINNFFOORRMMAACCJJAA  ZZ  SSEESSJJJJII  RRAADDYY  GGMMIINNYY  KKUURRYY¸̧ÓÓWWKKAA
W dniu 01.03.2007 r. podczas sesji Radni Gminy Kury∏ówka uchwalili Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy

Kury∏ówka na lata 2007 – 2013 Plan ten przedstawia si´ nast´pujàco:

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
dla Gminy Kury∏ówka na lata 2007 – 2013

Lista zadaƒ i projektów na lata 2007-2013

LLpp.. NNaazzwwaa  zzaaddaanniiaa TTeerrmmiinn
rreeaalliizzaaccjjii

PPrrzzeewwiiddyywwaannee
kkoosszzttyy  ww  ttyyss  zz∏∏

OOddppoowwiieeddzzii--
aallnnooÊÊçç

èèrróódd∏∏aa
ffiinnaannssoowwaanniiaa

OOcchhrroonnaa  ÊÊrrooddoowwiisskkaa

11..
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy∏àczami oraz
przepompowni Êcieków w miejscowoÊciach O˝anna
i Dàbrowica.

2007-2008 3491 Gmina
Kury∏ówka

RPOWP Dzia∏anie
3.1., Gmina

22.. Przebudowa sieci wodociàgowej na terenie Gminy
Kury∏ówka 2007-2010 2000 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

3.1., Gmina

33.. Modernizacja (odmulenie) zbiornika retencyjnego
w O˝annie 2007-2010 500 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

3.1., Gmina

44.. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy∏àczami oraz
przepompowni Êcieków w miejscowoÊci Kury∏ówka 2007-2010 4800 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

3.1., Gmina

55.. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowoÊci
Kulno 2008-2009 2000 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

3.1., Gmina

66.. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowoÊci
Brzyska Wola 2008-2010 4200 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

3.1., Gmina

77.. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowoÊci
Wólka ¸amana 2008-2011 1800 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

3.1., Gmina

88.. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowoÊci
Kolonia Polska 2008-2012 1500 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

3.1., Gmina

99.. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowoÊci
S∏oboda 2008-2013 1300 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

3.1., Gmina

EEdduukkaaccjjaa  ii  KKuullttuurraa

1100.. Remont i rozbudowa Gminnego OÊrodka Kultury
w Kury∏ówce 2007-2008 1100 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

4.4., Gmina

1111..
Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkó∏ w
Dàbrowicy wraz z zapleczem i urzàdzeniami tech-
nicznymi.

2007-2009 1600 Gmina
Kury∏ówka

RPOWP Dzia∏anie
4.3., Gmina

1122..

Remont z rozbudowà oraz nadbudowà Wiejskiego
Domu Kultury w Kolonii Polskiej wraz z remontem
urzàdzeƒ technicznych i zagospodarowania otoczenia
obiektu

2007-2008 700 Gmina
Kury∏ówka

RPOWP Dzia∏anie
4.4., Gmina

1133.. Budowa Wiejskiego  Domu Kultury w Tarnawcu 2007-2009 1000 Gmina
Kury∏ówka

RPOWP Dzia∏anie
4.4., Gmina

1144.. Termomodernizacja obiektów u˝ytecznoÊci publicznej
w Gminie Kury∏ówka. 2007-2011 1000 Gmina

Kury∏ówka
Fundusze EOG,

Gmina

DDrrooggii  GGmmiinnnnee

1155.. Przebudowa drogi gminnej 104604R Kury∏ówka –
O˝anna  Etap I w KM 1+222,79 – 2+162,00 2007-2008 1100 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

2.1., Gmina

1166.. Przebudowa drogi gminnej 104604R Kury∏ówka –
O˝anna  Etap II w KM  2+162,00 – 5+338,66 2008-2009 3300 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

2.1., Gmina

1177.. Remont drogi gminnej obok smolarni nr 104605 R d∏.
1143,67 mb 2008-2009 950 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

2.1., Gmina

1188.. Przebudowa drogi gminnej 104607 R d∏. 536,49 mb 2008-2009 570 Gmina
Kury∏ówka

RPOWP Dzia∏anie
2.1., Gmina

1199.. Remont drogi gminnej nr 104 606 w Kolonii Polskiej d∏.
967 mb 2009 700 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

2.1., Gmina

2200.. Remont drogi nr 104601 R w Wólce ¸amanej d∏. 250 m
wraz z remontem mostu 2009 100 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

2.1., Gmina

2211.. Wykonanie nak∏adki na drodze gminnej nr 904603 R
S∏oboda Du˝a - S∏oboda Ma∏a d∏. 2500 mb 2010 2000 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

2.1., Gmina

2222.. Remont drogi Ruski Koniec d∏. 2000 m nr ew. 655
i 1741 (nak∏adka) 2012-2013 750 Gmina

Kury∏ówka
RPOWP Dzia∏anie

2.1., Gmina
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UUcchhwwaa∏∏aa  NNrr  VVII//2277//22000077
RRaaddyy  GGmmiinnyy  KKuurryy∏∏óówwkkaa
zz  ddnniiaa  0011  mmaarrccaa  22000077  rr..

ww  sspprraawwiiee  bbuudd˝̋eettuu  ggmmiinnyy  nnaa  22000077  rrookk..

Dzia∏ajàc na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit. d, i, oraz
pkt.10, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzàdzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr
142, poz. 1591 z póên. zm.) oraz art. 165, art 184, art. 188
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pub-
licznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póên.
zm.)

RRaaddaa  GGmmiinnyy  KKuurryy∏∏óówwkkaa
uucchhwwaallaa,,  ccoo  nnaasstt´́ppuujjee::

§§  11

1. Ustala si´ dochody bud˝etu na rok 2007 w wysokoÊci
1111 336611 448866,,--  zz∏∏,, zgodnie z Za∏àcznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwa∏y, w tym:

a) dochody bud˝etu zwiàzane z realizacjà zadaƒ
z zakresu administracji rzàdowej i innych zadaƒ zle-
conych gminie ustawami, zgodnie z Za∏àcznikiem Nr
3 do niniejszej uchwa∏y.

2. Ustala si´ wydatki bud˝etu na rok 2007 w wysokoÊci
1155 009966 888833,,--  zz∏∏,, zgodnie
z Za∏àcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa∏y, w tym:

a) wydatki bud˝etu zwiàzane z realizacjà zadaƒ
z zakresu administracji rzàdowej i innych zadaƒ zle-
conych gminie ustawami, zgodnie z Za∏àcznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwa∏y.

3. Ustala si´ planowany deficyt bud˝etu w wysokoÊci
33 773355 339977,,--  zz∏∏,, który zostanie pokryty przychodami
pochodzàcymi z:

a) zaciàganych po˝yczek i kredytów w kwocie
33 773355 339977,,--  zz∏∏..

4. Ustala si´ przychody bud˝etu w kwocie 33 773355 339977,,--  zz∏∏
– zgodnie z Za∏àcznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa∏y.

5. Ustala si´ limit zobowiàzaƒ w wysokoÊci
33 773355 339977,,--  zz∏∏,, z tytu∏u zaciàgni´tych kredytów
i po˝yczek przeznaczonych na pokrycie planowanego
deficytu bud˝etu.

§§  22

Ustala si´ dochody bud˝etu z tytu∏u wydawania zezwoleƒ
na sprzeda˝ napojów alkoholowych w wysokoÊci
5500 000000,,--  zz∏∏ i wydatki bud˝etu na realizacj´ zadaƒ uj´tych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiàzywania
problemów uzale˝nieƒ – alkoholowych oraz narkomanii
w wysokoÊci  5555 119988,,--  zz∏∏..

§§  33

Ustala si´ wydatki majàtkowe bud˝etu w wysokoÊci
33 883300 997700,,--  zz∏∏,, zgodnie z Za∏àcznikiem Nr 5 do
niniejszej uchwa∏y.

§§  44

W zwiàzku ze zmianà w wieloletnim programie inwesty-
cyjnym ustala si´ wydatki zwiàzane z wieloletnim pro-
gramem inwestycyjnym na rok 2007 p.n. ,,Budowa infra-
struktury oÊwiatowej, zapewnienie odbioru Êcieków
gospodarstwom i podmiotom gminy Kury∏ówka, przebu-
dowa i modernizacja dróg gminnych” w wysokoÊci
11 667799 000000,,--  zz∏∏,, w tym zadania oraz zakres ich zmian:

- dokonuje si´ zmiany zakresu finansowego zadania
pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy∏àcza-
mi oraz przepompowni Êcieków w miejscowoÊci
Kury∏ówka” poprzez zwi´kszenie wysokoÊci
nak∏adów na zadanie w roku 2007 z kwoty
5500 000000,,--  zz∏∏ do kwoty 115500 000000,,--  zz∏∏ z powodu prze-
niesienia niedokonanej p∏atnoÊci w wysokoÊci
110000 000000,,--  zz∏∏ z roku 2006
- zmniejsza si´ zakres rzeczowy i finansowy zadania
pn. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury
w Tarnawcu” w roku 2007 o kwot´ 110000 000000,,--  zz∏∏
(z kwoty 112299 000000,,--  zz∏∏ do kwoty 2299 000000,,--  zz∏∏))
i zwi´ksza si´ o t´ kwot´ zakres rzeczowy i finan-
sowy zadania w roku 2009 r. ( z kwoty 445511 000000,,--  zz∏∏
do kwoty 555511 000000,,--  zz∏∏)) z powodu wstrzymania re-
alizacji robót budowlanych w roku 2007 i przeniesie-
niu ich realizacji na rok 2009.

§§  55

Wprowadza wykaz limitów wydatków bud˝etowych na
realizacj´ wieloletniego programu inwestycyjnego zgod-
nie z Za∏àcznikiem Nr 6 do niniejszej uchwa∏y.

