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Informacje z sesji Rady Gminy Kury∏ówka

 

W dniu 27 kwietnia 2006 r. odby∏a si´ sesja Rady Gminy Kury∏ówka podczas której Wójt

Gminy Kury∏ówka Tadeusz Halesiak przedstawi∏ sprawozdanie z wykonania bud˝etu Gminy

Kury∏ówka. Po przedstawieniu sprawozdania i odczytaniu opinii Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Rzeszowie i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kury∏ówka radni podj´li

uchwa∏´ w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud˝etu Gminy za 2005 r. i  udzie-

lenia absolutorium Wójtowi Gminy Kury∏ówka.

Po odczytaniu w/w opinii Przewodniczàcy Rady przedstawi∏ projekt uchwa∏y 

w sprawie  rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud˝etu za 2005 rok i udzielenia absolu-

torium Wójtowi Gminy Kury∏ówka, który zosta∏ przeg∏osowany: „za” g∏osowa∏o 14 radnych,

g∏osów „wstrzymujàcych” 0, g∏osów „przeciw” 0 i przyj´ty jednog∏oÊnie jako - 

 

Uchwa∏a

Nr XXIX/192/03 Rady Gminy Kury∏ówka z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie  rozpatrzenia

sprawozdania z wykonania bud˝etu za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Kury∏ówka.

W dniu 07 czerwca 2006 r. odby∏a si´ sesja Rady Gminy Kury∏ówka, podczas której radni

uzyskali informacj´ na temat dzia∏ania poszczególnych instytucji na rzecz rolnictwa, którà

przedstawili przedstawiciele poszczególnych instytucji tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa – Pan Les∏aw B∏àdek, Powiatowego Zespo∏u Doradztwa Rolniczego w Boguchwale –

Krystyna Gdula, Podkarpackiej Izby Rolniczej – Jan Niemczyk.

Alicja Kycia – Kierownik Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Kury∏ówce przedstawi∏a

informacj´ w sprawie realizacji zadaƒ wynikajàcych z pomocy spo∏ecznej w 2005 r.

Radni podj´li uchwa∏y w sprawie:

- dokonania zmian w bud˝ecie Gminy w 2006 r.,

- udzielenia pomocy finansowej w formie rzeczowej dla Powiatu Le˝ajskiego,

- wyboru zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104604R Kury∏ówka-O˝anna od KM

0+084 do KM 1+222” ETAP I „Wzmocnienie nawierzchni na odcinku od KM 0+0,84 do KM

0,912,36” i z∏o˝enia wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania  Szans Rozwoju

Obszarów Wiejskich,

- procedury uchwalania bud˝etu oraz rodzaju i szczegó∏owoÊci materia∏ów informacyjnych

towarzyszàcych projektowaniu bud˝etu,

- w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud˝etu za I pó∏rocze dla Gminy

Kury∏ówka.

A.Sz.
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W NUMERZE:

- informacje z sesji Rady Gminy

- aktualnoÊci

- interwencje Wójta Gminy Kury∏ówka

w sprawie ucià˝liwej dzia∏alnoÊci

fermy trzody chlewnej w Kury∏ówce

- Dni Gminy Kury∏ówka

- Dzieƒ Samorzàdu Terytorialnego

- zarys Dziejów Parafii Tarnawiec cd.

- z dzia∏alnoÊci OSP Kury∏ówka

- w naszych szko∏ach

- konkurs ph.: „Bezpieczne Gospodar-

stwo Rolne”

- og∏oszenia

  

DDDDrrrrooooddddzzzzyyyy    CCCCzzzzyyyytttteeeellllnnnniiiiccccyyyy!!!!

Ostatni okres obfitowa∏ w naszej Gminie w liczne wydarzenia kulturalne

oraz ró˝norodne konkursy w wielu dziedzinach ˝ycia.

Szczególnie zach´camy do lektury skrótowego opisu wydarzeƒ z obchodzonych

w miesiàcu czerwcu Dni Gminy Kury∏ówka, które cieszy∏y si´ du˝ym za-

interesowaniem Mieszkaƒców.

Ponadto przedstawiamy Paƒstwu istotne informacje dotyczàce ˝ycia

codziennego w naszym Êrodowisku, a tak˝e wa˝ne og∏oszenia dla rolników

i rodzin starajàcych si´ o Êwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi∏kowy.

˚yczymy przyjemnej lektury.
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A K T U A L N O Â C I
****    AAAAuuuuddddiiiitttt    cccceeeerrrrttttyyyyffffiiiikkkkuuuujjjjààààccccyyyy    SSSSyyyysssstttteeeemmmmuuuu    ZZZZaaaarrrrzzzzààààddddzzzzaaaannnniiiiaaaa    JJJJaaaakkkkooooÊÊÊÊcccciiiiàààà

wwww    UUUUrrrrzzzz´́́́ddddzzzziiiieeee    GGGGmmmmiiiinnnnyyyy    KKKKuuuurrrryyyy∏∏∏∏óóóówwwwkkkkaaaa

W dniu  04.04.2006 r. w Urz´dzie Gminy Kury∏ówka

odby∏ si´ audit certyfikujàcy Systemu Zarzàdzania

JakoÊcià zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000,

przeprowadzony przez jednostk´ certyfikujàcà TÜV

Rheinland.

Auditor wiodàcy: Artur Misiewicz 

Auditor: Jacek Sadowski

Audit zakoƒczy∏ si´ wynikiem pozytywnym.

Uroczyste wr´czenie certyfikatu odb´dzie si´ podczas

Do˝ynek Gminnych  w Kury∏ówce w miesiàcu wrze-

Êniu br.

****    WWWW    ddddnnnniiiiuuuu    00007777....00006666....2222000000006666    rrrr....    wwww    ssssttttrrrraaaa˝̋̋̋nnnniiiiccccyyyy    OOOOSSSSPPPP        wwww    KKKKuuuurrrryyyy∏∏∏∏óóóówwwwcccceeee

zzzz    iiiinnnniiiiccccjjjjaaaattttyyyywwwwyyyy    wwwwóóóójjjjttttaaaa    TTTTaaaaddddeeeeuuuusssszzzzaaaa    HHHHaaaalllleeeessssiiiiaaaakkkkaaaa    oooorrrraaaazzzz    SSSSttttoooowwwwaaaarrrrzzzzyyyy----

sssszzzzeeeennnniiiiaaaa    nnnnaaaa    RRRRzzzzeeeecccczzzz    RRRRoooozzzzwwwwoooojjjjuuuu    GGGGmmmmiiiinnnnyyyy    KKKKuuuurrrryyyy∏∏∏∏óóóówwwwkkkkaaaa    ooooddddbbbbyyyy∏∏∏∏oooo ssssiiii´́́́

ssssppppoooottttkkkkaaaannnniiiieeee    zzzz    wwww∏∏∏∏aaaaÊÊÊÊcccciiiicccciiiieeeellllaaaammmmiiii    ggggoooossssppppooooddddaaaarrrrssssttttwwww    aaaaggggrrrroooottttuuuurrrryyyyssssttttyyyycccczzzz----

nnnnyyyycccchhhh    zzzz    tttteeeerrrreeeennnnuuuu    ppppoooowwwwiiiiaaaattttuuuu    lllleeee˝̋̋̋aaaajjjjsssskkkkiiiieeeeggggoooo,,,,    którzy w znacznej

mierze zrzeszeni sà w Podkarpackim Stowarzyszeniu

Agroturystycznym „Gospodarstwo GoÊcinne”. W spotka-

niu oprócz organizatorów i w∏aÊcicieli gospodarstw agro-

turystycznych, udzia∏ wzi´li prezes PSA "Gospodarstwo

GoÊcinne" - Tadeusz Tupaj, wiceprezes Jan Hammer,

Krystyna Gdula - Kierownik Zespo∏u Doradców w Le-

˝ajsku PODR w Boguchwale. Tematem spotkania

by∏o planowanie dzia∏aƒ promocyjnych dotyczàcych

agroturystyki na naszym terenie.

IIIInnnntttteeeerrrrwwwweeeennnnccccjjjjeeee    WWWWóóóójjjjttttaaaa    GGGGmmmmiiiinnnnyyyy    KKKKuuuurrrryyyy∏∏∏∏óóóówwwwkkkkaaaa    ppppooooddddeeeejjjjmmmmoooowwwwaaaannnneeee    wwww    zzzzwwwwiiiiààààzzzzkkkkuuuu    zzzz    pppprrrroooobbbblllleeeemmmmaaaammmmiiii
wwwwyyyynnnniiiikkkkaaaajjjjààààccccyyyymmmmiiii    zzzz    uuuucccciiiiàààà˝̋̋̋lllliiiiwwwweeeejjjj    ddddllllaaaa    mmmmiiiieeeesssszzzzkkkkaaaaƒƒƒƒccccóóóówwww    KKKKuuuurrrryyyy∏∏∏∏óóóówwwwkkkkiiii    iiii    KKKKuuuullllnnnnaaaa,,,,    ddddzzzziiiiaaaa∏∏∏∏aaaallllnnnnooooÊÊÊÊcccciiii    

ffffeeeerrrrmmmmyyyy    ttttrrrrzzzzooooddddyyyy    cccchhhhlllleeeewwwwnnnneeeejjjj    wwww    JJJJeeeellllnnnneeeejjjj    ----    ZZZZiiiieeeelllloooonnnneeee    FFFFeeeerrrrmmmmyyyy    SSSSpppp....    zzzz    oooo....    oooo....    zzzz////ssss    wwww    LLLLuuuubbbblllliiiinnnniiiieeee....



DDDDNNNNIIII    GGGGMMMMIIIINNNNYYYY    KKKKUUUURRRRYYYY¸̧̧̧ÓÓÓÓWWWWKKKKAAAA
""""OOOOJJJJ    DDDDZZZZIIIIAAAA¸̧̧̧OOOO    SSSSIIII¢¢¢¢    DDDDZZZZIIIIAAAA¸̧̧̧OOOO""""
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Takiej iloÊci imprez i atrakcji dla spo∏e-
czeƒstwa skumulowanych w krótkim okresie
czasu gmina Kury∏ówka nie prze˝ywa∏a ju˝
dawno. A wszystko za sprawà organizatorów
„Dni Gminy Kury∏ówka”, czyli: Wójta Gminy,
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ku-
ry∏ówka oraz Gminnego OÊrodka Kultury i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Kury∏ówce.

Âwi´to naszej gminy odbywa∏o si´ w dniach
9 – 11 czerwca 2006r., a ka˝dy dzieƒ imprezy
kierowany by∏ do ró˝nych grup wiekowych.

PPPPiiiiààààtttteeeekkkk    9999    cccczzzzeeeerrrrwwwwccccaaaa przeznaczony by∏ dla
najm∏odszej cz´Êci spo∏eczeƒstwa, a jego has∏o
brzmia∏o „M∏odzi - Samorzàdni”. Wszystko
zacz´∏o si´ od uroczystej Sesji Dzieci´cej Rady
Gminy, którà tworzyli m∏odzi radni wybrani
w poszczególnych placówkach oÊwiatowych
znajdujàcych si´ na terenie naszej gminy.
Nast´pnie przed OÊrodek Kultury po obradu-
jàcych uczestników sesji przyby∏ korowód -
˝akinada przebieraƒców i ca∏a grupa uda∏a si´
pod „Grzybek” przed stra˝nicà OSP Kury∏ówka.
Po odegraniu Hejna∏u uroczystego otwarcia
obchodów Dni Gminy Kury∏ówka dokona∏
Wójt Gminy Tadeusz Halesiak, który przekaza∏
w∏adz´ na okres trzech dni nowowybranemu
w∏odarzowi gminy Magdalenie Kubrak. Od tego
momentu zagoÊci∏a ju˝ tylko zabawa i
rozrywka. Przeprowadzono liczne konkursy i
zabawy z upominkami dla najm∏odszych, a
tak˝e prezentacje licznych zespo∏ów artystycz-
nych. Najwi´kszà atrakcjà przygotowanà przez
organizatorów dla najm∏odszych mieszkaƒców

gminy by∏ program teatru „Bajlandia” z Rze-
szowa. Aktorzy tej trupy zaprezentowali bajk´
o smokach, a nast´pnie przez wiele godzin ba-
wili si´ z dzieçmi. Podczas gdy dzieciaki uczest-
niczàce w imprezie bawi∏y si´ w najlepsze,
zaproszeni goÊcie i gospodarze przedsi´wzi´cia
udali si´ do budynku OSP Kury∏ówka, gdzie
nastàpi∏o uroczyste otwarcie wystawy histo-
rycznej „Nasza historia i wspó∏czesnoÊç” przy-
gotowanej przez Gminnà Bibliotek´ Publicznà
w Kury∏ówce. 