§§  66

Ustala si´ wydatki bud˝etu z tytu∏u dotacji podmiotowych
dla gminnych instytucji kultury na ∏àcznà kwot´
440077 000000,,--  zz∏∏,, zgodnie z Za∏àcznikiem Nr 7 do niniejszej
uchwa∏y;

§§  77

Ustala si´ wydatki bud˝etu z tytu∏u dotacji celowych
w trybie ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i wolontariacie:

a) w wysokoÊci 6600 000000,,--  zz∏∏ - w ramach powierzenia
realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, wspierania zadania organizacji gminnych dni
sportu, organizacji zawodów sportowych, organizacji
imprez sportowo – rekreacyjnych;
b) w wysokoÊci 22 550000,,--  zz∏∏ – w ramach wspierania
realizacji zadania pomocy w formie stypendiów
majàcych na celu zwi´kszenie szans edukacyjnych
m∏odzie˝y gimnazjalnej z terenu gminy;

Podczas tej sesji uchwalono tak˝e BUD˚ET GMINY na 2007 r.
zgodnie z poni˝szà uchwa∏à
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ZZmmiiaannyy  ww  DDoopp∏∏aattaacchh  bbeezzppooÊÊrreeddnniicchh
ddoo  ggrruunnttóóww  rroollnnyycchh

UUWWAAGGAA  RROOLLNNIICCYY!!!!!!

P∏atnoÊci bezpoÊrednie do gruntów rolnych,
o przyznanie p∏atnoÊci cukrowej i o przyznanie
pomocy finansowej z tytu∏u wspierania gospo-

darowania na obszarach górskich i innych
obszarach o niekorzystnych warunkach gospo-

darowania w 2007 r.

P∏atnoÊci do gruntów rolnych, p∏atnoÊç cukrowa
i pomoc finansowa z tytu∏u wspierania gospodarowania na
obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania to odr´bne rodzaje p∏atnoÊci, o które rolnik
ubiega si´ na jednym formularzu wniosku. 
„„RRoozzppoorrzzààddzzeenniiee  MMiinniissttrraa  RRoollnniiccttwwaa  ii  RRoozzwwoojjuu  WWssii  zz  ddnniiaa  2255
ssttyycczznniiaa  22000077rr..  zzmmiieenniiaajjààccee  rroozzppoorrzzààddzzeenniiee  ww  sspprraawwiiee  wwzzoorróóww
wwnniioosskkóóww        oo  pprrzzyyzznnaanniiee  pp∏∏aattnnooÊÊccii    oorraazz  sszzcczzeeggóó∏∏oowwyycchh  wwaarruunn--
kkóóww  pprrzzyyzznnaawwaanniiaa  pp∏∏aattnnooÊÊccii..  ””((DDzz..  UU..  NNrr  2233  ppoozz..  114411))

c) w wysokoÊci 11 550000,,--  zz∏∏ – w ramach wspierania realiza-
cji zadania z zakresu profilaktycznej dzia∏alnoÊci infor-
macyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiàzywania prob-
lemów uzale˝nieƒ i wywo∏ywanych nimi patologii,
z zakresu bezpieczeƒstwa i przeciwdzia∏ania patologiom
spo∏ecznym, powierzenia organizacji wolnego czasu
i aktywizacja spo∏eczna dzieci i m∏odzie˝y.

§§  88

Ustala si´ wydatki bud˝etu z tytu∏u dotacji celowych:
a) na sfinansowanie prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych przy zabytkach
po∏o˝onych na terenie Gminy na ∏àcznà kwot´
113300 000000,,--  zz∏∏, zgodnie z Za∏àcznikiem Nr 8 do
niniejszej uchwa∏y;
b) w wysokoÊci 88 000000,,--  zz∏∏ w ramach gminnego pro-
gramu profilaktyki i rozwiàzywania problemów
uzale˝nieƒ – alkoholowych oraz narkomanii na orga-
nizacj´ wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin
dotkni´tych problemem alkoholizmu.

§§  99

Ustala si´ wydatki na pomoc finansowà w formie dotacji
celowej dla Samorzàdu Powiatu Le˝ajsk na dofinan-
sowanie remontów dróg powiatowych znajdujàcych si´
na terenie Gminy Kury∏ówka w kwocie 8800 000000  zz∏∏,, zgod-
nie z Za∏àcznikiem Nr 9 do niniejszej uchwa∏y.

§§  1100

1. Tworzy si´:
a) rezerw´ ogólnà bud˝etu w kwocie 5500 000000,,--  zz∏∏

§§  1111

1. Ustala si´ kwoty i zakres:
a) dotacji przedmiotowych dla Zak∏adu Gospodarki
Komunalnej na ∏àcznà kwot´ 8811 662200,,--  zz∏∏,, zgodnie
z Za∏àcznikiem Nr 10 do niniejszej uchwa∏y.

§§  1122

W dziale 801 „OÊwiata i wychowanie” wyodr´bnia si´
wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w kwocie 2211 770000,,--  zz∏∏..

§§  1133

1. Ustala si´ plan przychodów i wydatków dla:
a) zak∏adu bud˝etowego – zgodnie z Za∏àcznikiem Nr
11 do niniejszej uchwa∏y,

2. Ustala si´ plan przychodów rachunków dochodów
w∏asnych jednostek bud˝etowych
i wydatków nimi finansowanych – zgodnie
z Za∏àcznikiem Nr 12 do niniejszej uchwa∏y.

§§  1144

1. Ustala si´ plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej –
zgodnie z Za∏àcznikiem Nr 13 do niniejszej uchwa∏y.

§§  1155

1. Upowa˝nia si´ Wójta Gminy Kury∏ówka do:
a) zaciàgania zobowiàzaƒ na finansowanie wydatków
z tytu∏u limitów na wieloletnie programy inwesty-
cyjne w latach:

- 2008 w wysokoÊci   44 666611 000000,,--  zz∏∏;;
- 2009 w wysokoÊci   11 225511 000000,,--  zz∏∏..

b) zaciàgania zobowiàzaƒ z tytu∏u umów, których
realizacja w roku nast´pnym jest niezb´dna dla
zapewnienia ciàg∏oÊci dzia∏ania Gminy i termin
zap∏aty up∏ywa w roku nast´pnym – na ∏àcznà kwot´
110000 000000,,--  zz∏∏..

2. Upowa˝nia si´ Wójta Gminy Kury∏ówka do:
a) dokonywania zmian w planie dochodów
i wydatków bud˝etu w granicach paragrafu klasy-
fikacji bud˝etowej z wy∏àczeniem zmian dotyczàcych
limitów na wieloletnie programy inwestycyjne;

3. Upowa˝nia si´ Kierownika Zak∏adu Gospodarki
Komunalnej do dokonywania w planie finansowym
zak∏adu bud˝etowego zmian okreÊlonych w art. 24 ust. 10
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.), pod warunkiem,
˝e nie spowodujà one zmniejszenia wp∏at do bud˝etu, ani
zwi´kszenia dotacji z bud˝etu.

§§  1166

Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Wójtowi Gminy
Kury∏ówka.

§§  1177

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia z mocà
obowiàzujàcà od 1 stycznia 2007 roku i podlega og∏osze-
niu w Dzienniku Urz´dowym Województwa
Podkarpackiego.
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W 2007 r., podobnie jak w latach poprzednich Wnioski o przyz-
nanie p∏atnoÊci do gruntów rolnych, o przyznanie p∏atnoÊci
cukrowej i o przyznanie pomocy finansowej z tytu∏u wspierania
gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania przyjmowane
b´dà od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2007 roku w biurach
powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. 
Wniosek nale˝y z∏o˝yç w biurze powiatowym w∏aÊciwym
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´
wnioskodawcy.
WW  ggmmiinniiee  KKuurryy∏∏óówwkkaa  wwnniioosskkii  pprrzzyyjjmmoowwaannee  ssàà  ww  ppuunnkkcciiee
ddoorraaddzzttwwaa  rroollnniicczzeeggoo  ((kkttóórryy  mmiieeÊÊccii  ssii´́  ww  bbuuddyynnkkuu  ZZaakk∏∏aadduu
GGoossppooddaarrkkii  KKoommuunnaallnneejj)),,  ggddzziiee  rroollnniiccyy  mmooggàà  uuzzyysskkaaçç  ttaakk˝̋ee
ppoommoocc  ww  wwyyppee∏∏nniiaanniiuu  ffoorrmmuullaarrzzyy..

Dopuszczalne jest z∏o˝enie wniosku w terminie 25 dni kalenda-
rzowych po 15 maja, czyli do dnia 9 czerwca 2007 r., jednak za
ka˝dy dzieƒ roboczy opóênienia nale˝na producentowi rolnemu
kwota p∏atnoÊci b´dzie obni˝ana o 1%, podobnie jak w latach
2004-2006. 

Zmiany do wniosku mo˝na sk∏adaç do dnia 31 maja 2007 roku.
Formularz zmiany do wniosku mo˝na tak˝e z∏o˝yç w terminie do
9 czerwca 2007 roku. Jednak˝e zmiana ta spowoduje zmniejsze-
nie p∏atnoÊci o 1%, za ka˝dy dzieƒ roboczy opóênienia (liczàc
od 1 czerwca 2007 r. w∏àcznie) kwoty p∏atnoÊci odnoszàcej si´
do powierzchni dzia∏ek rolnych, dla których dokonano zmian lub
do powierzchni dzia∏ek rolnych, które zosta∏y dodane.

Producenci rolni, którzy ppoo  rraazz  ppiieerrwwsszzyy pragnà ubie-
gaç si´ o przyznanie p∏atnoÊci bezpoÊrednich do gruntów rol-
nych, mogà otrzymaç formularze wniosków w biurach powia-
towych, oddzia∏ach regionalnych ARiMR, Podkarpackim
OÊrodku Doradztwa Rolniczego, Podkarpackiej Izbie Rolniczej
oraz w Urz´dach Gmin. Formularz wniosku dost´pny jest na
stronie internetowej www.arimr.gov.pl, z której mo˝na go
pobraç. W biurach powiatowych producenci rolni majà tak˝e
mo˝liwoÊç wglàdu do map ewidencyjnych. Producenci rolni
zamierzajàcy po raz pierwszy z∏o˝yç Wniosek o przyznanie
p∏atnoÊci do gruntów rolnych, o przyznanie p∏atnoÊci cukrowej
i o przyznanie pomocy finansowej z tytu∏u wspierania gospo-
darowania na obszarach górskich i innych obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania, powinni wczeÊniej, jeÊli
nie posiadajà numeru identyfikacyjnego producenta, wystàpiç do
ARiMR o nadanie im takiego numeru. Formularz wniosku
o wpis do ewidencji producentów jest dost´pny w biurach powia-
towych oraz na stronie internetowej Agencji.

Producenci rolni, którzy ubiegali si´ o przyznanie p∏atnoÊci
bezpoÊrednich do gruntów rolnych w latach poprzednich,
w 2007r. otrzymajà z ARiMR cz´Êciowo wype∏niony formularz
wniosku (tzw. wniosek spersonalizowany) wraz z za∏àcznikami
graficznymi oraz instrukcjami ich wype∏nienia. Wniosek o przyz-
nanie p∏atnoÊci do gruntów rolnych, o przyznanie p∏atnoÊci
cukrowej i o przyznanie pomocy finansowej z tytu∏u wspierania
gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania wwrraazz  zzee  wwsszzyyss--
ttkkiimmii  zzaa∏∏ààcczznniikkaammii  ggrraaffiicczznnyymmii  wwyyppee∏∏nniioonnyymmii  zzggooddnniiee
zz  iinnssttrruukkccjjàà  oottrrzzyymmaannàà  zz  AARRiiMMRR  nnaallee˝̋yy  zz∏∏oo˝̋yyçç  ww  bbiiuurrzzee  ppoowwiiaa--
ttoowwyymm  AAggeennccjjii  RReessttrruukkttuurryyzzaaccjjii  ii  MMooddeerrnniizzaaccjjii  RRoollnniiccttwwaa
ww∏∏aaÊÊcciiwwyymm  zzee  wwzzggll´́dduu  nnaa  ssiieeddzziibb´́  lluubb  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa
pprroodduucceennttaa  rroollnneeggoo..  Niezwrócenie wype∏nionych za∏àczników
graficznych mo˝e skutkowaç nieprzyznaniem p∏atnoÊci
bezpoÊrednich do gruntów rolnych.

OOdd  22000077  rrookkuu  wwee  wwnniioosskkuu  nniiee  nnaallee˝̋yy  wwppiissyywwaaçç  iinnffoorrmmaaccjjii
oo  „„nniieeaakkttuuaallnnyymm  rrooddzzaajjuu  uu˝̋yyttkkóóww””..  JJee˝̋eellii  rroollnniikk  wwppiisszzee  wwee
wwnniioosskkuu  „„NNRRUU””,,  zzaappiiss  ttaakkii  nniiee  bb´́ddzziiee  uuwwzzggll´́ddnniiaannyy..
WWeerryyffiikkaaccjjaa  zzaaddeekkllaarroowwaannyycchh  ddzziiaa∏∏eekk  zzoossttaanniiee  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnaa
ww  ooppaarrcciiuu  oo  ppoossiiaaddaannee  pprrzzeezz  AARRiiMMRR  oorrttooffoottoommaappyy,,  ddaannee  GGIISS
oorraazz  ddaannee  ppoocchhooddzzààccee  zz  eewwiiddeennccjjii  ggrruunnttóóww  ii  bbuuddyynnkkóóww.

W roku 2007 na formularzu wniosku, mo˝na ubiegaç si´ o przyz-
nanie:

pp∏∏aattnnooÊÊccii  ddoo  ggrruunnttóóww  rroollnnyycchh,,  ww  sskk∏∏aadd  kkttóórryycchh  wwcchhooddzzàà::

jjeeddnnoolliittaa  pp∏∏aattnnooÊÊçç  oobbsszzaarroowwaa  --  (JPO) przys∏uguje rol-
nikowi b´dàcemu posiadaczem gruntów rolnych,
wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego o ∏àcznej
powierzchni nie mniejszej ni˝ 1 ha, utrzymywanych
w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów
ochrony Êrodowiska (zgodnie z normami); 

pp∏∏aattnnooÊÊccii  uuzzuuppee∏∏nniiaajjààccee  ddoo  ppoowwiieerrzzcchhnnii  - uzupe∏niajàce
krajowe p∏atnoÊci bezpoÊrednie, przys∏ugujàce rol-
nikowi spe∏niajàcemu warunki do przyznania jednolitej
p∏atnoÊci obszarowej, do powierzchni:

ggrruuppyy  uupprraaww  ppooddssttaawwoowwyycchh,,

pp∏∏aattnnooÊÊçç  uuzzuuppee∏∏nniiaajjààccaa  ddoo  ppoowwiieerrzzcchhnnii  rrooÊÊlliinn
pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh  nnaa  ppaasszz´́,,  uupprraawwiiaannyycchh  nnaa
ttrrwwaa∏∏yycchh  uu˝̋yyttkkaacchh  zziieelloonnyycchh  ((pp∏∏aattnnooÊÊccii  zzwwiieerrzz´́ccee
--  PPZZ)) - przys∏ugujàce rolnikowi, który w okresie
od 1 kwietnia 2005 roku do 31 marca 2006 roku
by∏ posiadaczem zwierzàt - byd∏a lub owiec lub
kóz, które by∏y zarejestrowane w rejestrze
Identyfikacji i Rejestracji Zwierzàt na podstawie
zg∏oszenia do rejestru albo zg∏oszenia
przemieszczenia oraz w okresie referencyjnym by∏
posiadaczem trwa∏ych ∏àk lub trwa∏ych pastwisk
(trwa∏ych u˝ytków zielonych). RRoollnniiccyy,,  kkttóórrzzyy
ww  22000077  rr..  lluubb  llaattaacchh  kkoolleejjnnyycchh  ppoo  rraazz  ppiieerrwwsszzyy
zz∏∏oo˝̋àà  wwnniioosseekk  oo  pprrzzyyzznnaanniiee  pp∏∏aattnnooÊÊccii,,  ww  kkttóórryycchh
zzaaddeekkllaarruujjàà  ppoowwiieerrzzcchhnniiee  ttrrwwaa∏∏yycchh  uu˝̋yyttkkóóww
zziieelloonnyycchh  oorraazz  bb´́ddàà  ppoossiiaaddaacczzaammii  zzwwiieerrzzààtt  ((bbyydd∏∏oo
lluubb  oowwccee  lluubb  kkoozzyy))  bb´́ddàà  uupprraawwnniieennii  ddoo  pprrzzyyzznnaa--
nniiaa  pp∏∏aattnnooÊÊccii  zz  ttyyttuu∏∏uu  zzwwiieerrzzààtt,,  jjee˝̋eellii  ssppee∏∏nniiàà
wwaarruunneekk  ppoossiiaaddaanniiaa  mmiinniimmaallnneejj  lliicczzbbyy  zzwwiieerrzzààtt
zzaarreejjeessttrroowwaannyycchh  ww  bbaazziiee  ddaannyycchh  IIddeennttyyffiikkaaccjjii  ii
RReejjeessttrraaccjjii  ZZwwiieerrzzààtt  oorraazz  ppoowwiieerrzzcchhnnii  ttrrwwaa∏∏yycchh
∏∏ààkk  ii  ppaassttwwiisskk..  WWaarruunneekk  kkwwaalliiffiikkaaccjjii  ddoo  pprrzzyyzznnaa--
nniiaa  pp∏∏aattnnooÊÊccii  zz  ttyyttuu∏∏uu  zzwwiieerrzzààtt  bb´́ddzziiee  wweerryy--
ffiikkoowwaannyy  nnaa  ppooddssttaawwiiee  ddaannyycchh,,  wwgg  ssttaannuu  nnaa  ddzziieeƒƒ
zz∏∏oo˝̋eenniiaa  wwnniioosskkuu  oo  pprrzzyyzznnaanniiee  pp∏∏aattnnooÊÊccii  ww  ddaannyymm
rrookkuu..  MMiinniimmaallnnaa  lliicczzbbaa  zzwwiieerrzzààtt  zzoossttaanniiee
ookkrreeÊÊlloonnaa  ww  rroozzppoorrzzààddzzeenniiuu  mmiinniissttrraa  ww∏∏aaÊÊcciiwweeggoo
ddoo  sspprraaww  rroollnniiccttwwaa  wwyyddaawwaanneeggoo  nnaa  ppooddssttaawwiiee
pprrzzeeppiissóóww  oo  pp∏∏aattnnooÊÊ--cciiaacchh  ddoo  ggrruunnttóóww  rroollnnyycchh
ii  pp∏∏aattnnooÊÊccii  ccuukkrroowweejj.. Szczegó∏owe zasady
i warunki przyznawania p∏atnoÊci do powierzchni
roÊlin przeznaczonych na pasz´, uprawianych na
trwa∏ych u˝ytkach zielonych, sà dost´pne w biu-
rach powiatowych i oddzia∏ach regionalnych
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl;

uupprraawwyy  cchhmmiieelluu;;

pp∏∏aattnnooÊÊccii  ddoo  uupprraaww  rrooÊÊlliinn  eenneerrggeettyycczznnyycchh  – pomoc
przyznawana z tytu∏u upraw roÊlin energetycznych
przeznaczonych do przetworzenia na produkty ener-
getyczne albo wykorzystania lub przetworzenia
w gospodarstwie na cele energetyczne. P∏atnoÊç
przys∏uguje rolnikowi do powierzchni, na których
prowadzona jest uprawa roÊlin energetycznych, je˝eli
iloÊci roÊlin dostarczonych do zatwierdzonej pierwszej
jednostki przetwórczej lub zatwierdzonego podmiotu
skupujàcego na podstawie umowy odpowiadajà, co
najmniej plonowi reprezentatywnemu, lub rolnikowi,
który wykorzystuje lub przetwarza roÊliny energety-
czne na cele energetyczne w gospodarstwie w iloÊci
odpowiadajàcej, co najmniej plonowi reprezentatywne-
mu. Szczegó∏owe zasady i warunki przyznawania
p∏atnoÊci do upraw roÊlin energetycznych sà dost´pne
w biurach powiatowych  i oddzia∏ach regionalnych

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl;
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PPUUBBLLIICCZZNNEE  GGIIMMNNAAZZJJUUMM
WW  KKUURRYY¸̧ÓÓWWCCEE

SSzzkkoo∏∏aa  iimm..  FFrraanncciisszzkkaa  KKyyccii..

Eugeniusz Josse - przewodnik turystyczny,
oprowadzajàc  grupy wycieczek  po cmentarzu Orlàt
Lwowskich w p∏omiennych s∏owach opowiada
o bohaterstwie Orlàt  walczàcych  o Lwów.

Mamy i my cichego bohatera  tamtego okresu  –
Franciszka Kyci´ z Kury∏ówki .

Gimnazjalista Franciszek Kycia odpowiadajàc
na apel ówczesnych w∏adz zaciàgnà∏ si´ do wojska aby
walczyç na wschodnich rubie˝ach kraju. Zginà∏ w kwiet-
niu 1919 roku pod Gródkiem Jagieloƒskim.