SSSSoooobbbboooottttaaaa    11110000    cccczzzzeeeerrrrwwwwccccaaaa przeznaczona by∏a ju˝
dla nieco starszych odbiorców, przede wszyst-
kim dla m∏odzie˝y. W tym dniu na stadionie
ZKS „Z∏ot-San” Kury∏ówce rozegrano turnieje
sportowo–rekreacyjne: turniej pi∏ki siatkowej
„pla˝owej” o puchar Wójta Gminy Kury∏ówka
oraz tenisa sto∏owego o puchar Przewodniczà-
cego Rady Gminy. Rozgrywki by∏y bardzo wy-
równane. Ostatecznie w Turnieju siatkarskim
zwyci´˝y∏a dru˝yna ZKS „Z∏otSan”, a w tur-
nieju tenisowym zwyci´˝y∏ Dawid Bucior. Na
zakoƒczenie rozgrywek Wójt zaprosi∏ wszyst-
kich na wspólne grillowanie. Wieczorem „Grzy-
bek” przed OSP opanowa∏a m∏odzie˝ przyby∏a
na dyskotek´ pod gwiazdami.

Jednak kluczowym wydarzeniem organi-
zowanym w ramach Dni Gminy Kury∏ówka
by∏ RRRReeeeggggiiiioooonnnnaaaallllnnnnyyyy    KKKKiiiieeeerrrrmmmmaaaasssszzzz    AAAArrrrttttyyyyssssttttyyyycccczzzznnnnyyyy,,,,    kkkkttttóóóórrrryyyy
ooooddddbbbbyyyy∏∏∏∏    ssssiiii´́́́    wwww    nnnniiiieeeeddddzzzziiiieeeellll´́́́    11111111    cccczzzzeeeerrrrwwwwccccaaaa    wwww    OOOO˝̋̋̋aaaannnnnnnniiiieeee....
Ju˝ od wczesnych godzin popo∏udniowych
Orkiestra D´ta GOK, której towarzyszy∏y uro-
cze mar˝onetki, obwieszcza∏a wszystkim
przebywajàcym nad zalewem o  niecodziennej
imprezie, której celami by∏y m.in.: promocja
gospodarstw agroturystycznych i dzia∏alnoÊci
Kó∏ Gospodyƒ Wiejskich z terenu gminy
Kury∏ówka, promocja potraw regionalnych,
prezentacja twórczoÊci artystycznej regionalnych
twórców oraz otwarcie letniego sezonu tury-
stycznego w O˝annie. Ceremonii otwarcia
kiermaszu dokona∏ gospodarz – Wójt Gminy,
który ˝yczy∏ wszystkim mi∏ych wra˝eƒ z udzia-
∏u w imprezie. A trzeba przyznaç, ˝e oferta
programowa by∏a bogata i atrakcyjna. 
Na poczàtku na estradzie zaprezentowa∏a si´
Orkiestra D´ta GOK, która pod wodzà Marka
Burdy przygotowa∏a krótki program estradowy.
Jeszcze nie umilk∏y brawa po koncercie, a ju˝

UroczystoÊç otwarcia obchodów Dni Gminy
dokona∏ wójt Tadeusz Halesiak



  

DDDDZZZZIIIIEEEE¡¡¡¡    SSSSAAAAMMMMOOOORRRRZZZZÑÑÑÑDDDDUUUU    TTTTEEEERRRRYYYYTTTTOOOORRRRIIIIAAAALLLLNNNNEEEEGGGGOOOO
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wszyscy unosili g∏owy wysoko w niebo, poniewa˝,
nad O˝ann´ nadlecia∏ samolot Aeroklubu Rzeszów
i rozpoczà∏ si´ pokaz skoków spadochrono-
wych. Na bezchmurnym niebie przepi´knie
prezentowa∏y si´ kolorowe czasze spadochro-
nów, a m∏odzi skoczkowie, ku uciesze publi-
cznoÊci, zmierzali na sam Êrodek placu. 
Nasi dzielni stra˝acy z OSP Kury∏ówka równie˝
chcieli zaprezentowaç swojà sprawnoÊç, dajàc
jednoczeÊnie dzieciakom mo˝liwoÊç zabawy,
dlatego te˝ w ramach swojego pokazu wytworzyli
mnóstwo piany, w której zatopiono zabawki,
a dzieciaki p∏awiàc si´ w niej szuka∏y upominków.
Na estradzie zaÊ kontynuowano koncert pt.
„Na ludowà nut´”, w ramach którego zapre-
zentowa∏y si´ kapele ludowe; Grodziszczoki,
Tarnogrodzianie, Rani˝owianie, Gacoki oraz
rodzime zespo∏y Êpiewacze GOK: Leszczyna
z Kulna i Âcie˝yna z Dàbrowicy. 
Natomiast sporà dawk´ humoru zaprezentowa∏
widzom kabaret UFO z Dàbrowicy.
Na zakoƒczenie wystàpi∏y gwiazdy wieczoru:
spania∏y show zaprezentowa∏ Bronis∏aw
Opa∏ko, czyli od lat znana gwiazda sceny
kabaretowej Genowefa Pigwa. Jej dosadne
teksty i melodyjne, pe∏ne humoru piosenki
zosta∏y entuzjastycznie przyj´te przez widowni´.

Ostatnim punktem prezentacji estradowych
by∏ wyst´p grupy rockowej  Mr. Pollack. 

Nasi goÊcie udowodnili, ˝e równie˝ muzyka
klasyczna jest w stanie zainteresowaç m∏ode
pokolenie – wystarczy jà tylko przearan˝owaç.
W trakcie wyst´pów estradowych, na placu
ca∏y czas trwa∏ jarmark ludowy, gdzie swoje
wyroby prezentowali rodzimi artyÊci oraz
goÊcie z Klubu „S∏oneczni”. Odby∏ si´ tak˝e
konkurs na potraw´ regionalnà wszystkim zna-
nà pod nazwà piróg z kaszy gryczanej, w tej
konkurencji najwy˝ej oceniono wyrób Paƒ z
KGW w Kury∏ówce i to one otrzyma∏y nagro-
d´ ufundowanà przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Kury∏ówka. Bardzo ciekawe
stoisko zaprezentowa∏a równie˝ firma „Hejs”
z Rudnika nad Sanem oferujàc szeroki asorty-
ment wyrobów z wikliny. Firma ta ufundowa∏a
równie˝ upominki dla prezentujàcych si´ na
estradzie artystów.

Przeprowadzenie trzydniowej imprezy
w takiej oprawie nie by∏oby mo˝liwe bez wspar-
cia finansowego z zewnàtrz. Dlatego te˝ szcze-
gólne podzi´kowania nale˝à si´ sponsorom do
których nale˝eli: Podkarpacki Urzàd Marsza∏-
kowski, Browary ˚ywiec oddzia∏ Le˝ajsk, ˚ywiec
Trade, Elektrociep∏ownia Nowa Sarzyna,
Firma Apex Le˝ajsk, Firma „Hejs” Rudnik,
ResMlecz Trzebownisko, Hortino Le˝ajsk,
RSUH Kury∏ówka.

W. Bienias

IIIIrrrreeeennnnaaaa    BBBBrrrróóóó˝̋̋̋ - technik
ekonomista o specjal-
noÊci administracja
paƒstwowa, ukoƒczy∏a
Policealne Studium
Zawodowe w Rzeszo-
wie, ogó∏em 35 lat pra-
cy - w tym 26 lat w Urz´dzie Gminy Kury∏ów-
ka (od 01.05.1980 r.). Pracowa∏a kolejno na
stanowiskach: referenta ds. kasy i ksi´gowoÊci
bud˝etowej, inspektor ds. obs∏ugi rady narodo-
wej i jej komisji, a ostatnio zajmuje stanowisko

Kierownika Urz´du Stanu Cywilnego w Kury-
∏ówce.

HHHHaaaalllliiiinnnnaaaa    BBBBzzzzddddooooƒƒƒƒ - technik
rolnik, ukoƒczy∏a Techni-
kum Rolnicze w Ole-
szycach, ogó∏em 31 lat
pracy - w tym 29 lat
w Urz´dzie Gminy Kury-
∏ówka (od 01.06.1977 r.).
Pracowa∏a kolejno na stanowiskach: referent ds.
rolnych, inspektor ds. zaopatrzenia emerytalnego

W dniu 25 maja br. w Gminie Kury∏ówka odby∏y si´ uroczyste obchody Dni Samorzàdu Terytorial-
nego. Z tej okazji Wójt Gminy Tadeusz Halesiak z∏o˝y∏ wszystkim pracownikom samorzàdowym
podzi´kowania za pe∏nà zaanga˝owania i wysi∏ku prac´ na rzecz poprawy ˝ycia mieszkaƒców
Ziemi Kury∏owskiej. ˚yczy∏ im tak˝e wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym i zawodowym oraz
wytrwa∏oÊci w przezwyci´˝aniu trudnoÊci, które cz´sto pojawiajà si´ w pracy samorzàdu. 
Szczególne wyró˝nienia otrzymali pracownicy Urz´du Gminy, którzy najd∏u˝ej - z godnym
najwi´kszych s∏ów uznania poÊwi´ceniem - pe∏nià swoje obowiàzki zawodowe.
A sà to:
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rolników, inspektor ds. gospodarki ziemià,
inspektor ds. produkcji roÊlinnej, kierownik
referatu rozwoju gospodarczego, a ostatnio
zajmuje stanowisko inspektora ds. gospodarki
gruntami.

LLLLuuuuccccyyyynnnnaaaa    DDDDzzzziiiiwwwwoooottttaaaa -
ukoƒczy∏a Liceum Ogól-
nokszta∏càce w Le˝aj-
sku, ogó∏em 30 lat pracy
- w tym 22 lata w Urz´-
dzie Gminy Kury∏ówka
(od 01.10.1979 r.).
Pracowa∏a kolejno na stanowiskach: referent
ds. kasy i ksi´gowoÊci bud˝etowej, inspektor
ds. zaopatrzenia emerytalnego rolników,
referent ds. oÊwiaty, kultury i sportu, inspektor
ds. mienia gminnego i rozliczeƒ wodociàgów,

a ostatnio zajmuje stanowisko podinspektora
ds. kancelaryjno-technicznych i socjalnych.

BBBBrrrroooonnnniiiissss∏∏∏∏aaaawwwwaaaa    SSSSttttaaaarrrrooooƒƒƒƒ -
technik ekonomista
o specjalnoÊci ekonomika
i organizacja przedsi´-
biorstw, ukoƒczy∏a Li-
ceum Ekonomiczne
w Le˝ajsku, ogó∏em 35
lat pracy - w tym 20 lat w Urz´dzie Gminy
Kury∏ówka (od 15.09.1986 r.). Pracowa∏a kolejno
na stanowiskach: inspektor ds. wymiaru podatków
i op∏at, inspektor ds. wymiaru zobowiàzaƒ
pieni´˝nych oraz ksi´gowoÊci podatkowej,
p.o. Skarbnika Gminy, a ostatnio zajmuje stano-
wisko inspektora ds. obs∏ugi Skarbnika Gminy. 