Aby ten bohaterski czyn, dowód wielkiego pat-
riotyzmu nie uleg∏ zapomnieniu  mieszkaƒcy Kury∏ówki
w 1924 roku ufundowali pomnik chwa∏y
w ho∏dzie bohaterom (Franciszek Kycia,  Franciszek
Dziki i Micha∏ Pawul) poleg∏ym w obronie Ojczyzny.
Pomnik stanà∏ w centrum miejscowoÊci Kury∏ówka. 

Wiele lat póêniej  Pan Eugeniusz b´dàc nauczy-
cielem Szko∏y Podstawowej w Kury∏ówce próbowa∏
przekonaç dyrekcj´ szko∏y aby poczyni∏a starania
w kierunku nadania imienia Franciszka Kyci miejscowej
szkole. Niestety starania  nauczyciela nie znalaz∏y zrozu-
mienia. 6 lutego 2007 roku z inicjatywy Józefa
B∏oƒskiego – Dyrektora Gminnego Zespo∏u Obs∏ugi
Szkó∏  w Kury∏ówce dosz∏o do spotkania z przedsta-
wicielami Publicznego Gimnazjum w Kury∏ówce
reprezentowanymi przez: Waldemara Fusa – dyrektor
i El˝biet´  Szumia∏o – nauczycielk´  historii. W spotkaniu
ponadto uczestniczyli przedstawiciele Gminnego
OÊrodka Kultury w Kury∏ówce: Krystyna Dudek – dyrek-
tor, Marek Latawiec – instruktor oraz  piszàcy te s∏owa.
Podczas spotkania Józef B∏oƒski zaproponowa∏  podj´cie
wspólnych dzia∏aƒ majàcych na celu nadanie imienia
Franciszka Kyci miejscowemu gimnazjum.
Umotywowanie wniosku przedstawi∏ zebranym Roman
Sza∏ajko. On te˝ zaproponowa∏ harmonogram podej-
mowanych dzia∏aƒ w sprawie nadania imienia FFrraanncciisszzkkaa
KKyyccii Publicznemu Gimnazjum  w Kury∏ówce. 

cd. na str8

pp∏∏aattnnooÊÊccii  ccuukkrroowweejj – oddzielna p∏atnoÊç z tytu∏u cukru,
przys∏uguje rolnikowi, który spe∏nia warunki do przyznania
jednolitej p∏atnoÊci obszarowej w danym roku i który
zawar∏: 

na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru
umow´ dostawy buraków cukrowych, albo
na rok gospodarczy 2005/2006 umow´ dostawy
buraków cukrowych z producentem cukru, który zrzek∏
si´ w roku gospodarczym 2006/2007 kwoty.

ppoommooccyy  ffiinnaannssoowweejj  zz  ttyyttuu∏∏uu  wwssppiieerraanniiaa  ggoossppooddaarroowwaanniiaa  nnaa
oobbsszzaarraacchh  ggóórrsskkiicchh  ii  iinnnnyycchh  oobbsszzaarraacchh  oo  nniieekkoorrzzyyssttnnyycchh
wwaarruunnkkaacchh  ggoossppooddaarroowwaanniiaa - przys∏uguje rolnikowi do
obszarów na których prowadzenie produkcji rolniczej jest
utrudnione ze wzgl´du na niekorzystne warunki naturalne
lub specyficzne utrudnienia, zwane dalej ONW, okreÊlone
w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

O p∏atnoÊci do gruntów rolnych mo˝e ubiegaç ka˝dy kto:

a) posiada dzia∏ki rolne o ∏àcznej powierzchni nie mniejszej
ni˝ 1 ha;

b) utrzymuje wszystkie grunty rolne zgodnie z normami –
dotyczy wszystkich grup upraw;

c) zosta∏ mu nadany numer identyfikacyjny w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p∏atnoÊci.

Wszystkie z∏o˝one wnioski podlegajà szczegó∏owej weryfikacji.
W przypadku stwierdzenia niezgodnoÊci we wniosku kierownik
biura powiatowego w trybie administracyjnym wzywa producen-
ta rolnego do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ. Ponadto przewidziana jest
kontrola na miejscu  w wybranych (losowo oraz wg zasad ana-
lizy ryzyka) gospodarstwach wnioskodawców.

W ka˝dym przypadku, kiedy z powodu stwierdzenia niezgodnoÊ-
ci mi´dzy informacjami podanymi we wniosku o przyznanie
p∏atnoÊci, które nie zosta∏y wyjaÊnione przez producenta rolnego,
a stwierdzonym w kontroli administracyjnej i/lub kontroli na
miejscu (jeÊli taka kontrola by∏a przeprowadzona) stanem fakty-
cznym, na wnioskodawc´ zostanà na∏o˝one okreÊlone sankcje.
Po przeprowadzeniu wszystkich kontroli wnioskodawca otrzyma
Decyzj´ w sprawie przyznania p∏atnoÊci, a na jego konto
bankowe (wskazane w tej decyzji) b´dzie dokonana p∏atnoÊç. 

PP∏∏aattnnooÊÊccii  ddoo  ggrruunnttóóww  rroollnnyycchh  ii  pp∏∏aattnnooÊÊçç  ccuukkrroowwaa  zzaa  22000077rr..
wwyypp∏∏aaccaannee  bb´́ddàà  oodd  ddnniiaa  11  ggrruuddnniiaa  22000077  rrookkuu  ddoo  ddnniiaa  3300  cczzeerrww--
ccaa  22000088  rrookkuu..

PPoommoocc  ffiinnaannssoowwaa  zz  ttyyttuu∏∏uu  wwssppiieerraanniiaa  ggoossppooddaarroowwaanniiaa  nnaa
oobbsszzaarraacchh  ggóórrsskkiicchh  ii  iinnnnyycchh  oobbsszzaarraacchh  oo  nniieekkoorrzzyyssttnnyycchh  wwaarruunn--
kkaacchh  ggoossppooddaarroowwaanniiaa  wwyypp∏∏aaccaannaa  bb´́ddzziiee  ddoo  ddnniiaa  3300  cczzeerrwwccaa
22000088  rrookkuu..

WWYYBBOORRYY  SSOO¸̧TTYYSSÓÓWW
W miesiàcu marcu br. we wszystkich wsiach Gminy Kury∏ówka dokonano wyborów so∏tysów na kolejnà
kadencj´. Funkcj´ t´ b´dà pe∏nili odpowiednio:

Brzyska Wola - MMaarriiaann  CCiicchhooƒƒ
Dàbrowica - MMiicchhaa∏∏  GGrruuccaa
Jastrz´bie - TTaaddeeuusszz  DDwwoorrnniicczzaakk
Kury∏ówka - WWiieess∏∏aaww  BBoorreekk
Kolonia Polska - KKrryyssttyynnaa  KKiiee∏∏bbooƒƒ

Kulno - JJaann  RRóówwnniiaakk
O˝anna - PPiioottrr  KKaasszzyycckkii
Tarnawiec - AAnnttoonnii  SSzzeennbboorrnn
S∏oboda - ZZddzziiss∏∏aaww  SSoocchhaa
Wólka ¸amana - JJaanniinnaa  JJaannddaa
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“Publiczne Gimnazjum w Kury∏ówce” cd. 27 lutego br. dosz∏o do drugiego spotkania grupy
inicjatywnej poszerzonej o osoby Eugeniusza Josse
i Aleksandry Janickiej.

Uczestnicy spotkania ustalili,  ˝e do maja br.
gromadzony b´dzie materia∏ dowodowy dot. postaci
Franciszka Kyci. Opublikowaniem noty biograficznej
zajmie si´ Pani Aleksandra Janicka. W tym czasie
w szkole b´dà realizowane dzia∏ania okreÊlone
w  harmonogramie. 

W tym miejscu zwracamy si´ do wszystkich
czytelników aby przekazali nam (Roman Sza∏ajko)
wszelkie informacje, pamiàtki, dokumenty i zdj´cia
mogàce wzbogaciç omawiana tematyk´. Dokumenty
zostanà zwrócone w∏aÊcicielom po ich wykorzystaniu.   

R.Sz.

LLpp.. TTrreeÊÊçç  zzaaddaanniiaa TTeerrmmiinn  rreeaall--
iizzaaccjjii  zzaaddaanniiaa

11.. Powo∏anie grupy inicjatywnej Luty 2007

22.. Ustalenie harmonogramu przedsi´wzi´ç na spotkaniu
grupy

33.. Artyku∏y prasowe o bohaterze
w najbli˝szym
wydaniu prasy

lokalnej

44..
Spotkanie inicjatorów z przedstawicielami
Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum
w Kury∏ówce 

Luty

55.. Spotkanie grupy z Radà Pedagogicznà marzec

66.. Spotkanie grupy z Samorzàdem
Uczniowskim marzec

77..

Przyj´cie zadania uchwa∏à Rady
Pedagogicznej po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Rad´ Rodziców
i Samorzàd Uczniowski

marzec

88..

Rozmowy na zaj´ciach wychowawców
z uczniami na temat znaczenia:
- wyboru patrona
- nadania szkole imienia

do koƒca roku
szkolnego

99..

Prace nad patronem na lekcjach: polskiego,
historii, sztuki, godzin wychowawczych,
w  ko∏ach zainteresowaƒ.
Konkursy tematyczne: poetycki, plasty-
czny, wystawki, gazetki

do koƒca roku
szkolnego

1100..

Upami´tnienie miejsc pami´ci zwiàzanych
z bohaterem: - grób Franciszka Kyci na
cmentarzu w Kury∏ówce, - pomnik
Odrodzenia w centrum miejscowoÊci

przez ca∏y
okres przygo-

towawczy

1111..

Skierowanie do Rady Gminy wspólnego
wniosku o nadanie imienia Franciszka
Kyci Publicznemu Gimnazjum
w Kury∏ówce 

czerwiec

1122..

Posiedzenie w∏aÊciwej komisji Rady
Gminy:
-prezentacja postaci,
-prezentacja wykonanych zadaƒ,
-opracowanie projektu uchwa∏y Rady
Gminy w sprawie nadania imienia szkole  

czerwiec

1133..

Uroczysta Sesja Rady Gminy w sprawie
przyj´cia uchwa∏y o nadaniu imienia
Franciszka Kyci Publicznemu Gimnazjum
w Kury∏ówce

sierpieƒ -
wrzesieƒ

1144..