Pierwszym proboszczem w „wyzwolonej”
Ojczyênie zosta∏ wikariusz ks. KKKKaaaazzzziiiimmmmiiiieeeerrrrzzzz
WWWW´́́́gggg∏∏∏∏oooowwwwsssskkkkiiii,,,, który
kierowa∏ parafià
przez rok jako
administrator, a od
sierpnia  1945 r. do -
1963 roku jako
proboszcz. Nowe-
mu proboszczowi
przysz∏o ˝yç w trud-
nej powojennej
rzeczywistoÊci. Zasanie kury∏owskie s∏yn´∏o
z aktywnego podziemia narodowego, które
prowadzi∏o walk´ konspiracyjnà. To w miej-
scowej plebani znajdowa∏ si´ sztab partyzan-
tów podczas bitwy o Kury∏ówk´ w maju 1945
roku. Tutaj  opatrywano rannych w bitwie. 

Ksiàdz by∏ posàdzany o wspó∏prac´  z pod-
ziemiem, by∏ zatrzymany przez ubecj´ po
Êmierci „Wo∏yniaka”, którego w tajemnicy
pochowa∏ na cmentarzu. Gdy „czasy si´ uspo-
koi∏y” móg∏ wi´cej si∏ poÊwi´ciç parafii. To on
naby∏ trzy dzwony, które s∏u˝à parafii do dziÊ
(1953 r.), za jego pos∏ugi po∏o˝ono terakot´
w nawie g∏ównej, zakupiono ∏awki  oraz wykona-
no konfesjona∏y, w koƒcu zelektryfikowano koÊció∏. 

W wyniku kolejnych reorganizacji parafii
w Tarnawcu i od∏àczeniu Brzyskiej Woli
z Wólkà (1958 roku) zmniejszy∏ si´ znacznie jej
obszar, ale tak˝e liczba wiernych do poni˝ej
2 tysi´cy. 

Ks. W´g∏owski zosta∏ oddelegowany w 1963
roku na probostwo w Cha∏upkach D´bniaƒskich

(w 1974 roku zosta∏ pochowany na cmentarzu
w Kury∏ówce). 

Kolejnym pro-
boszczem zosta∏
ks. MMMMaaaarrrrcccciiiinnnn    MMMMyyyysssszzzzaaaakkkk,
który pe∏ni∏ swà
funkcj´ do 1968
roku. Za pobytu w
Kury∏ówce odro-
dzi∏ si´ ruch stra˝y
grobowych tzw. Turków. 

Nast´pca ksi´dza Myszaka
ks. proboszcz AAAAnnnnttttoooonnnniiii    BBBBuuuukkkkaaaa∏∏∏∏aaaa
zaraz po obj´ciu parafii zajà∏ si´
remontem koÊcio∏a. 
Odnowiono wówczas tynki
i malowid∏a wewnàtrz Êwiàtyni.
Prace renowacyjne zakoƒczono
w 1974 roku. Wkrótce potem
ksiàdz Antoni Buka∏a zosta∏
oddelegowany do innej parafii. 
Wakujàcà funkcj´ proboszcza
objà∏ ks.

WWWW∏∏∏∏aaaaddddyyyyssss∏∏∏∏aaaawwww    LLLLoooorrrreeeecccc (1975 r.
-1987 r.) 
W 1981 roku ks. W. Lorec
wystara∏ si´ u w∏adz Êwie-
ckich o oddanie w r´ce
parafii dawnej cerkwi greko-
katolickiej w Kury∏ówce,
która dotychczas s∏u˝y∏a
GS-owi za magazyn.
Kolejne lata poÊwi´ci∏ ksiàdz
proboszcz na odnow´ cer-

    

ZZZZaaaarrrryyyyssss    ddddzzzziiiieeeejjjjóóóówwww    PPPPaaaarrrraaaaffffiiiiiiii    ppppwwww....        ÊÊÊÊwwww....    JJJJóóóózzzzeeeeffffaaaa    wwww    TTTTaaaarrrrnnnnaaaawwwwccccuuuu....
ccccddddnnnn....
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kwi (zewnàtrz i wewnàtrz) i adaptowanie jej na
potrzeby wiernych. Adaptacja nowej Êwiàtyni
odby∏a si´ z uszanowaniem tych, którzy jà kiedyÊ
przed laty budowali. Wewnàtrz odnowiono
stare polichromie, a przy wejÊciu po lewej stronie
zachowano tablic´ pamiàtkowà. 
Ksiàdz w∏asnor´cznie odnowi∏ tabernakulum,
∏awki zaÊ sprowadzi∏ z koÊcio∏a w Nienadówce
k/Soko∏owa.

Po Êmierci ks. W∏adys∏awa Loreca w 1987
roku parafi´ w Tarnawcu objà∏ ks. ZZZZddddzzzziiiissss∏∏∏∏aaaawwww
DDDD∏∏∏∏uuuuggggoooosssszzzz. Do pomocy w pos∏udze kap∏aƒskiej
dosta∏ wikariusza ks. Antoniego Krzysika, który
zamieszka∏ w budynku dawnej organistówki
(zbudowanej prawdopodobnie za czasów ks.
Leopolda Lewickiego).

Zmiany ustrojowe zapoczàtkowane obradami
okràg∏ego sto∏u stawiajà nowe obowiàzki wobec
wiernych. Prowadzona dotychczas przez ksi´˝y
nauka religii w pomieszczeniach plebani staje
sí  realna w murach szkolnych. Mieszkaƒcy O˝anny
wychodzà z inicjatywà budowy koÊcio∏a w tej
miejscowoÊci. Najpierw zbudowano prowizo-
ryczna drewnianà kaplic ,́ a od 1989 roku ks. Antoni
Krzysik absolwent Technikum Budowlanego
w Brzozowie rozpoczyna wznoszenie murów nowej
(trzeciej w parafii) Êwiàtyni. Prace budowlane
zakoƒczono w 1993 roku . KoÊció∏ filialny pw.
Âw. Antoniego (dla podkreÊlenia wniesionych
zas∏ug przez ks. wikarego którego oddelegowano
z parafii w 1992 roku)  zbudowano wg projektu
architekta Stanis∏awa Zarycha z Rzeszowa.
W sygnaturce koÊcio∏a zawieszono  dzwon
ufundowany przez Alicj´ i Józefa B∏oƒskich
z Kury∏ówki. Motto umieszczone na czaszy
dzwonu brzmi: "Niech g∏os mój sumienia
nasze budzi”. W 1994 roku ze wzgl´dów zdro-
wotnych zakoƒczy∏ pos∏ug´ kap∏aƒskà w parafii
ks. Zdzis∏aw D∏ugosz, a probostwo obejmuje

ks. KKKKaaaazzzziiiimmmmiiiieeeerrrrzzzz
PPPPaaaaccccyyyynnnniiiiaaaakkkk. Ksiàdz
proboszcz podej-
muje si´ dzie∏a
renowacji koÊcio-
∏a parafialnego.
Zostaje powo∏a-
ny Spo∏eczny Ko-
mitet Odbudowy
KoÊcio∏ów Para-

fii w Tarnawcu. W 1999 roku wymieniono ca∏à
konstrukcj´ drewnianej wie˝y koÊcio∏a oraz
spróchnia∏e elementy wieêby dachowej. Prace
poprzedzajàce malowanie jak zawsze wykonywali
parafianie. W 2000 roku wykonano remont dzwon-
nicy i budynku cmentarnego z 1923 roku. W roku
nast´pnym przystàpiono do remontu koÊcio∏a
filialnego p.w. Âw. Miko∏aja w Kury∏ówce.
Wymieniono wszystkie osiem kopu∏ wie˝yczek. 

Kontynuowaniem
prac remontowych
koÊcio∏a pw. Âw. Mi-
ko∏aja zajà∏ si´ kolej-
ny proboszcz ks. RRRRyyyy----
sssszzzzaaaarrrrdddd    KKKKrrrróóóólllliiiicccckkkkiiii. Tym
razem roboty powie-
rzono rodzimym rze-
mieÊlnikom.
Kierownikiem robót

tynkarskich zosta∏ Bronis∏aw Kotulski, a ma-
larskich Jan Podgórny obaj z Kury∏ówki. Po
uzupe∏nieniu ubytków zaprawy wykonano
malowanie koÊcio∏a z zewnàtrz. W 2001 roku ks.
Ryszard Królicki rozpoczà∏ generalny remont
budynku plebanii. Szeroko zakrojone prace
polega∏y miedzy innymi na: zbiciu wszystkich
tynków wewnàtrz budynku, wykonaniu nowej
instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej
i grzewczej, wykonaniu izolacji fundamentów
i drenacji budynku. Wymieniono konstrukcj´
dachu i jego pokrycie. Na koniec ponownie
wn´trza otynkowano i pomalowano. W 2005
roku ks. Ryszard Królicki zosta∏ mianowany
proboszczem parafii pw. Âwi´tej Trójcy
w Le˝ajsku i dziekanem dekanatu le˝ajskiego. 

Parafí  w Tar-
nawcu objà∏
ks. FFFFrrrraaaannnncccciiiisssszzzzeeeekkkk
GGGGoooocccchhhh,,,, który jak
jego poprzedni-
cy kontynuuje
prace renowa-
cyjne obu Êwià-
tyƒ w Kury∏ów-
ce. Dotychczas

wykonano: remont zabytkowych organów z
1854 roku, zamontowano ogrzewanie gazowe
w Êwiàtyni parafialnej. Wkrótce rozpocznie si´
renowacja osiemnastowiecznego o∏tarza
g∏ównego.

Ponownie przystàpiono do prac zapobie-
gajàcych wch∏anianiu wilgoci przez mury
Êwiàtyni. W tym celu zbito tynki (do wysokoÊci
oko∏o 1m) wewnàtrz Êwiàtyni, a na zewnàtrz
ods∏oni´to fundamenty, zaimpregnowano je
nowoczesnymi i drogimi Êrodkami, na koniec
zasypano powtórnie. Na wymian´ czeka po-
sadzka w prezbiterium, okna w obu koÊcio∏ach
i pokrycie dachowe ca∏ej Êwiàtyni. Zakres prac
jest du˝y, bardzo du˝y. Niektórzy twierdzà, ˝e
ksiàdz proboszcz bierze za du˝o na siebie . 
Wspierajmy jego wysi∏ki nie tylko modlitwà,
ale i groszem, aby zamierzone cele zosta∏y
osiàgni´te.   
ccccddddnnnn....

RRRR....    SSSSzzzz....
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7 maja br. Mszà Âwi´tà celebrowanà przez
ks. FFFFrrrraaaannnncccciiiisssszzzzkkkkaaaa    GGGGoooocccchhhhaaaa proboszcza parafii
Tarnawiec, rozpocz´li stra˝acy obrady IX Zjazdu
Gminnego Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y
Po˝arnych RP. 

WÊród zaproszonych goÊci byli: Komendant
Powiatowy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Le-
˝ajsku m∏. bryg JJJJóóóózzzzeeeeffff    GGGGoooolllleeeecccc, Wiceprezes
Zarzàdu Oddzia∏u Powiatowego Z OSP RP
w Le˝ajsku SSSSttttaaaannnniiiissss∏∏∏∏aaaawwww    PPPP∏∏∏∏oooosssszzzzaaaajjjj, Przewodniczàcy
Rady Gminy w Kury∏ówce KKKKrrrrzzzzyyyysssszzzzttttooooffff    LLLLeeeejjjjaaaa

oraz przedstawiciele Pos∏ów na Sejm RP JJJJaaaannnnaaaa

BBBBuuuurrrreeeeggggoooo i ZZZZbbbbiiiiggggnnnniiiieeeewwwwaaaa    RRRRyyyynnnnaaaassssiiiieeeewwwwiiiicccczzzzaaaa. 
Otwarcia Zjazdu, powitania goÊci i delega-

tów dziewi´ciu jednostek gminnej organizacji
stra˝ackiej dokona∏ TTTTaaaaddddeeeeuuuusssszzzz    HHHHaaaalllleeeessssiiiiaaaakkkk Prezes
Zarzàdu Oddzia∏u Gminnego Zwiàzku OSP.