CzynnoÊci podejmowane w sprawie
przyj´cia imienia: 
- zmiana piecz´ci,
- dokumentacji organizacyjnej,
- zamówienie stosownej tablicy

wrzesieƒ

1155..

Wykonanie okolicznoÊciowej jednodniów-
ki, folderu, 
Wypracowanie nowego logo szko∏y,
Opracowanie projektu sztandaru szko∏y,
Og∏oszenie zbiórki pieni´dzy na sztandar
szko∏y 

wrzesieƒ
paêdziernik

1166.. Ustalenie scenariusza uroczystoÊci nadania
imienia paêdziernik

1177.. Uroczyste przyj´cie imienia przez szko∏´  11 listopada
2007 r.

1188.. Uroczyste dokonanie wpisów do kroniki
szkolnej listopad

OO  PPAARRAAFFIIII
KKOOLLOONNIIAA  PPOOLLSSKKAA

Cd.

R o b o t y
budowlane przy
w z n o s z e n i u
murów koloƒskiej
Êwiàtyni trwa∏y
niemal cztery lata.
W i e l e  z a s ∏ u g
w dzie∏o budowy
po∏o˝yli wspom-
niani wczeÊniej Jan
i Kazimiera Rola
Podczascy. Warto
przybli˝yç czytel-
nikom tà wielce
szanowanà  postaç,
która zrobi∏a wiele
d o b r e g o   d l a
m i e s z k a ƒ c ó w
okolic Sieniawy zarówno narodowoÊci ruskiej jak i pol-
skiej.
Pan Jan Podczaski zosta∏ pe∏nomocnikiem generalnym
ordynacji Czartoryskich w 1903 roku.
By∏ wielkim spo∏ecznikiem, goràcym patriotà
i cz∏owiekiem g∏´bokiej wiary.

Poznajàc okolice Sieniawy cz´sto zaje˝d˝a∏ do
Koloni. Jak powiedziano by∏ to skrawek „polskiej ziemi”.
Znajàc trudnà sytuacj´ koloƒskich ch∏opów którzy z nieu-
rodzajnej ziemi uzyskiwali liche plony, postanowi∏ im
w jakiÊ sposób pomóc. W tym celu w 1906 roku w domu
Józefa Wawrzaszka w Koloni otworzy∏ czytelni´. Ponadto
rozpoczà∏ szerzenie oÊwiaty rolniczej prowadzàc co
niedziel´ pogaw´dki o prowadzeniu gospodarstwa
domowego, uprawie roli, zak∏adaniu sadów i pasiek
pszczelich. W zimie 1906/07 rok po∏o˝y∏ podwaliny
Kó∏ka Rolniczego zak∏adajàc we wsi sklepik. W tym te˝
roku z jego inicjatywy powsta∏a w Koloni szko∏a najpierw
w cha∏upie Kazimierza Rusinka, a od  1910 roku
w budynku Kó∏ka Rolniczego. Nic zatem dziwnego, ˝e
kolejnym  obszarem jego dzia∏ania sta∏o si´ krzewienie
wiary i ca∏à swà energi´ ukierunkowa∏ na  pomoc organi-
zacyjnà   przy  budowie  koÊcio∏a. 
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Âwiàtyni´ wzniesiono wg. planów Czes∏awa
Domaƒskiego architekta warszawskiego i Franciszka
Michalskiego budowniczego z Sieniawy. O∏tarz g∏ówny
wg. projektu Piotra K´dzierskiego wykona∏ Edward Toth
– rzeêbiarz z Dàbrowic. Podstaw´ o∏tarza wykonano
z kamienia w stylu romaƒskim pochodzi ona z kaplicy
Czartoryskich na Wawelu. W o∏tarzu w polu g∏ównym
obrazy: Matki Boskiej Ró˝aƒcowej i Êw. Stanis∏awa bp.
W skrzyd∏ach o∏tarza obrazy: Êw. Jana Ewangelisty i Êw.
Kazimierza z fundacji Kazimiery Rola Podczaskiej
dobrodziejki koÊcio∏a. Wszystkie cztery obrazy w o∏tarzu
g∏ównym malowa∏ uczeƒ Jana Matejki Michalita
z Miejsca Piastowego brat Jan Narcyz Korybut
Daszkiewicz. W prezbiterium umieszczono witra˝e
pochodzàce z pa∏acu Czartoryskich w Pary˝u tzw. „ Hotel
de Lambre”.  

Ordynacja uposa˝y∏a nowà parafi´ w grunty
orne i ∏àki o ∏àcznej powierzchni 16 mórg (1919 roku).
Dla proboszcza  zbudowano plebani´ wraz z budynkami
gospodarczymi. Ponadto ordynat zobowiàza∏ si´
wyp∏acaç pensj´ dla proboszcza oraz przekazaç tyle
drewna opa∏owego ile trzeba dla opalenia plebani
i zakrystii.

WczeÊniej dla przysz∏ego koÊcio∏a odlano trzy
dzwony którym nadano imiona: Adam (na cz´Êç  ordyna-
ta), Ludwika (jego ma∏˝onki) i August (syn) ich
poÊwiecenia dokonano w wrzeÊniu 1913 roku. 8 maja
1914 roku dzie∏o budowy by∏o zakoƒczone. PoÊwiecenia
nowej Êwiàtyni dokona∏ ks. dziekan Tomasz  W∏azowski
z Sieniawy.

Pierwszym proboszczem w Koloni zosta∏
ks. Henryk Uchman  kolega ks. Stanis∏awa Szpetnara
z jaros∏awskiego gimnazjum i seminarium w PrzemyÊlu.  
Ksiàdz proboszcz chcàc dope∏niç wyposa˝enie koÊcio∏a
zamówi∏ organy u braci Rieger prowadzàcych swà
dzia∏alnoÊç na Âlàsku. Niestety wybuch I wojny Êwia-
towej pokrzy˝owa∏ realizacj´ tego zakupu. W wrzeÊniu
1914 roku do Koloni wkroczy∏y wojska rosyjskie.
˚o∏nierze carscy przystàpili do grabie˝y. Z∏upili domy,
obrabowali sklep Kó∏ka Rolniczego nie oszcz´dzili koÊ-
cio∏a:  „ …Kozak zabra∏ z koÊcio∏a co mu si´ srebrne
i z∏ote wydawa∏o…
R´ka Paƒska dotkn´∏a go. Wyjecha∏ z zrabowanymi
rzeczami w stron´ Cieplic. Patrol austriacki  zastrzeli∏ go.
Pochowano go przy drodze… “.

Kontrofensywa wojsk austriackich powoduje
wiele zniszczeƒ.
W wyniku prowa-
dzonych  wa lk
w Koloni sp∏on´∏o
18 gospodarstw.
Wycofujàcy si´
R o s j a n i e
uprowadzili ks.
p r o b o s z c z a
Henryka Uchmana
by∏o to  16 czerwca
1915 roku.

Do sierp-
n ia  t ego  roku
parafi´ administru-
je ks. Stanis∏aw
Szpetnar, a po nim
parafi´ prowadzi∏
ks. Jan Ziemiaƒski
w i k a r y
z Jaros∏awia.

Okupant rekwiruje koÊcielne dzwony („ … za
dzwony rzàd zap∏aci∏ 1120 koron liczàc 4 z∏ za 1 kg … “),
rabuje te˝ dobytek ksi´dza.

W czerwcu 1918 roku powraca do swej parafii
ksiàdz Uchman. Po krótkim odpoczynku od lipca obej-
muje parafi´. Ksiàdz proboszcz rzuca si´ w wir pracy
pasterskiej. 9 maja 1920 roku poÊwi´ca obrazy do drogi
krzy˝owe namalowane przez Seweryna Bieszczada (ramy
do obrazów wykona∏ Antoni Rarogiewicz artysta
z Przeworska). W grudniu tego samego roku montuje
w koÊciele organy zamówione jeszcze przed wojnà. 
Organistà przez pewien czas by∏a wiejska dziewczyna
Weronika Pawelec gdy˝ parafii nie by∏o staç na utrzy-
manie organisty ( nauki gry na organach nauczy∏ jà ks.
Uchman). 4 czerwca 1921 roku ksiàdz Henryk Uchman
zostaje proboszczem i dziekanem w Sieniawie,
a koloƒskà parafi´ obejmuje ks. Antoni Witko dotychcza-
sowy wikary w Czudcu. 
16 czerwca 1926 roku  ks. biskup Anatol Nowak dokona∏
konsekracji koÊcio∏a. Msz´ celebrowa∏ ks. Ignacy
¸askawsi proboszcz parafii w Tarnawcu. W uroczysto-
Êciach uczestniczyli tak˝e ksi´˝a greko-katoliccy z
Cieplic (ks. Zar´ba) i Dàbrowicy ks. Miko∏aj Dobrzaƒski. 

W lipcu 1930 roku do Koloni przybywa nowy
proboszcz ks. Andrzej Ràb. 
Ksiàdz okazuje si´ byç cz∏owiekiem niezwykle ener-
gicznym i gospodarnym. Z jego inicjatywy w Êwiàtyni
powstajà o∏tarze boczne wg. projektu Andrzeja Leniak.
Jak poprzednio ich wykonanie powierzono Edwardowi
Toth. Figurk´ Matki Boskiej z Lurd wykona∏ rzeêbiarz
Lorenc z Miejsca Piastowego, a figurk´ NajÊwi´tszego
Serca Jezusowego wykona∏a firma z Piekar Âlàskich.
Obraz Âw. Teresy podarowa∏a koÊcio∏owi Anna
Laskowska ˝ona dzier˝awcy z Cieplic Górnych.

Ksiàdz proboszcz zajà∏ si´ tak˝e porzàd-
kowaniem w∏asnego gospodarstwa.
Powi´ksza obsad´ byd∏a. Wprowadza nowoczesne
uprawy okopowych i zielonych przez co poprawia si´
mlecznoÊç krów. Mleko ksiàdz oddaje do miejscowej
mleczarni która Êwietnie prosperowa∏a,  jej  kierownikiem
by∏  Józef Przesz∏o gospodarz z Koloni. 

Zwi´kszenie op∏acalnoÊci produkcji rolnej
powoduje, ˝e gospodarstwo ksi´dza z roku na rok
powi´ksza si´. Postawa ksi´dza jest wzorem do naÊlad-
owania, za jego przyk∏adem idà parafianie. Wielu gospo-
darzy  zarobione na emigracji pieniàdze przeznacza na
zakup gruntów i  inwentarza. Ksiàdz postrzegany jest jako
b. dobry gospodarz przez co wybierany jest do wielu
organizacji samorzàdowych i gospodarczych.

Mimo ogromu obowiàzków spo∏ecznych,
gospodarskich ks. Andrzej Ràb nie zaniedbuje pracy
kap∏aƒskiej i nauczycielskiej.
O swej pracy tak pisze: „Nie opuszczam, ˝adnej godziny
religii  w szkole, a majàc niewiele dzieci polskiej naro-
dowoÊci wÊród morza zalewu dziatwy ruskiej i tu poza
naukà religii  ma czas budziç ÊwiadomoÊç narodowà i utr-
walaç jà w zasadach polskoÊci. Starsza pozaszkolna
m∏odzie˝ mieszka z dala od koÊcio∏a, rozrzucona na
przestrzeni parafii wÊród zalewu ruskiego, trudno jà
wszystkà Êciàgnàç i zorganizowaç w pracy kulturalnej”.
Po tym wydarzeniu ks. Andrzej Ràb odszed∏ z parafii.

Opuszczonà  parafi´ obejmuje  ks. CieÊlicki.
Wykonywanie pos∏ugi kap∏aƒskiej przez ksi´dza  Polaka
w okolicy zewszàd otoczonej rusinami by∏o nie lada
wyczynem.

Ksiàdz Stanis∏aw Szpetnar
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Ksiàdz  proboszcz  w Koloni nie wytrzyma∏ d∏ugo. Po
nim proboszczem  zamianowano ks. Michalskiego. Nowy
ksiàdz  przeszed∏ najgorsze w okolicy zewszàd ruskiej. 
Âmierç nie raz zaglàda∏a na polskà plebanie w Koloni.
Ksiàdz Michalski prowadzi∏ skromne ˝ycie, nic nie mia∏
tote˝ „goÊcie” nie mieli co rabowaç. Nawet
„Mongo∏owie” którzy cz´sto zaglàdali w te okolice,
widzàc bied´ ksi´dza, wcale go niepokoili. Ksiàdz  ˝y∏
z dnia na dzieƒ,  pracy  pasterskiej ma∏o si´ poÊwi´ca∏ bo
i parafianie nie manifestowali swego wyznania  aby  nie
nara˝aç swego ˝ycia.

Po nim  parafi´ w Koloni obejmuje ks.
W∏adys∏aw Wilusz i prowadzi jà przez okres lat siedmiu.
Nast´pnym proboszczem zostaje ksiàdz Micha∏
Poprawski.
1 maja 1960 roku do Koloni Polskiej przybywa nowy
ksiàdz  W∏adys∏aw Grzesik. 

Ksiàdz proboszcz  z zapa∏em zabiera si´ do
pracy. Przeprowadza elektryfikacje koÊcio∏a i plebani,
buduje dzwonnic´. Zak∏ada wod´ i buduje ∏azienk´ na
plebani (1973 r .) 

W 1967 roku dokonuje remontu cerkwi
w Dàbrowicy i Cieplicach. Naprawia od lat nie remon-
towane dachy, kopu∏y, okna i drzwi. 

W 1968 roku z parafii koloƒskiej od∏àczone
zostajà Cieplice. Erygowana zostaje nowa parafia
Cieplice – Rudka jej proboszczem zostaje ks. Józef
Bo˝àtka. 

W sk∏ad  okrojonej parafii w Koloni Polskiej
wchodzà miejscowoÊci: Kolonia Polska, Dàbrowica
i S∏oboda i cz´Êç Cieplic – Cieplice Dolne.
Od 1 wrzeÊnia 1976 roku parafi´ w Koloni Polskiej obej-
muje ks. Kazimierz Drelinkiewicz.

We wrzeÊniu 1939 roku przez Koloni´ wiedzie
droga uciekinierów. Na plebani wielu z nich znajduje
schronienie i nocleg. Okupacj´ sowieckà jakoÊ uda∏o si´
ksi´dzu prze˝yç choç ruscy kwaterowali w pobliskim-
dworze Gustawa Ró˝yckiego w Cieplicach Dolnych.
W 1940 roku  bandyci napadajà na plebani´, czego nie
zrabowali sowieci, zabrali bandyci. W plebani pozosta∏y
go∏e Êciany. Byç mo˝e napad by∏ zemstà za mani-
festowanie swojej polskoÊci i bezwzgl´dnà postaw´
wobec rusyfikacji  czemu ksiàdz  próbowa∏ si´ przeciw-
stawiç jeszcze przed wojnà.

W maju 1987 roku Koloni´ Polskà opuszczajà
siostry s∏u˝ebniczki które przyby∏y do Koloni w 1930
roku (Wówczas zosta∏y sprowadzone 3 siostry
s∏u˝ebniczki, jedna z nich obj´∏a obowiàzki nauczycielki
w miejscowej szkole - s. Gertruda).

Za pos∏ugi ks. Kazimierza Drelinkiewicza do
parafii w Koloni Polskiej skierowani zostajà ksi´˝a
wikarzy mi´dzy innymi ks. Stanis∏aw Kata (by∏o ich
paru).

W roku 1997
parafi´ w Koloni
Polskiej obejmuje ks.
Jan Grzywacz. M∏ody,
energ iczny ks iàdz
z zapa∏em przyst´puje
do remontów mienia
parafialnego. Ks. Jan
Grzywacz podejmuje
si´ dzie∏a ogromnego:
dwie Êwiàtynie, budyn-
ki plebani, obejÊcie,
cmentarz przedsta-
wia∏y widok op∏akany.
Wszystko wymaga∏o
remontów, naprawy,
zmian.
Szeroko zakrojone
prace wymaga∏y nak∏adów finansowych. Parafianie
widzàc zapa∏ ksi´dza jego zaanga˝owanie, ch´ç do pracy
wsparli jego wysi∏ki nie tylko modlitwa ale i groszem.
Na efekty prac wykonanych pod kierownictwem ksi´dza
nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç.
Wszystkie zapuszczone dotàd budynki zacz´∏y lÊniç
nowym blaskiem. Wykonano pokrycia dachowe, ma-
lowanie obu koÊcio∏ów, remont generalny budynku ple-
bani oraz prace zwiàzane z uporzàdkowaniem cmentarza
w Koloni Polskiej. Ogrom przyprowadzonych prac jest
trudny do opisania. Tylko dokumentacja  fotograficzna
jest w stanie oddaç rzeczywisty obraz dokonanych wów-
czas przedsi´wzi´ç. Dokonania ksi´dza proboszcza nie
usz∏y uwadze jego prze∏o˝onych. Wkrótce zostaje
powo∏any na proboszcza parafii w Sieniawie i tam
rozpoczyna szeroko zakrojone prace zarówno przy koÊ-
ciele jak i  plebani (dawny budynek klasztorny). 

W 2001 roku  probostwo w Koloni Polskiej ob-
ejmuje ks. Stanis∏aw Sroka który kontynuuje prace
poprzednika ( miedzy innymi renowacja wn´trza koÊcio∏a
( dawna cerkiew ) w Dàbrowicy.       

Ksi´dzu proboszczowi Stanis∏awowi Sroce
sk∏adam serdeczne podzi´kowania za  ˝yczliwe 
uwagi wniesione do opracowania.

R.SZ.

Ksiàdz W∏adys∏aw Grzesik

Ksiàdz Kazimierz Derylakiewicz

Ksi´˝a Jan Grzywacz (pierwszy od lewej)
i Stanis∏aw Sroka (pierwszy od prawej)
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Mistrzostwa
przebieg∏y w duchu
sportowej rywalizacji,
o b y ∏ o  s i ´  b e z
protestów. Nad pra-
wid ∏owoÊc ià  roz -
g r y w e k  c z u w a ∏ a
k o m i s j a
s ´ d z i o w s k a  p o d
przewodnictwem  dh Marka Latawca i dh Tadeusz Kycia.

Wszystkim którzy przyczynili si´ do organizacji
tej pi´knej imprezy sk∏adamy serdeczne podzi´kowania. 

R.Sz.

Radny Waldemar Fus zosta∏ przewodniczàcym
Komisji Bud˝etu, a radna Maria Horoszko (rodem
z Kury∏ówki) wybrana zosta∏a do sk∏adu Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu.

Gdy czytelnicy otrzymajà ten numer WieÊci,
Rada Powiatu na VII Sesji planowanej do odbycia w dniu
29 marca zapewne uchwali  bud˝et powiatu na 2007 rok.
Dla mieszkaƒców naszej gminy priorytetowà sprawà  jest
poprawa stanu  dróg powiatowych.

Sieç dróg na terenie gminy Kury∏ówka jest bar-
dzo dobrze rozwini´ta, mankamentem jest ich bardzo z∏y
stan. Mieszkaƒcy ka˝dego z so∏ectw rokrocznie podnoszà
ten problem.
Drogi powiatowe,  a ich ∏àczna d∏ugoÊç na terenie gminy
wynosi  69,092 km sà w op∏akanym stanie. 

W latach 1999 do 2001 wykonano  nowe
nawierzchnie na d∏ugoÊci 6,645 km. W roku 2002 nie
wybudowano ani jednego kilometra nowej drogi. W la-
tach 2003-2006 po∏o˝ono 18,964  km nowej nawierzchni.
¸àcznie w latach 1999-2006 wybudowano na terenie
gminy Kury∏ówka 25,609 km dróg. Do wykonania pozos-
ta∏o 43,483 km dróg powiatowych. 

W roku bie˝àcym w bud˝ecie powiatu zapisano
wykonanie drogi 1246R w miejscowoÊci Kury∏ówka na
odcinku od skrzy˝owania drogi wojewódzkiej Le˝ajsk –
Naklik w kierunku Brzyskiej Woli. Planowany do wyko-
nania odcinek  ma d∏ugoÊç oko∏o 600 m, a jego koszt
opiewa na kwot´ oko∏o 350 tys z∏otych (nawierzchnia
wraz z kraw´˝nikami). Jest to najwi´ksza pozycja
kwotowa w planie rozdysponowania wolnych Êrodków
w bud˝ecie powiatu (ogólna kwota wolnych Êrodków
2 016 860 z∏). 