Jak wynika ze sprawozdania przedstawionego
przez Wójta: 
„…gminna rodzina stra˝acka liczy 292 cz∏onków.
W tej liczbie: cz∏onkowie czynni 222 w tym 7 ko-
biet, honorowych 59 i 4 wspierajàcych. Tym
samym stan organizacji wzrós∏ w porównaniu
do okresu gdy odbywaliÊmy poprzedni zjazd
o 81 cz∏onków. Na niezmienionym poziomie
utrzymuje si´ stan M∏odzie˝owych Dru˝yn Po-
˝arniczych które skupiajà 32  cz∏onków (dziew-
czàt i ch∏opców).  

W chwili obecnej OSP na terenie gminy
posiadajà: 2 samochody ci´˝kie, 3 Êrednie i 2 lek-
kie razem – 7 samochodów po˝arniczych.
Dalej w sprawozdaniu czytamy:

„…Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e 2 jedno-
stki typu „M” (O˝anna i Kolonia Polska) zosta∏y
wyposa˝one w wozy bojowe. Zapewniam, ˝e na
tym nie poprzestaniemy. W planach mamy dalsze
zmotoryzowanie jednostek. Ponadto starsze
samochody b´dziemy wycofywaç z podzia∏u
bojowego zast´pujàc je nowym sprz´tem sa-
mochodowym. Nadmieniam, ˝e w poprzedniej
kadencji pozyskano jeden samochód, nato-
miast w omawianej kadencji pozyskaliÊmy
3 samochody (GLM ˚uk – OSP O˝anna, GCBA
Skoda - OSP Kolonia Polska, GCBA Jelcz -
OSP Kury∏ówka), a Stara 29 OSP Jastrz´biec
przekarosowano na Stara 244 i zamontowano
autopomp´. Tym samym mo˝na stwierdziç, ˝e
jest to ca∏kiem nowy samochód …”. 

Imponujàco przedstawia si´ sprawa inwestycji
stra˝ackich. Zakoƒczono remonty budynków
w O˝annie, Wólce ¸amanej i Dàbrowicy. W Ko-
lonii Polskiej wykonano gara˝ zast´pczy. Drobne
prace by∏y wykonywane w: S∏obodzie (monta˝
syren), Kury∏ówce (malowanie wewnàtrz) oraz
w Kulnie. W Jastrz´bcu remont budynku OSP
rozpocznie si´ w roku przysz∏ym. Rozbudow´
domu wiejskiego (gdzie znajdzie swe lokum
miejscowa OSP) zaplanowano tak˝e w Koloni
Polskiej (w chwili obecnej wykonywana jest
dokumentacja projektowa). W Brzyskiej Woli
ruszy∏y prace przy rozbudowie budynku
stra˝nicy.

W up∏ywajàcej kadencji odnotowano du˝e
przeobra˝enia w wyposa˝eniu osobistym
i sprz´towym stra˝aków. „… DziÊ ochotnik
udajàcy si´ do dzia∏aƒ niczym nie ró˝ni si´ od
stra˝aka zawodowego. Posiada te same ochrony
osobiste (ubrania UPS sà na wyposa˝eniu

    

IIIIXXXX    ZZZZJJJJAAAAZZZZDDDD    GGGGMMMMIIIINNNNNNNNYYYY    ZZZZ    OOOOSSSSPPPP    RRRRPPPP    WWWW    KKKKUUUURRRRYYYY¸̧̧̧OOOOWWWWCCCCEEEE

Wszyscy w skupieniu wys∏uchali sprawozdania
z dzia∏aloÊci gminy Kury∏ówka
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wszystkich jednostek samochodowych), a jego
g∏ow´ zabezpiecza nowoczesny he∏m. Jeszcze
w 2002 roku stra˝acy narzekali na brak butów.
W chwili obecnej braki w tej dziedzinie nie wy-
st´pujà. Stra˝ak ochotnik jest w pe∏ni przygo-
towany do dzia∏aƒ które mo˝e prowadziç
bezpiecznie…” powiedzia∏ dh. Prezes.

Wszystkie jednostki samochodowe posia-
dajà na swym stanie pilarki ∏aƒcuchowe renomo-
wanych firm, a ponadto wyposa˝one sà w no-
woczesne pompy szlamowe nowego typu. Jest
to o tyle istotne, ˝e gminna rokrocznie jest
nawiedzana przez powodzie. 

Wa˝nà dziedzinà ochrony po˝arowej jak
podkreÊli∏ Tadeusz Halesiak jest propagowanie
szlachetnych idei po˝arnictwa. „…Staramy si´
na ka˝dym kroku podkreÊlaç wi´ê stra˝aków
ze spo∏eczeƒstwem. Temu s∏u˝y udzia∏ stra˝aków
ochotników w uroczystoÊciach patriotyczno-
religijnych takich jak: Âwi´to Niepodleg∏oÊci,
stra˝ grobowa, droga krzy˝owa, procesja Bo˝ego
Cia∏a. Ponadto jesteÊmy organizatorami w∏asnych
uroczystoÊci wg ceremonia∏u po˝arniczego.

Corocznie uczestniczymy w ogólnopolskich
konkursach: wiedzy po˝arniczej i plastycznym.
Te formy propagowania po˝arnictwa skierowane
sà dla dzieci i m∏odzie˝y szkolnej. Mamy na
tym polu sukcesy. 

W 2001 roku  KKKKaaaammmmiiiillll    KKKKoooozzzziiiiaaaarrrraaaa uczeƒ Szko∏y
Podstawowej w Kulnie zosta∏ finalistà szczebla
centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po˝arniczej w kolejnych latach uczniowie tej
szko∏y reprezentowali powiat le˝ajski na elimi-
nacjach szczebla wojewódzkiego w: Brzezinach
((((KKKKaaaammmmiiiillll    DDDDeeeerrrryyyy∏∏∏∏oooo)))) - 2002 r., Tarnobrzegu ((((NNNNaaaattttaaaalllliiiiaaaa

FFFFeeeemmmmiiiiaaaakkkk)))) - 2003 r. i ˚arnowcu ((((SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn    BBBBoooorrrreeeekkkk))))

- 2006 r. 
Do tego grona w br. do∏àczy∏a uczennica ((((MMMMaaaarrrrttttaaaa

CCCChhhhmmmmiiiieeeellll)))) z Zespo∏u Szkó∏ w Dàbrowicy w kate-
gorii szkó∏ gimnazjalnych. Tych osiàgni´ç nie
by∏oby bez pracy nauczycieli: WWWW∏∏∏∏aaaaddddyyyyssss∏∏∏∏aaaawwwwyyyy

SSSSzzzzaaaa∏∏∏∏aaaajjjjkkkkoooo ze Szko∏y Podstawowej w Kulnie,
JJJJuuuussssttttyyyynnnnyyyy CCCChhhhmmmmiiiieeeellll i MMMMaaaa∏∏∏∏ggggoooorrrrzzzzaaaattttyyyy    LLLLeeeejjjjaaaa z Zespo∏u
Szkó∏ w Dàbrowicy. 
Te dwie szko∏y sà corocznà kopalnià nowych
laureatów OTWP. O ile szko∏y w Kulnie i Dà-
browicy przodujà w Turnieju Wiedzy Po˝arniczej
to Szko∏a Podstawowa w Brzyskiej Woli wiedzie
prym w konkursach plastycznych organizowanych
przez Zarzàd G∏ówny Z OSP i Komendanta

G∏ównego PSP. 
Od lat uczniowie tej szko∏y sà laureatami

szczebla wojewódzkiego tych konkursów. 
Tutaj ogromne zas∏ugi nale˝à si´ Pani EEEEllll˝̋̋̋bbbbiiiieeeecccciiiieeee

FFFFuuuussss nauczycielce szko∏y w Brzyskiej Woli.
Warto pochwaliç si´ tak˝e osiàgni´ciami

M∏odzie˝owych Dru˝yn Po˝arniczych w za-
wodach CTIF. Nasze dziewczynki i ch∏opcy
w ka˝dych zawodach szczebla powiatowego
odnoszà sukcesy.  
Na II Zawodach Wojewódzkich w Lubaczowie
dziewczynki z Kury∏ówki reprezentowa∏y powiat
le˝ajski. Sukcesy w tej dziedzinie zawdzi´czamy
druhowi komendantowi gminnemu który przy-
gotowuje kolejne zast´py m∏odzie˝y do zawodów
w tej kategorii wiekowej”.
„… Wszystko co dzieje si´ w ochronie po˝arowej
„ mówi∏ Wójt „…wynika z doceniania przez
w∏adze gminy Waszej ofiarnej spo∏ecznej
s∏u˝by”.

W roku 2003 na ochron´ po˝arowà przezna-
czono z bud˝etu gminy kwot´ 107 tys. z∏otych
w roku nast´pnym bud˝et skalkulowano w wy-
sokoÊci 164 tys. z∏otych w roku ubieg∏ym wy-
dano na ten cel kwot´ 227 tys. z∏otych zaÊ na
2006 roku przywidziano ponad 320 tys. z∏otych.

Wydaje si´, ˝e te liczby mówià same za siebie
i nie wymagajà komentarza. Dodaç nale˝y, ˝e
oprócz Êrodków finansowych gmina zabiega
o pozyskiwanie ró˝nego rodzaju dotacji z ze-
wnàtrz podkreÊlono w sprawozdaniu.

Na zakoƒczenie obrad wybrano: delegatów
na Zjazd Powiatowy OSP, przedstawicieli do
sk∏adu Zarzàdu Oddzia∏u Powiatowego oraz 17
osobowy zarzàd oddzia∏u gminnego.

W jego sk∏adzie znaleêli si´ druhowie re-
prezentujàcy wszystkie dzia∏ajàce na terenie
gminy organizacje stra˝ackie. Prezesem zosta∏
Wójt TTTTaaaaddddeeeeuuuusssszzzz    HHHHaaaalllleeeessssiiiiaaaakkkk, wiceprezesami: CCCCzzzzeeeessss∏∏∏∏aaaawwww

KKKKaaaarrrrggggoooollll i ZZZZddddzzzziiiissss∏∏∏∏aaaawwww    SSSSoooocccchhhhaaaa, komendantem gminnym
- RRRRoooommmmaaaannnn    SSSSzzzzaaaa∏∏∏∏aaaajjjjkkkkoooo, sekretarzem - Tadeusz ¸apka,
skarbnikiem - TTTTaaaaddddeeeeuuuusssszzzz    KKKKyyyyçççç, cz∏onkami prezydium:
JJJJaaaannnn    JJJJaaaannnnddddaaaa, WWWWaaaallllddddeeeemmmmaaaarrrr    KKKKaaaassssppppeeeerrrrsssskkkkiiii, MMMMiiiieeeecccczzzzyyyyssss∏∏∏∏aaaawwww

KKKKrrrruuuuppppaaaa i JJJJóóóózzzzeeeeffff    KKKKiiiieeee∏∏∏∏bbbbooooƒƒƒƒ, cz∏onkami zarzàdu:
WWWWiiiieeeessss∏∏∏∏aaaawwww    SSSSoooocccchhhhaaaa, ZZZZddddzzzziiiissss∏∏∏∏aaaawwww    ååååwwwwiiiikkkk∏∏∏∏aaaa, TTTTaaaaddddeeeeuuuusssszzzz

KKKKuuuucccchhhhaaaarrrrzzzz, AAAAnnnnttttoooonnnniiii    RRRRaaaakkkksssszzzzaaaawwwwsssskkkkiiii, AAAAddddaaaammmm    BBBBeeeennnniiiioooowwwwsssskkkkiiii,
KKKKrrrrzzzzyyyysssszzzzttttooooffff    WWWWiiiillllkkkkoooossss, TTTTaaaaddddeeeeuuuusssszzzz    JJJJaaaaÊÊÊÊkkkkoooowwwwsssskkkkiiii. Przewod-
niczàcym Gminnej Komisji Rewizyjnej wybrano
KKKKrrrrzzzzyyyysssszzzzttttooooffffaaaa    SSSSooookkkkaaaallllaaaa.