Wpisanie tej inwestycji do planu realizacji
w 2007 roku by∏o mo˝liwe dzi´ki intensywnym zabiegom
radnych reprezentujàcych gmin´ Kury∏ówka w radzie
powiatu ale tak˝e Wójta Gminy. W bie˝àcym roku planu-
je si´ wykonaç tak˝e niewielki odcinek drogi mi´dzy
miejscowoÊciami  Kulno i  Wólkà ¸amanà.       

Pozos ta ∏e  odcinki  dróg  powia towych
w bie˝àcym roku zostanà poddane tylko remontom
bie˝àcym. Ca∏y wysi∏ek organizacyjny zostanie ukierun-
kowany na sporzàdzenie dokumentacji technicznej na
przebudow´ wybranych odcinków dróg.
B´dzie to stanowiç punkt wyjÊcia do ubiegania si´ przez
powiat o Êrodki unijne.

Z zastrze˝eniem, ˝e wi´ksze mo˝liwoÊci realiza-
cji b´dà mia∏y te projekty przebudowy dróg które ∏àczà
sàsiednie powiaty. Kolejnym istotnym warunkiem rea-
lizacji tych projektów b´dzie partycypacja gmin
i powiatów w finansowaniu tych inwestycji.

Stosowne rozmowy w tym temacie zosta∏y ju˝
podj´te z starostami sàsiednich powiatów. 
Nale˝y mieç nadziej´, ˝e podejmowane przez starostwo
le˝ajskie dzia∏ania w pozyskiwaniu Êrodków unijnych
oka˝à si´ skuteczne. Przyjmowanie pierwszych projek-
tów ma nastàpiç od III kwarta∏u tego roku (o ile nie b´dzie
opóênieƒ) nast´pnie czeka nas d∏ugi proces weryfikacji
przed∏o˝onych przez wójtów, burmistrzów i starostów
wniosków.
Pierwszych efektów podejmowanych dzia∏aƒ nale˝y
spodziewaç si´ w roku przysz∏ym o ile  znajdà one (pro-
jekty) akceptacj´.   

R.Sz.

TTUURRNNIIEEJJ
TTEENNIISSAA  SSTTOO¸̧OOWWEEGGOO  OOSSPP

II  MMiissttrrzzoossttwwaa  OOcchhoottnniicczzeejj  SSttrraa˝̋yy  PPoo˝̋aarrnneejj  ww  tteenniissiiee
ssttoo∏∏oowwyymm..

25 marca (niedziela)
br. w sali sportowej
P u b l i c z n e g o
G i m n a z j u m
w Kury∏ówce odby∏y
si´ I Mistrzostwa
G m i n y  d r u ˝ y n
Ochotniczej Stra˝y

Po˝arnej w tenisie sto∏owym.
Organizatorem tej imprezy by∏ Zarzàd Oddzia∏u

Gminnego Zwiàzku OSP w Kury∏ówce i Gminny OÊrodek
Kultury w Kury∏ówce. 

Z zaproszenia do udzia∏u w rozgrywkach sko-
rzysta∏y dru˝yny z OSP w: Dàbrowicy, Koloni Polskiej,
Kury∏ówki, S∏obody, O˝anny i Wólki ¸amanej.
W ramach mistrzostw rozegrano gry indywidualne
i dru˝ynowe (parami).   
Niekwestionowanymi  mistrzami okazali si´ cz∏onkowie
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Dàbrowicy  którzy w obu
konkurencjach zdobyli komplet punktów i zabrali do swo-
jej stra˝nicy ufundowane  przez Wójta Gminy  puchary.

WWIIEEÂÂCCII  ZZ  PPOOWWIIAATTUU

„„JJeesszzcczzee  oo  ddrrooggaacchh””

Rada Powiatu w Le˝ajsku  po
karuzeli wymiany radnych (po
rezygnacji z mandatu radnego
Jacka Chmury który zosta∏
wybrany Wójtem Gminy
Grodzisko Dolne na jego miejsce
do rady wszed∏  Waldemar Fus,
a na wakujàce miejsce po Halinie
Samko do rady wesz∏a Maria
H o r o s z k o )  o s t a t e c z n i e
ukszta∏towa∏a swój sk∏ad

osobowy,  sk∏ad prezydium i sk∏ady sta∏ych komisji rady. 
Prezydium Rady Powiatu w Le˝ajsku dzia∏a w sk∏adzie:
Jan Kula – Przewodniczàcy Rady, El˝bieta Wojtera –
Z-ca przewodniczàcego i Roman Sza∏ajko – Z-ca prze-
wodniczàcego.
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WW  SSZZKKOOLLEE  PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ
WW    KKUULLNNIIEE

Po raz kolejny Samorzàd Uczniowski Szko∏y
Podstawowej w Kulnie zorganizowa∏ akcj´ „„  II  TTyy  mmoo˝̋eesszz
zzoossttaaçç  ÂÂwwii´́ttyymm  MMiikkoo∏∏aajjeemm””. Koordynowali jà
opiekunowie oraz  wychowawcy. Ka˝da klasa zbiera∏a
pieniàdze do skarbonek. Ponadto uczniowie zwrócili si´
o finansowe wsparcie do mieszkaƒców Kulna. Spotkali
si´ z pozytywnym odzewem. 

Na szczególne wyró˝nienie zas∏ugujà nast´pujà-
cy uczniowie, którzy wykazali si´ du˝ym
zaanga˝owaniem podczas tej akcji. Oto ich nazwiska:

11..      PPaawweelleecc  AAlleekkssaannddrraa  ––  kkllaassaa  IIII
22..      WWnnuukk  AAlleekkssaannddeerr  ––  kkllaassaa  IIIIII
33..      GGaarrbbaacczz  PPaauulliinnaa  ––  kkllaassaa  IIVV
44..      MMaa∏∏yyssaa  EEwweelliinnaa  ––  kkllaassaa  IIVV
55..      ¸̧aasszzcczz  SSaarraa  ––  kkllaassaa  IIVV
66..      CCiirryytt  SSzzcczzeeppaann  ––  kkllaassaa  VV
77..      BBuuddzzyyƒƒsskkii  MMaatteeuusszz  ––  kkllaassaa  VV
88..      SSookkaall  IIggaa  ––  kkllaassaa  VV
99..      SSookkaall  WWoojjcciieecchh  ––  kkllaassaa  VV
1100..  BBuuddzzyyƒƒsskkii  DDaawwiidd  ––  kkllaassaa  VV
1111..  GGóóêêddêê  MMaaggddaalleennaa  ––  kkllaassaa  VVII

Ogó∏em zgromadziliÊmy 227711,,3333  zz∏∏oottyycchh.. Za
zebrane pieniàdze zakupiono: bloki techniczne, papier
samoprzylepny plastelin´, mas´ papierowà, kolorowà
bibu∏´, kredki, markery, klej w sztyfcie.

Przedstawiciele Samorzàdu Uczniowskiego
z opiekunem przekazali w/w artyku∏y papiernicze do
OOÊÊrrooddkkaa  ddllaa  DDzziieeccii  NNiieeppee∏∏nnoosspprraawwnnyycchh  ww  LLaasszzcczzyynnaacchh..

Opiekunowie SU:    W. Sza∏ajko,  K. Dery∏o

DDrrooddzzyy  MMiieesszzkkaaƒƒccyy  KKuullnnaa  !!

Po raz kolejny kierujemy do Was serdeczne
s∏owa podzi´kowania za finansowe wsparcie akcji chary-
tatywnej „ I Ty mo˝esz zostaç Âwi´tym Miko∏ajem”,
w której brali udzia∏ nasi uczniowie. Za ka˝dy grosik
jeszcze raz serdecznie dzi´kujemy.

Dzi´ki Waszej ofiarnoÊci przedstawiciele
Samorzàdu Uczniowskiego: Karol Dery∏o, Mateusz
Budzyƒski, Szczepan Ciryt wraz z opiekunem przekazali
do OÊrodka dla Dzieci Niepe∏nosprawnych
w Laszczynach zakupione materia∏y. B´dà one wykorzys-
tane w terapii zaj´ciowej dzieci tej placówki.

W Ich imieniu jeszcze raz dzi´kujemy za
okazanà dobroç.

PS. S∏owa podzi´kowania kierujemy równie˝ do Pana
Piotra Dery∏o, który zawióz∏ nas do Laszczyn.

Dyrektor SP w Kulnie           Opiekunowie SU

Uczeƒ klasy III Szko∏y Podstawowej w Kulnie –
oddzia∏ w Wólce ¸amanej – Rafa∏ Pych – okaza∏ si´
ma∏ym poetà. Zgromadzi∏ ju˝ niez∏y tomik w∏asnych
wierszy. Tematykà obejmuje Êwi´ta rodzinne, pory roku
i w∏asne zainteresowania. Oto próbka jego twórczoÊci.

„„EElleekkttrroonniikkaa””

Co to jest elektronika?
I co z tego wynika?
Z tego wynika,
˝e urzàdzenie czasami znika.
Elektronika to urzàdzenie
i ich istnienie.
Elektronika to w telewizorze programy,
gdzie wszystko mamy.
Elektronika to radio, gdzie gra muzyka,
ale czasami jest troch´ dzika.
Elektronika to komputer, gdzie gramy i piszemy,
ale z komputera te˝ si´ du˝o dowiemy.
Elektronika to samochód, którym jeêdzimy po drodze,
choç ja osobiÊcie czasami chodz´.
Elektronika to nawet zabawka,
skàd sàczy si´ kawka.
Elektronika to roboty,
które wyglàdajà jak koty.
Elektronika to zegarek
ró˝nych marek.
Elektronika to ˝arówka,
która jest „nówka”.
Elektronika to komórka,
z którà mo˝esz do wody daç nurka.
Elektronika to teraz nawet klucze,
którymi nie jak dawniej si´ t∏ucze.
Elektronika to sà samoloty,
które wylatujà poza lotniska p∏oty.
Elektronika to pociàgi,
które jadà nad rzekà, gdzie p∏ywajà pstràgi.
Elektronicznie  jest prawie wszystko sterowane
i przez ludzi kupowane.
Elektronika to pralka,
a w niej ubrania, które potem za∏o˝y lalka.
Elektronika to kuchenka
pod imieniem „Benka”.
Elektronika to mikrofalówka,
w której piecze si´ mi´so „Krówka”.
Elektronika to lodówka,
która inaczej dzia∏ania ni˝ mikrofalówka.
Elektronika to piekarnik, w którym mo˝na piec placki,
i potem wyk∏adaç je na tacki.
Elektronika to piec, który ogrzewa,
a czasami z ciep∏a a˝ si´ ziewa.
Oto jest elektronika potrzebna do ˝ycia
i do bycia.