RRRR....SSSSzzzz....
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„„„„SSSSAAAAMMMMOOOOCCCCHHHHÓÓÓÓDDDD    NNNNAAAA    MMMMIIIIAAAARRRR¢¢¢¢
PPPPOOOOTTTTRRRRZZZZEEEEBBBB””””

2 czerwca br. delegacja stra˝aków OSP
Jastrz´biec w sk∏adzie: MMMMaaaarrrriiiiaaaannnn    MMMMaaaazzzzuuuurrrreeeekkkk -
prezes, SSSSttttaaaannnniiiissss∏∏∏∏aaaawwww    WWWWooooêêêênnnnyyyy - naczelnik oraz
RRRRoooommmmaaaannnn    SSSSzzzzaaaa∏∏∏∏aaaajjjjkkkkoooo - komendant gminny ochrony
przeciwpo˝arowej dokona∏a w Kielcach
w firmie Moto - Trock  Leszek Chmiel odbioru
samochodu po zamontowaniu nowoczesnej
spe∏niajàcej normy unijne autopompy.

OSP w Jastrz´bcu w 1996 r. otrzyma∏a od
ówczesnego komendanta rejonowego PSP w Le-
˝ajsku samochód Star 29 GPr 1500. Po
zdemontowaniu zbiorników na proszek podwozie
samochodu zosta∏o przekazane do zabudowy.

Po wykonaniu karosa˝u ochotnicy z Jastrz´bca
otrzymali samochód po˝arniczy Star 29 GBM 2 / 8
ze zbiornikiem wodnym 2000 l oraz motopom-
pà o wydajnoÊci 800 l /min. Zmotoryzowanie
OSP w Jastrz´bcu pozwoli∏o na w∏àczenie tej
jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-
GaÊniczego (1997 r.). 

Udzia∏ w dzia∏aniach ratowniczych jednostki
obna˝a∏y mankamenty samochodu po˝arniczego.
Jastrz´bscy ochotnicy zauwa˝yli, ˝e jednostka
nap´dowa wozu jest s∏aba (silnik benzynowy),
po drugie teren dzia∏ania (lasy, bezdro˝a)
wymaga∏y samochodu terenowego i wreszcie
po trzecie motopompa zamontowana na samo-
chodzie ulega∏a cz´stym awariom. Postanowiono
temu zaradziç poprzez wymian´ podwozia,
a w dalszym etapie - zamontowanie autopompy.

Na realizacj´ tych planów ochotnicy z Ja-
strz´bca musieli poczekaç do 2004 r. Wówczas
za zgodà wwwwóóóójjjjttttaaaa    ggggmmmmiiiinnnnyyyy zakupiono podwozie

    

„„„„SSSSZZZZCCCCZZZZEEEEGGGGÓÓÓÓLLLLNNNNYYYY    DDDDAAAARRRR””””
Niepor´t, miejscowoÊç nad Zalewem

Zegrzyƒskim w woj. mazowieckim by∏a miej-

scem spotkania 38 przedstawicieli samorzàdów

z terenu ca∏ej Polski, których PPPPZZZZUUUU    SSSSAAAA

zaprosi∏o do wspó∏pracy przy realizacji programu

prewencyjnego ph. „„„„BBBBeeeezzzzppppiiiieeeecccczzzznnnneeee    llllaaaattttoooo    zzzz    PPPPZZZZUUUU””””.

G∏ównym celem programu jest rozpo-

wszechnianie zasad bezpiecznego zachowania

si´ nad woda oraz podnoszenie poziomu bez-

pieczeƒstwa wszystkich którzy sp´dzajà wolny

Stara 244 (z nap´dem terenowym) na którym
zamontowano nadwozie z dotychczasowego
wozu bojowego. W roku nast´pnym zakupio-
no nowoczesnà autopomp´ A 20 / 10.

Ârodki finansowe na oba zadania pochodzi∏y
z Komendy G∏ównej PSP z przeznaczeniem
na dzia∏anie Krajowego Systemu Ratowniczo
GaÊniczego. Ostatnim etapem modernizacji
wozu bojowego by∏ monta˝ autopompy wraz
z instalacjà oraz wyjÊciem na dzia∏ko wodne
które wykonano w Kielcach. Ten etap prac
sfinansowano ze Êrodków: KSRG, Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Gminy
Kury∏ówka. Po wykonaniu wszystkich tych
prac OSP w Jastrz´bcu jest obecnie w posia-
daniu nowoczesnego samochodu po˝arniczego
z nap´dem terenowym spe∏niajàcym
wymagania systemu ratowniczego, w którym
dzia∏a.

R.Sz.

Zmodernizowany wóz bojowy cieszy stra˝aków
z Jastrz´bca

Pamiàtkowy certyfikat na zestaw sprz´tu do
ratowania wodnego z ràk Dyrektora Grupy PZU SA

Warszawa odebra∏ wójt - Tadeusz Halesiak
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WWWW    ddddnnnniiiiuuuu    22225555    kkkkwwwwiiiieeeettttnnnniiiiaaaa    jjjjuuuu˝̋̋̋    ppppoooo    rrrraaaazzzz    ttttrrrrzzzzeeeecccciiii

uuuucccczzzznnnniiiioooowwwwiiiieeee    sssszzzzkkkkóóóó∏∏∏∏    ppppooooddddssssttttaaaawwwwoooowwwwyyyycccchhhh    pppprrrrzzzzyyyyssssttttààààppppiiiilllliiii    ddddoooo

kkkkoooonnnnkkkkuuuurrrrssssuuuu    ppppoooodddd    hhhhaaaassss∏∏∏∏eeeemmmm    „„„„SSSSoooowwwwaaaa    ----    mmmmààààddddrrrraaaa    gggg∏∏∏∏oooowwwwaaaa””””.

Konkurs ten jest wynikiem wspó∏pracy dwóch

zespo∏ów z bloku przedmiotów matematyczno

– przyrodniczych dzia∏ajàcych przy Szkole

Podstawowej w Kury∏ówce i Spo∏ecznej Szkole

Podstawowej w Wólce Grodziskiej. Tegoro-

czne zmagania by∏y zdaniem organizatorów:

JJJJaaaannnniiiinnnnyyyy    PPPPaaaajjjjaaaa,,,,    UUUUrrrrsssszzzzuuuulllliiii    ZZZZiiii´́́́zzzziiiioooo    iiii    PPPPiiiioooottttrrrraaaa    ZZZZaaaawwwwiiiieeeerrrruuuucccc----

kkkkiiiieeeeggggoooo wyjàtkowo ciekawe, a zarazem wymagajàce

du˝ego wk∏adu pracy i zaanga˝owania. Etap

mi´dzyszkolny mia∏ bowiem charakter pracy

zespo∏owej. Uczniowie mogli wykazaç si´

umiej´tnoÊcià myÊlenia matematycznego przy

grze planszowej, myÊlenia wyobra˝eniowego

podczas uk∏adania drewnianych puzzli, pracy

z atlasem, budowania obwodów elektrycznych,

jak równie˝ umiej´tnoÊci pracy przy kompute-

rze. W konkursie wzi´∏o udzia∏ osiem szkó∏

z terenu gminy i powiatu: Szko∏a Podstawowa

z Brzyskiej Woli, Grodziska Górnego, Grodziska

Dolnego, Giedlarowej, Sarzyny, Tarnogóry,

Kury∏ówki i Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej

w Wólce Grodziskiej. 

Na honorowym miejscu zasiad∏a przyby∏a

na konkurs Wizytator Podkarpackiego Kuratorium

OÊwiaty w Rzeszowie Krystyna Czubara oraz

Wójt Gminy Kury∏ówka Tadeusz Halesiak. 

Z nieznacznà przewagà czasowà IIII    mmmmiiiieeeejjjjsssscccceeee

wywalczyli gospodarze, których reprezentowali

MMMMoooonnnniiiikkkkaaaa    MMMMaaaarrrrcccczzzzaaaakkkk, CCCCeeeezzzzaaaarrrryyyy    KKKKaaaammmmiiiiƒƒƒƒsssskkkkiiii i KKKKaaaammmmiiiillll

SSSSzzzzcccczzzzaaaapppp. Na mmmmiiiieeeejjjjssssccccuuuu    IIIIIIII sklasyfikowana zosta∏a

Szko∏a Podstawowa z Grodziska Górnego

w sk∏adzie MMMMoooonnnniiiikkkkaaaa    ÂÂÂÂllllaaaannnnddddaaaa, ¸̧̧̧uuuukkkkaaaasssszzzz    ÂÂÂÂllllaaaannnnddddaaaa

i DDDDaaaarrrriiiiuuuusssszzzz    MMMMoooosssskkkkaaaallll. IIIIIIIIIIII    mmmmiiiieeeejjjjsssscccceeee przypad∏o Szkole

Podstawowej z Sarzyny reprezentowanej przez

uczniów: MMMMoooonnnniiiikkkkaaaa    BBBBaaaannnnaaaaÊÊÊÊ, GGGGaaaabbbbrrrriiiieeeellllaaaa    KKKKaaaammmmiiiiƒƒƒƒsssskkkkaaaa,,,,

TTTToooommmmaaaasssszzzz    ¸̧̧̧uuuucccczzzzaaaakkkk. 

Dzi´ki sponsorom nagród - Wójtowi Gminy

Kury∏ówka Tadeuszowi Halesiakowi, Wójtowi

Gminy Grodzisko Dolne Franciszkowi Krajew-

skiemu, jak równie˝ dyrektorom szkó∏ Teresie

Nykiel i Januszowi Bazan, uczestnicy konkursu

otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy oraz

mieli zorganizowany pocz´stunek Wszystkim

opiekunom, sponsorom, dzi´ki którym mo˝na

by∏o przeprowadziç i uatrakcyjniç konkurs,

a jednoczeÊnie dostrzec uÊmiech na twarzach

uczestników jeszcze raz serdecznie dzi´kujemy

i zapraszamy w roku nast´pnym do udzia∏u

w kolejnej edycji konkursu pod has∏em „Sowa

- màdra g∏owa”.
Organizatorzy

 

W Szkole Podstawowej w Kury∏ówce

czas i wypoczywajà nad wodà. W ramach pro-

gramu Grupa PZU zobowiàza∏a si´ przeszkoliç

dwóch ratowników w Akademii Ratownictwa

w Gdyni. 

Ze strony gminy Kury∏ówka skierowanie

na szkolenie otrzymali stra˝acy z O˝anny, którzy

z racji po∏o˝enia swej siedziby nad zalewem

predysponowani sà do akcji ratowniczych nad

wodà. W chwili obecnej ratownicy  z O˝anny

posiadajà na wyposa˝eniu ∏ódê wios∏owà.

Ju˝ wkrótce trafi w ich r´ce specjalistyczny

zestaw ratowniczy o wartoÊci 8888777766666666,,,,5555    zzzz∏∏∏∏....

R.Sz



13

NNNNaaaasssszzzzeeee    rrrreeeefffflllleeeekkkkssssjjjjeeee............

W sobot´ wieczorem, drugiego kwietnia

dwa tysiàce piàtego roku, o godzinie 2137, Ojciec

Âwi´ty Jan Pawe∏ II powróci∏ do Domu Ojca.

Zakoƒczy∏a si´ ziemska w´drówka Papie˝a –

Polaka.

Ta informacja wywo∏a∏a na ca∏ym Êwiecie

ogromne poruszenie. Ludzie na ca∏ym Êwiecie,

modlàcy si´ od kilku dni o dar zdrowia dla Ojca

Êw., teraz zacz´li modliç si´ w Jego intencji,

wype∏niajàc ostatnià wol´ zmar∏ego. Âmierç

Jana Paw∏a II, szczególnie w naszym kraju,

Jego kraju rodzinnym, wywo∏a∏a wielkie emocje.

PrzywykliÊmy wszyscy przez prawie 27 lat pon-

tyfikatu Jana Paw∏a II do tego, ˝e to w∏aÊnie

On kieruje KoÊcio∏em. By∏ „naszym Papie˝em”,

jak nazywali Go Polacy, choç „naszym” by∏

dla wszystkich, do których przybywa∏.

UroczystoÊci pogrzebowe Ojca Âwi´tego

zgromadzi∏y w Watykanie oko∏o dwieÊcie

delegacji oficjalnych z ró˝nych paƒstw Êwiata,

co by∏o zjawiskiem bezprecedensowym w do-

tychczasowej historii paƒstwa watykaƒskiego,

ale przede wszystkim do Rzymu przyby∏y

miliony wiernych, które podczas prostej, ale

pe∏nej dostojeƒstwa i zadumy Mszy Êw. skan-

dowa∏y „Santo subito” (Âwi´ty natychmiast).

My - uczniowie Zespo∏u Szkó∏ w Dàbrowicy

pragnàc uczciç wyjàtkowy czas pontyfikatu

i pierwszà rocznic´ Êmierci naszego Wielkiego

Rodaka, s∏owami poezji i ukochanych przez

Jana Paw∏a II melodii, daliÊmy wyraz naszym

uczuciom -  czci, podziwu, a przede wszystkim

mi∏oÊci. RównoczeÊnie uczniowie naszej szko∏y

wzi´li udzia∏ w powiatowym konkursie og∏o-

szonym przez Publicznà Bibliotek´ w Le˝ajsku

ph. „Co wniós∏ w moje ˝ycie pontyfikat Jana

Paw∏a II”. W kategorii literackiej Katarzyna

Bieleƒ uczennica klasy II gimnazjum zdoby∏a

I miejsce za prac´ „Nie l´kajcie si´”, Ola Bie-

nias (I gimnazjum) wyró˝nienie za wiersz „JesteÊ

Wielki”, a Bartosz Leja (II gimnazjum) nagrod´

specjalnà Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury

za prac´ „Mój autorytet po tej stronie nieba”

i warsztat literacko – plastyczny. 

SAM 

IIII    nnnnaaaaggggrrrrooooddddaaaa    wwww    ppppoooowwwwiiiiaaaattttoooowwwwyyyymmmm    kkkkoooonnnnkkkkuuuurrrrssssiiiieeee

oooogggg∏∏∏∏oooosssszzzzoooonnnnyyyymmmm    pppprrrrzzzzeeeezzzz    PPPPuuuubbbblllliiiicccczzzznnnnàààà    BBBBiiiibbbblllliiiiooootttteeeekkkk´́́́
wwww    LLLLeeee˝̋̋̋aaaajjjjsssskkkkuuuu    pppphhhh....    „„„„CCCCoooo    wwwwnnnniiiióóóóssss∏∏∏∏    wwww    mmmmoooojjjjeeee    ˝̋̋̋yyyycccciiiieeee

ppppoooonnnnttttyyyyffffiiiikkkkaaaatttt    JJJJaaaannnnaaaa    PPPPaaaawwww∏∏∏∏aaaa    IIIIIIII””””    ----    KKKKaaaattttaaaarrrrzzzzyyyynnnnaaaa    BBBBiiiieeeelllleeeeƒƒƒƒ

NNNNIIIIEEEE    LLLL¢¢¢¢KKKKAAAAJJJJCCCCIIIIEEEE    SSSSIIII¢¢¢¢

„By∏ niedzielny poranek. Jak co tydzieƒ wraz
z ca∏à rodzinà wybra∏am si´ do koÊcio∏a. Szczerze
mówiàc chcia∏o mi si´ spaç i w ogóle nie sku-
pi∏am swej uwagi na tym, co dzieje si´ na o∏tarzu.
Zainteresowa∏am si´ dopiero wtedy, gdy ksiàdz
odczyta∏ list Jana Paw∏a II, który by∏ skierowany
do m∏odzie˝y z ca∏ego Êwiata. Papie˝ pisa∏ w nim,
i˝ jesteÊmy przysz∏oÊcià i pok∏ada w nas wszelkie
nadzieje. Jednak najbardziej w pami´ci utkwi∏y
mi s∏owa Ojca Âwi´tego z 18 czerwca 1993r.
p∏ynàce z Jasnej Góry: „Wymagajcie od siebie,
nawet gdyby inni od was nie wymagali” oraz
„Cz∏owiek nie jest wielki przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest, nie przez to co ma, lecz
czym dzieli si´ z innymi”. Przez ca∏à drog´
powrotnà zastanawia∏am si´ nad sobà, nad swym
˝yciem; kim jestem, do czego dà˝´?

Ten „Wielki Cz∏owiek” wzbudzi∏ we mnie
ciekawoÊç. Nigdy wczeÊniej nie interesowa∏am

 

Dzi´kujemy Ci Ojcze Âwi´ty - I rocznica Êmierci Papie˝a
Jana Paw∏a II w Zespole Szkó∏ w Dàbrowicy 

Nagrodzeni uczniowie



si´, kim jest Karol Wojty∏a. OczywiÊcie mia∏am
ÊwiadomoÊç, ˝e nasz rodak jest papie˝em, g∏owà
koÊcio∏a rzymskokatolickiego i katolickich
koÊcio∏ów wschodnich, by∏am z tego powodu
bardzo dumna, lecz od tej niedzieli zrodzi∏o si´
we mnie uczucie „niedosytu”. Pragn´∏am poznaç
bli˝ej tego cz∏owieka. W tym celu wybra∏am
si´ do szkolnej biblioteki. Znalaz∏am ksià˝k´
Stanis∏awa Stolarczyka pt.: „Hobby – Jana
Paw∏a II”. Nie trzeba mnie by∏o zmuszaç do czy-
tania. Zaraz po powrocie ze szko∏y, wzi´∏am
do r´ki ciekawà lektur´ i Êledzàc losy Karola
Wojty∏y napawa∏am oczy widokiem kolorowych,
barwnych fotografii: papie˝ na stoku narciarskim,
w kajaku, z ksià˝kà w d∏oniach, w lesie oparty
o pieƒ drzewa.

Zdoby∏am równie˝ film, który ukazywa∏
˝ycie Wojty∏y przed wyborem na papie˝a.
Najbardziej utkwi∏a mi w pami´ci scena, kiedy
to na balkonie ukazuje si´ kardyna∏ Peride
Felici ze zwyczajowà formu∏à towarzyszàcà
wyborom papie˝a: Annuito vobis gaudium ma-
gnum – Habemus Papam – Carolum Sanctae
Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojty∏a…”.
Jan Pawe∏ II powiedzia∏ wtedy do zgromadzo-
nego t∏umu: „Najwybitniejsi kardyna∏owie
powo∏ali nowego biskupa Rzymu. Powo∏ali go
z dalekiego kraju, z dalekiego, ale jednoczeÊnie
jak˝e bliskiego poprzez komuni´ w chrzeÊci-
jaƒskiej wierze tradycji (…). Nie wiem, czy b´d´
umia∏ dobrze wys∏owiç si´ w waszym naszym
j´zyku w∏oskim. Gdybym si´ pomyli∏ to mnie
poprawujcie (…)”.

Dowiedzia∏am si´, ˝e Ojciec Âwi´ty kocha∏
nade wszystko polskie góry – Tatry, sp∏ywy
kajakowe oraz pi∏k´ no˝nà. Papie˝ zawsze
cieszy∏ si´ z pobytu na polskiej ziemi, kiedyÊ
powiedzia∏: „Niech mi wolno b´dzie dodaç do
tego jeszcze jeden dar ziemi polskiej; mog∏em
w dniu dzisiejszym spojrzeç z bliska na Tatry
i odetchnàç powietrzem mojej m∏odoÊci”. (23
czerwca 1983, Balice).

Kiedy Ojciec Âwi´ty wyje˝d˝a∏, mieszkaƒcy
Êpiewali mu piosenk´ „Góralu czy ci nie ˝al…”.
On pokiwa∏ znaczàco g∏owà i odrzek∏: „˚al,
˝al…”. Wiem co mia∏ na myÊli. Trzy lata temu
by∏am na wycieczce w Zakopanem i w Nowym
Targu, zakocha∏am si´ w tych specyficznych
miejscach. Zakopane ˝yje swoim w∏asnym
rytmem. Mile wspominam t´ podró˝. KiedyÊ
nale˝a∏am do tej cz´Êci ludzi, której chodzenie

po górskich szlakach wcale nie sprawia∏o przy-
jemnoÊci. Pod wp∏ywem opowieÊci o Karolu
Wojtyle mój stosunek do pieszych wycieczek
zmieni∏ si´ diametralnie. Dêwiganie ci´˝kiego
plecaka, wspinanie si´, schodzenie – to zaj´cia,
które mnie zafascynowa∏y. Ca∏ymi godzinami
sta∏am nad górskim potokiem i ws∏uchiwa∏am
si´ w szum opadajàcej na kamyki wody. Czu∏am
obecnoÊç mego Przyjaciela, chocia˝ wokó∏ nie
by∏o nikogo. Znowu snu∏am refleksje nad w∏a-
snym ˝yciem. Dzi´ki papie˝owi potrafi∏am i na-
dal potrafi´ dostrzegaç przyjemnoÊç w najbardziej
prozaicznych rzeczach i zaj´ciach. Gdy wyje-
˝d˝a∏am, czu∏am ˝al i smutek. Wrzuci∏am grosik
do Dunajca i przyrzek∏am sobie, ˝e jeszcze kiedyÊ
tam powróc´. Fotografia z prawdziwym góralem,
i ciupaga na Êcianie przypominajà mi o urokach
tamtych zaczarowanych miejsc.

Co tydzieƒ w niedziel´ o godzinie 12.00
wys∏uchiwa∏am modlitwy Anio∏ Paƒski. 

Z ut´sknieniem czeka∏am, a˝ w oknie ukarze
si´ postaç coraz bardziej schorowanego Ojca
Âwi´tego.

Pewnego dnia nauczycielka j. polskiego
zaproponowa∏a mi udzia∏ w akademii z okazji
25-lecia pontyfikatu Jana Paw∏a II. OczywiÊcie
bez wahania przyj´∏am t´ propozycj´. Znowu mo-
g∏am o nim myÊleç i poszerzaç swe wiadomoÊci
na temat jego ˝ycia. Nadszed∏ dzieƒ premiery.
Sala gimnastyczna by∏a wype∏niona po brzegi.
Gdy zakoƒczyliÊmy rozleg∏y si´ gromkie brawa.
Pami´tam oczy zgromadzonych zwrócone
w naszà stron´ oraz nasz g∏oÊny i energiczny
Êpiew ulubionej pieÊni papie˝a zatytu∏owanej
„Barka“. Czu∏am si´ dziwnie szcz´Êliwa, jakby
uskrzydlona. Czasami, gdy jest mi smutno lub
gdy mam jakieÊ k∏opoty nuc´ s∏owa w niej zawar-
te. Wtedy jest mi lepiej i czuj´, ˝e nie jestem sama.

Nadesz∏y ci´˝kie dni. Codziennie ze zde-
nerwowaniem oglàda∏am wiadomoÊci w telewizji
i Êledzi∏am informacje na temat stanu zdrowia
Ojca Âwi´tego. Nag∏ówki gazet szokowa∏y: „Stan
papie˝a coraz gorszy“, „Iskierka gaÊnie“ itp.
nastàpi∏o czuwanie. Ka˝dego dnia modli∏am si´
w intencji naszego rodaka.