““II TTyy mmoo˝̋eesszz zzoossttaaçç ÂÂwwii´́ttyymm MMiikkoo∏∏aajjeemm””

Odkrywamy talenty...
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Praca socjalna na rzecz osób i rodzin ( bezpoÊred-
nia i poÊrednia).
Organizowanie wsparcia terapeutycznego i resoc-
jalizacyjnego. (informowanie o mo˝liwoÊci udzia∏u
w grupach terapeutycznych)
Konsultacje w siedzibie Punktu z pracownikami
Êwiadczàcymi pomoc w zakresie:

przemocy w rodzinie (rozpoznawanie
zjawiska przemocy domowej, udzielenie
stosownego wsparcia i informacji
o mo˝liwoÊciach uzyskania pomocy i  pow-
strzymania przemocy, inicjowanie interwencji
w przypadku diagnozy przemocy domowej) 

- fizycznej,
- psychicznej,
- zaniedbania.

problemów alkoholowych i narkomanii
innych uzale˝nieniami

W roku 2007 dy˝ury w punkcie konsultacyjnym
pe∏nione b´dà jeden raz w miesiàcu w pokoju nr 6 Urz´du
Gminy Kury∏ówka w nast´pujàcych terminach:   

19.04.2007 r. 19.07.2007 r. 18.10.2007 r.
24.05.2007 r. 23.08.2007 r. 22.11.2007 r.
28.06.2007 r. 20.09.2007 r. 13.12.2007 r.

WWIIEELLKKAANNOOCC
PPOO  KKUURRYY¸̧OOWWSSKKUU

Oto szczególnie cenne przepisy (d∏ugo owiane
tajemnicà) na tradycyjne dania wielkanocne przygo-
towane przez Panie z Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich
w Kury∏ówce

MMaazzuurreekk  ddrroo˝̋dd˝̋oowwyy::

CCiiaassttoo::
45 dag màki
10 dag cukru
20 dag mas∏a 
5 dag dro˝d˝y
? szklanki mleka
3 jaja
20 dag bakalii (rodzynki, migda∏y, suszone owoce, skór-
ka pomaraƒczowa, figi, daktyle)

PPoolleewwaa::
5 dag mas∏a
Ok. 3 dag cukru
2 ∏y˝ki kakao
2-3 ∏y˝ki wody
Do dekoracji 5 dag bakalii

,,,,WWyybboorryy””

Dzisiaj w ka˝dym borze
Ka˝de zwierz´ myÊli o wyborze.
O wyborze króla boru.
Dobrze, ˝e nie s∏ychaç silnika traktora.
MyÊli wiewiórka,
Czy zag∏osowaç na zwierz´, które ma piórka?
MyÊli tak˝e sarna:
Mo˝e zag∏osuj´ na sójk´?
Nie, ona jest niezdarna.
Niedêwiedê debatuje.
I du˝o je.
MyÊl´, ˝e nie zachoruje?
A tu nagle kornik
Mówi, ˝e wygra nornik.
Wystàpi∏ te˝ zajàc.
A po co on to zrobi∏, wszystko majàc?
Po przeliczeniu g∏osów
Lis ze strachu ju˝ nie ma w∏osów.
Wygra∏a sójka.
A dopiero wtedy w borze by∏a bójka-
Tak, ˝e a˝ ptaki wyrywa∏y sobie piórka.
Sójka, która nic nie mówi∏a
Po wyborach do domu si´ skry∏a.
I tak skoƒczy∏ si´ spór.
A wilk mówi:
Wygra∏ kandydat mój.

Autor: RRaaffaa∏∏  PPyycchh

Rafa∏owi ˝yczymy wielu sukcesów i rozwijania talentu!
Mamy nadziej´, ˝e b´dzie on chlubà braci uczniowskiej
gminy Kury∏ówka!

B.W.

DDZZIIAA¸̧AALLNNOOÂÂåå  PPUUNNKKTTUU
KKOONNSSUULLTTAACCYYJJNNEEGGOO  PPRRZZYY

GGKKRRPPAA  WW  KKUURRYY¸̧ÓÓWWCCEE

Punkt Konsultacyjny dzia∏ajàcy przy Gminnej
Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w
Kury∏ówce zaprasza Mieszkaƒców do korzystania z us∏ug 
w zakresie:

pozyskania informacji o mo˝liwoÊci podj´cia
leczenia  dla osób  uzale˝nionych jak i terapii osób
wspó∏uzale˝nionych. 
Informowanie klientów Punktu na temat
dost´pnych miejsc pomocy i kompetencji
poszczególnych instytucji, które mogà si´ w∏àczyç
w systemowà pomoc dla osoby uzale˝nionej
i rodziny,
udost´pnienie materia∏ów pozwalajàcych na posz-
erzenie ÊwiadomoÊci spo∏ecznej w zakresie wiedzy
o uzale˝nieniach.
udzielanie pomocy w kontaktach z instytucjami tj.:
Sàd, Policja, Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej,
Spec ja l i s tyczne  Poradn ie  Leka r sk ie ,
z Psychologami,  Pedagogami Szkolnymi 
Udzielanie wsparcia osobom uzale˝nionym po
zakoƒczeniu leczenia,
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Dro˝d˝e rozpuÊciç w letnim mleku. Mas∏o roztopiç na
„maleƒkim” ogniu. Jaja utrzeç z cukrem , dodaç do nich
rozpuszczone mas∏o oraz dro˝d˝e i odstawiç w ciep∏e
miejsce na 8 godzin. Nast´pnie wymieszaç z màkà
i bakaliami. Blach´ (du˝à lub 2 ma∏e) wysmarowaç
t∏uszczem i wy∏o˝yç na nià warstw´ ciasta o gruboÊci ok.
2 cm.  Piec w Êrednio nagrzanym piekarniku ok. 30 min.
Goràcy upieczony placek ponak∏uwaç widelcem w kilku
miejscach.
Przygotowaç polew´:
Wszystkie sk∏adniki w∏o˝yç do garnka i gotowaç, miesza-
jàc a˝ cukier i mas∏o ca∏kowicie si´ rozpuszczà. Polewà
polaç goràcy placek, udekorowaç bakaliami.

BBaabbkkaa  ∏∏aacciiaattaa  

CCiiaassttoo::
50 dag màki 
35 dag cukru
25 dag mas∏a
4 jaja
Szklanka Êmietany 12 %
3 ∏y˝ki kakao
2 p∏askie ∏y˝eczki proszku do pieczenia
Cukier waniliowy
PPoolleewwaa  zz  bbiiaa∏∏eejj  lluubb  cciieemmnneejj  cczzeekkoollaaddyy

Mas∏o utrzeç do bia∏oÊci dodaç 25 dag cukru, ˝ó∏tka cuki-
er waniliowy, màk´ zmieszanà z proszkiem do pieczenia
i Êmietanà. Wszystkie sk∏adniki dok∏adnie wymieszaç.
Ubiç pian´ z bia∏ek i po∏àczyç z ciastem. Powsta∏à mas´
podzieliç na dwie równe cz´Êci i jednà z nich starannie
wymieszaç z kakao oraz pozosta∏ym cukrem (10 dag). Do
formy wysmarowanej t∏uszczem i obsypanej bu∏kà tartà
wy∏o˝yç ciasto bia∏e, a nast´pnie kakaowe. Piec
w umiarkowanie nagrzanym piekarniku ok. 65 min.
Po wystudzeniu polaç polewà.

˚̊uurr

10 dag màki ˝ytniej na zakwas
Przygotowaç zakwas na 2-3 dni przed gotowaniem ˝uru.
W tym celu màk´ ˝ytnià zalaç dwiema szklankami ciep∏ej
wody ok. 25°C w s∏oiki lub kamiennym naczyniu,
przykryç gazà i odstawiç w ciep∏e miejsce.
4 szklanki wywaru z koÊci i w∏oszczyzny lub samej
w∏oszczyzny
3 dag màki
12 dag Êmietany
Zàbek czosnku
Sól do smaku, ∏y˝eczka majeranku
15-20 dag kie∏basy

Do przecedzonego wywaru dodaç zamieszany zakwas.
Z màki i Êmietany zrobiç zapraw´, wlaç do ˝uru , zago-
towaç dodaç majeranek, obrany, drobno posiekany czos-
nek z solà, obranà ze skóry i drobno pokrojonà w kostk´
kie∏bas´. Doprawiç do smaku. ˚ur mo˝na sporzàdziç na
wywarze z bia∏ej kie∏basy, którà po ugotowaniu dodaje
si´ do ˝uru. 

Smacznego

ZZ  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  GGOOKK
„„MMóójj  CChhrryyssttuuss  ppoo∏∏aammaannyy””

TEATRALNE MISTERIA WIELKOPOSTNE GOK
KURY¸ÓWKA

Teatr Dramatyczny Gminnego OÊrodka Kultury
w Kury∏ówce na czas wielkiego postu przygotowa∏
Misterium pt. „Mój Chrystus Po∏amany”- oparty na
motywach ksià˝ki Ramona Cue Romano o tym samym
tytule. Spektakl w re˝yserii Waldemara Bieniasa prezen-
towany jest nie tylko mieszkaƒcom naszej gminy ale
tak˝e wielu innych miejscowoÊci.

Przes∏aniem tego spektaklu by∏y nie tylko
rozwa˝ania teologiczne o znaczeniu m´ki Chrystusa
i tajemnicy Krzy˝a, które niesie ze sobà dzisiejszy Êwiat.
– To bardzo wzruszajàce przedstawienie – mówià wi-
dzowie, którzy ju˝ obejrzeli spektakl. Taki w∏aÊnie jest
ten dzisiejszy Êwiat. Pijaƒstwo, narkotyki, rozbite
rodziny, nieszcz´Êliwe dzieci. Czas najwy˝szy zastanow-
iç si´ nad tym wszystkim i poszukaç pomocy. A pomóc
mo˝e tylko Jezus – nikt inny. Tylko czy wspó∏czesny
cz∏owiek szuka pomocy u Jezusa?...

W. B