To by∏o pi´kne prze˝ycie, t∏um ludzi zgro-
madzony na placu Ê. Piotra w Watykanie, którzy
wpatrywali si´ w papieskie okno. Mimo, i˝ by∏am
oddalona setki kilometrów, czu∏am klimat i na-
pi´tà atmosfer´ tamtych dni. 

Nadszed∏ 2 kwietnia 2005 roku, sobota. Dzieƒ
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jak co dzieƒ. Zacz´∏am robiç porzàdki, lecz
wszystko wypada∏o mi z ràk. Próbowa∏am nor-
malnie funkcjonowaç, ale „coÊ“ nie dawa∏o mi
duchowego spokoju.

Nasta∏ wieczór. W∏àczy∏am telewizor.
Ch∏on´∏am ka˝dà nowà informacj´ podawanà
ze Stolicy Piotrowej. Wysz∏am na chwilk´
zawo∏aç mam´, aby Êledzi∏a wydarzenia wraz ze
mnà. Gdy wróci∏am, ujrza∏am na dole ekranu
komunikat: „O godzinie 21.37 zmar∏ papie˝
Jan Pawe∏ II, mia∏ 85 lat“. Ma∏a iskierka nadziei
w mym sercu zgas∏a. MyÊla∏am, ˝e wyzdrowieje
i przyjedzie do Ojczyzny, do ukochanych Tatr.
Teraz nie ma ju˝ nic – pomyÊla∏am. Odszed∏eÊ,
a ja musz´ dalej ˝yç. Czu∏am nieodpartà mi∏oÊç
do czuwajàcych na placu Êw. Piotra. To pi´kne,
˝e mimo ró˝nego koloru skóry, wyznania, wielu
toczonych wojen wszyscy w jednej chwili
zwrócili swe oczy na jedno miejsce – Watykan.
Z zapartym tchem oglàda∏am transmisj´ po-
grzebu. Nic si´ nie liczy∏o. Wsz´dzie widzia∏am
bia∏o – czerwone opuszczone do po∏owy masztu
flagi oraz doczepiony do nich czarny kir.

W oknie swego pokoju wystawi∏am zdj´cie
Ojca Âwi´tego przepasane czarnà wstà˝kà, przy-
najmniej w taki sposób mog∏am oddaç ho∏d
wielkiemu Polakowi. Znajdujàca si´ na trumnie
Biblia zamkni´ta przez wiatr Êwiadczy o tym,
˝e zamknà∏ si´ pewien rozdzia∏ w mym ˝yciu,
˝yciu ca∏ego Êwiata.

Minà∏ ju˝ prawie rok, a mnie wcià˝
wydaje si´, ˝e on nadal ˝yje, ˝e wcale nie umar∏.
Pewnie mieszka gdzieÊ w odleg∏ej chatce w
górach i oddaje si´ swemu hobby – narciarstwu.
Mam nadziej´, ˝e kiedyÊ b´d´ mog∏a wraz z nim

poszusowaç po oÊnie˝onych stokach, pochodziç
po górskich szlakach i porozmawiaç na ró˝ne
tematy. Dzi´ki jego pontyfikatowi zmieni∏am
swój Êwiatopoglàd. Tak jak on jestem przeciwna
aborcji, eutanazji oraz nierównoÊci spo∏ecznej.

Nale˝´ do pokolenia JP II, czyli Jana Paw∏a II.
Czuj´ wobec niego pewien obowiàzek. W dniu
jego Êmierci zawar∏am z nim nienamacalny
traktat, w którym zobowiàza∏am si´ tak jak on
s∏u˝yç i pomagaç innym ludziom. Tak jak t∏um
zgromadzony na placu Êw. Piotra krzycz´
w duchu „Subito Sancto – Âwi´ty natychmiast“.

WWWWyyyyrrrróóóó˝̋̋̋nnnniiiieeeennnniiiieeee    wwww    ppppoooowwwwiiiiaaaattttoooowwwwyyyymmmm    kkkkoooonnnnkkkkuuuurrrrssssiiiieeee

oooogggg∏∏∏∏oooosssszzzzoooonnnnyyyymmmm    pppprrrrzzzzeeeezzzz    PPPPuuuubbbblllliiiicccczzzznnnnàààà    BBBBiiiibbbblllliiiiooootttteeeekkkk´́́́
wwww    LLLLeeee˝̋̋̋aaaajjjjsssskkkkuuuu    pppphhhh....    „„„„CCCCoooo    wwwwnnnniiiióóóóssss∏∏∏∏    wwww    mmmmoooojjjjeeee    ˝̋̋̋yyyycccciiiieeee    ppppoooonnnn----

ttttyyyyffffiiiikkkkaaaatttt    JJJJaaaannnnaaaa    PPPPaaaawwww∏∏∏∏aaaa    IIIIIIII””””    ––––    AAAAlllleeeekkkkssssaaaannnnddddrrrraaaa    BBBBiiiieeeennnniiiiaaaassss

    

JJJJEEEESSSSTTTTEEEEÂÂÂÂ    WWWWIIIIEEEELLLLKKKKIIII

TyÊ si´ prawd´ nieÊç odwa˝y∏

Chocia˝ nikt na to nie zwa˝a∏,

TyÊ nawróci∏ ca∏y Êwiat

Gdy ju˝ zanik∏ wszelki Êlad.

TyÊ pomaga∏ g∏odujàcym

Oraz ludziom – tym

cierpiàcym.

Bra∏eÊ dziatki w swoje r´ce

B∏ogos∏awiàc najgor´cej.

Z Watykanu wyje˝d˝a∏eÊ,

Po Êwiecie pielgrzymowa∏eÊ,

Wyg∏aszajàc swe or´dzie

Wiar´ w serca wla∏eÊ wsz´dzie.

I mówi∏eÊ: „Âwiatu trzeba,

By Duch Âwi´ty zstàpi∏ z nieba“.

Wnios∏eÊ wiele w moje serce

Za to kocham Ci´ najwi´cej.

Pozostaniesz w mej pami´ci

Choçby Êwiat mnie ju˝ zniech´ci∏.

W swoim dziele nieugi´ty

JesteÊ wielki, Ojcze Âwi´ty!

15

Uczniowie ZS z Dàbrowicy uczcili Rocznic´
Êmierci Papie˝a Jana Paw∏a II
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Konkurs pod has∏em „Bezpieczne gospodarstwo

rolne” organizowany jest corocznie od 4 lat .

Ma charakter ogólnokrajowy. Organizatorami

sà: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego,

Paƒstwowa Inspekcja Pracy, OÊrodek Doradztwa

Rolniczego oraz instytucje dzia∏ajàce na rzecz

poprawy bezpieczeƒstwa pracy w gospodarstwie

rolnym przy wspó∏udziale samorzàdów lokal-

nych. Celem konkursu jest promocja zasad

ochrony zdrowia i ˝ycia w gospodarstwie rolnym

oraz wy∏onienie gospodarstw majàcych osiàgni´cia

we wdra˝aniu tych zasad. Rolnicy, którzy wy-

razili ch´ç udzia∏u musieli spe∏niç odpowiednie

warunki okreÊlone w regulaminie konkursu.

Podczas oceny zwracano uwag´ na:

- ∏ad i porzàdek w obr´bie podwórza, zabudo-

waƒ i stanowisk pracy,

- stan budynków inwentarskich i gospodarczych,

- stan schodów i drabin oraz instalacji i urzà-

dzeƒ elektrycznych,

- wyposa˝enie maszyn i urzàdzeƒ u˝ywanych

w gospodarstwie w os∏ony ruchomych cz´Êci,

podpory i inne zabezpieczenia,

- stan techniczny pilarek tarczowych i ∏aƒcu-

chowych,

- warunki obs∏ugi i bytowania zwierzàt go-

spodarskich 

- stosowanie, stan i jakoÊç Êrodków ochrony

osobistej.

 

MIESZKAMY BEZPIECZNIEJ I ¸ADNIEJ

Ponownie „Dzia∏amy Lokalnie”
w Dàbrowicy

Zespó∏ Szkó∏ w Dàbrowicy zosta∏ laureatem lokalnego konkursu grantowego

og∏oszonego dla powiatów LE˚AJSKIEGO, ¸A¡CUCKIEGO,

NI˚A¡SKIEGO, PRZEWORSKIEGO. W ramach Programu Dzia∏aj

Lokalnie V, Polsko - Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci we wspó∏pracy

z AKADEMIÑ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE og∏oszonego przez

Fundusz Lokalny Powiatu Le˝ajskiego przy Le˝ajskim Stowarzyszeniu

Rozwoju szko∏a od czerwca 2006r. realizuje projekt „„„„¸̧̧̧ÑÑÑÑCCCCZZZZYYYYMMMMYYYY    IIII    WWWWZZZZBBBBOOOOGGGGAAAACCCCAAAAMMMMYYYY    NNNNAAAASSSSZZZZEEEE

LLLLOOOOKKKKAAAALLLLNNNNEEEE    ÂÂÂÂRRRROOOODDDDOOOOWWWWIIIISSSSKKKKOOOO””””....

Je˝eli jest Ci bliski rozwój naszej Ma∏ej Ojczyzny – bàdê aktywny! Zacznij dzia∏aç. Zróbmy coÊ

razem. Wspólnie mo˝emy wi´cej. Liczymy na Ciebie!

Planujemy:

- zorganizowaç warsztaty r´kodzie∏a artystycznego

- utworzyç miejscowe „Arboretum przyrodnicze”

- w ramach konkursów wy∏oniç laureatów najciekawszych prac artystycznych i najpi´kniejszych

„ogródków kwiatowych ze smakiem”

- zorganizowaç wystaw  ́r´kodzie∏a artystycznego

- wypromowaç nasz „WSPÓLNY DOM”

Liczymy na Twojà pomoc. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie inauguracyjne odb´dzie si´ 12 czerwca 2006r. o godzinie 16:00 w budynku szkolnym.

Koordynatorzy projektu
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Po rozpropagowaniu i zapoznaniu mieszkaƒców

wsi z obowiàzujàcym zasadami do konkursu

zg∏osi∏o si´ 20 rolników z powiatu, w tym z Gminy

Kury∏ówka siedmiu. Do odwa˝nych nale˝eli:

Adam Rusinek z Dàbrowicy, Tadeusz Peryga

z Koloni Polskiej, Krzysztof Brzyski z Koloni

Polskiej, Józef Otr´ba z Koloni Polskiej, Leszek

Wójcik z Jastrz´bca, Stanis∏aw P´dziwiatr

z O˝anny i Kazimierz Sadlej z Dàbrowicy.

Komisja, w sk∏ad której weszli przedstawiciele

ZD w Le˝ajsku, Podkarpackiego OÊrodka

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego

O/Le˝ajsk oraz samorzàdów lokalnych, wy∏oni∏a

laureatów konkursu na etapie powiatu. Pierwsze

i drugie miejsce otrzymali rolnicy z Gminy

Le˝ajsk, Kazimierz Niemczyk i Mieczys∏aw K´pa

obydwaj z Giedlarowej.

Na trzecim miejscy wytypowano gospodarstwo

Paƒstwa Stanis∏awa i Krystyny P´dziwiatrów

z O˝anny

Oficjalne podsumowanie konkursu zorganizo-

wano w Stra˝nicy OSP w Kury∏ówce, w którym

oprócz rolników wzi´li udzia∏: Tadeusz Halesiak

- Wójt Gminy Kury∏ówka, Tadeusz Korpysz

Burmistrz MiG Nowa Sarzyna, Andrzej Pawul

przedstawiciel Gminy Le˝ajsk, Piotr Tokarz

Kierownik Placówki Terenowej w Le˝ajsku

KRUS Rzeszów oraz Krystyna Gdula Kierownik

Zespo∏u Doradców w Le˝ajsku PODR w Bo-

guchwale.

Laureatom wr´czono nagrody ufundowane

przez KRUS Oddzia∏ Regionalny w Rzeszowie.

Organizatorzy dzi´kujà Tadeuszowi Halesiakowi

Wójtowi Gminy Kury∏ówka za udost´pnienie

sali i sponsorowanie pocz´stunku dla uczestni-

ków spotkania.

Konkurs cieszy si´ coraz wi´kszym powodzeniem,

prowadzone przy okazji prace doradcze dajà

po˝àdane efekty – rolnicy nie bojà si´ spotkaƒ

z przedstawicielami takich instytucji jak PIP

czy KRUS. S∏uchajà rad, pytajà i korzystajà

z pomocy fachowców. 

Zapraszamy do udzia∏u w konkursie w nast´p-

nej edycji w 2007 roku.
Krystyna Gdula

ZD Le˝ajsk 

Wnioski w sprawie Êwiadczeƒ rodzinnych na

nowy okres zasi∏kowy od 1 wrzeÊnia 2006r. do

31 sierpnia 2007r. mo˝na sk∏adaç w Urz´dzie

Gminy Kury∏ówka w pokoju nr 5

oooodddd    ddddnnnniiiiaaaa    1111    ssssiiiieeeerrrrppppnnnniiiiaaaa    2222000000006666rrrr....

Wnioski od osób starajàcych si´ o zasi∏ek ro-

dzinny i dodatek z tyt. dojazdu do szko∏y lub

zamieszkania w miejscowoÊci, w której

znajduje si´ szko∏a, b´dà przyjmowane

oooodddd    ddddnnnniiiiaaaa    1111    wwwwrrrrzzzzeeeeÊÊÊÊnnnniiiiaaaa    2222000000006666rrrr....    

Do wniosku nale˝y do∏àczyç :

1) uwierzytelnionà kopi´ dokumentu stwier-

dzajàcego to˝samoÊç osoby ubiegajàcej si´

o zasi∏ek rodzinny;

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;

3) orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci albo o umiar-

kowanym lub znacznym stopniu niepe∏no-

sprawnoÊci w przypadku, gdy w rodzinie

wychowuje si´ dziecko niepe∏nosprawne;

4) zaÊwiadczenie ze szko∏y ponadgimnazjalnej;

5) zaÊwiadczenie lub oÊwiadczenie stwierdza-

jàce wysokoÊç dochodu rodziny za 2005 rok

w tym odpowiednio:

a) zaÊwiadcznie z urzedu skarbowego

o wysokoÊci dochodów uzyskanych

przez cz∏onków rodziny w roku kalenda-

rzowym poprzedzajàcym okres zasi∏ko-

 

WÓJT GMINY KURY¸ÓWKA INFORMUJE:



18

 

UWAGA ROLNICY !!!
KKKKaaaa˝̋̋̋ddddyyyy    RRRROOOOLLLLNNNNIIIIKKKK,,,,    kkkkttttóóóórrrryyyy    cccchhhhcccceeee    ooooddddzzzzyyyysssskkkkaaaaçççç    cccczzzz´́́́ÊÊÊÊçççç    ppppiiiieeeennnniiii´́́́ddddzzzzyyyy    wwwwyyyyddddaaaannnnyyyycccchhhh    nnnnaaaa    oooolllleeeejjjj

nnnnaaaapppp´́́́ddddoooowwwwyyyy    uuuu˝̋̋̋yyyywwwwaaaannnnyyyy    ddddoooo    pppprrrroooodddduuuukkkkccccjjjjiiii    rrrroooollllnnnneeeejjjj    

ppppoooowwwwiiiinnnniiiieeeennnn    zzzzbbbbiiiieeeerrrraaaaçççç    ffffaaaakkkkttttuuuurrrryyyy    VVVVAAAATTTT

• w terminie od 1 wrzeÊnia 2006 r. do 30 wrzeÊnia 2006 r. nale˝y z∏o˝yç odpowiedni wniosek do

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zale˝noÊci od po∏o˝enia gruntów rolnych. 

• do wniosku nale˝y do∏àczyç faktury VAT za zakup oleju nap´dowego, które zosta∏y

wystawione od 1 stycznia do 30 sierpnia 2006 r.

W tym roku zwrot wydanych Êrodków wynosiç b´dzie: 

33338888,,,,77770000    zzzz∏∏∏∏    xxxx    iiiillllooooÊÊÊÊçççç    hhhhaaaa    uuuu˝̋̋̋yyyyttttkkkkóóóówwww    rrrroooollllnnnnyyyycccchhhh    Pieniàdze wyp∏acane b´dà w terminie  1111    ----    33330000    lllliiiissssttttooooppppaaaaddddaaaa    2222000000006666    rrrr....

gotówkà w kasie urz´du gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

PPPPrrrroooocccceeeedddduuuurrrraaaa    iiii    wwwwaaaarrrruuuunnnnkkkkiiii    uuuubbbbiiiieeeeggggaaaannnniiiiaaaa    ssssiiii´́́́    oooo    zzzzwwwwrrrrooootttt    ppppooooddddaaaattttkkkkuuuu    aaaakkkkccccyyyyzzzzoooowwwweeeeggggoooo    zzzzaaaawwwwaaaarrrrtttteeeeggggoooo    wwww    cccceeeennnniiiieeee    oooolllleeeejjjjuuuu

nnnnaaaapppp´́́́ddddoooowwwweeeeggggoooo    zzzzuuuu˝̋̋̋yyyywwwwaaaannnneeeeggggoooo    ddddoooo    pppprrrroooodddduuuukkkkccccjjjjiiii    rrrroooollllnnnneeeejjjj    2222000000006666    wwww    rrrrooookkkkuuuu::::    

1. Producent rolny w terminie od 1 wrzeÊnia 2006 r. do 30 wrzeÊnia 2006 r. sk∏ada wniosek o zwrot

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap´dowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzajàcymi zakup oleju nap´dowego do produkcji rolnej

wy (dochody podlegajàce opodatkowa-

niu podatkiem dochodowym od osób fi-

zycznych na zasadach ogólnych),

b) oÊwiadczenie cz∏onków rodziny o wyso-

koÊci uzyskanego dochodu je˝eli cz∏on-

kowie rodziny rozliczjà si´ na podstawie

przepisów o zrycza∏towanym podatku

dochodowym od niektórych przychodów

osiaganych przez osoby fizyczne. 

c) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu gminy

lub nakaz p∏atniczy o wielkoÊci gospo-

darstwa rolnego wyra˝onej w hektarach

przeliczeniowych ogólnej powierzchni

w roku kalendarzowym poprzedzajàcym

okres zasi∏kowy.

6) kopi´ prawomocnego wyroku sàdu orzeka-

jàcego rozwód lub separacj´ albo kopi´ aktu

zgonu ma∏˝onka lub rodzica dziecka, w przy-

padku osoby samotnie wychowujàcej dziecko.

7) kopi´ odpisu wyroku sàdu zasàdzajàcego

alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopi´

odpisu protoko∏u posiedzenia zawierajàcego

treÊç ugody sàdowej. 

ZASI¸EK RODZINNY NIE PRZYS¸U-

GUJE, JE˚ELI:

1) dziecko lub osoba uczàca si´ pozostajà

w zwiàzku ma∏˝eƒskim;

2) dziecko zosta∏o umieszczone w instytucji

zapewniajàcej ca∏odobowe utrzymanie albo

w rodzinie zast´pczej;

3) osoba uczàca si´ zosta∏a umieszczona w in-

stytucji zapewniajàcej ca∏odobowe utrzymanie;

4) dziecko lub osoba uczàca si´ jest uprawnio-

na do zasi∏ku rodzinnego na w∏asne dziecko;

5) osobie samotnej wychowujàcej dziecko nie

zosta∏o zasàdzone Êwiadczenie alimentacyj-

ne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców

dziecka, chyba ˝e:

a) drugi z rodziców dziecka nie ˝yje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie Êwiadczenia ali-

mentacyjnego od drugiego z rodziców zo-

sta∏o oddalone,

d) sàd zobowiàza∏ jednego z rodziców do

ponoszenia ca∏kowitych kosztów utrzy-

mania dziecka i nie zobowiàza∏ drugiego

z rodziców do Êwiadczenia alimentacyj-

nego na rzecz tego dziecka.
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od 1 stycznia 2006 r. do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce

po∏o˝enia gruntów b´dàcych w posiadaniu lub wspó∏posiadaniu tego producenta rolnego

(w tym dzier˝awcy).

2. Za producenta rolnego uznaje si´ osob´ fizycznà, osob´ prawnà lub jednostk´ organizacyjnà

nie posiadajàcà osobowoÊci prawnej, b´dàcà posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu

przepisów o podatku rolnym.

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uwa˝a si´ obszar

gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako u˝ytki rolne lub jako

grunty zakrzewione lub zadrzewione na u˝ytkach rolnych, z wyjàtkiem gruntów zaj´tych na

prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej innej ni˝ dzia∏alnoÊç rolnicza.

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowià przedmiot wspó∏posiadania, zwrot

podatku akcyzowego przys∏uguje temu wspó∏posiadaczowi, co do którego pozostali wspó∏-

posiadacze wyrazili pisemnà zgod´ (zgoda b´dzie wyra˝ana we wniosku i nie dotyczy

wspó∏ma∏˝onków).

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sàdowego do

wniosku, o którym mowa w pkt 1 za∏àcza si´ odpis z tego rejestru.

6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap´dowego wyko-

rzystywanego do produkcji rolnej zostanie og∏oszony w drodze rozporzàdzenia w Dzienniku

Ustaw i b´dzie równie˝ dost´pny na stronach internetowych urz´dów gmin, urz´dów woje-

wódzkich, oÊrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(www.minrol.gov.pl), a tak˝e udost´pniony w urz´dach gmin do kopiowania.

7. Faktura powinna spe∏niaç wymogi okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia

25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu

podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us∏ug, do

których nie majà zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us∏ug (DZ. U. Nr 95,

poz. 798). Mo˝liwe jest do∏àczenie do wniosku kopii faktur, jednak˝e muszà one zostaç

potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em przez upowa˝nionego pracownika urz´du gminy

lub miasta.

8. KKKKwwwwooootttt´́́́    zzzzwwwwrrrroooottttuuuu    ppppooooddddaaaattttkkkkuuuu    aaaakkkkccccyyyyzzzzoooowwwweeeeggggoooo ustala si´ jako iloczyn iloÊci oleju nap´dowego

zakupionego do produkcji rolnej, wynikajàcej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2006 r. -

0,45 z∏ /litr) zzzz    ttttyyyymmmm,,,,    ˝̋̋̋eeee    kkkkwwwwoooottttaaaa    zzzzwwwwrrrroooottttuuuu    ppppooooddddaaaattttkkkkuuuu    nnnniiiieeee    mmmmoooo˝̋̋̋eeee    bbbbyyyyçççç    wwwwyyyy˝̋̋̋sssszzzzaaaa ni˝ kwota stanowiàca iloczyn

stawki zwrotu na 1 litr oleju nap´dowego, liczby 86 oraz powierzchni u˝ytków rolnych b´dàcych

w posiadaniu lub wspó∏posiadaniu producenta rolnego, okreÊlonej w ewidencji gruntów

i budynków, wed∏ug stanu na dzieƒ 1 kwietnia 2006 r. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzgl´-

dnia si´ gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów

zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej innej ni˝ dzia∏alnoÊç rolnicza w rozumie-

niu przepisów o podatku rolnym.

9. Wydanie decyzji przez wójta, burmistrza (lub prezydenta miasta) ustalajàcej wysokoÊç zwrotu

podatku akcyzowego i wyp∏ata kwoty zwrotu producentom rolnym nastàpi w terminie od

1 listopada 2006 r. do 30 listopada 2006 r. gotówkà w kasie urz´du gminy lub miasta albo

przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku. 

Og∏oszenie Prezesa Rady Ministrów






