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Szanowni Czytelnicy !

Lato nie zaczęło się tak jakbyśmy tego oczekiwali, szare, ponure dni nie nastrajają nas optymizmem. 
Na ten czas proponujemy więc Państwu chwile z naszym gminnym wydawnictwem, które mamy na-
dzieje, przysporzy Wam wielu ciekawych informacji z życia naszej kuryłowskiej Gminy. 
Mamy przyjemność również poinformować Państwa, że kwartalnik „ Kuryłowskie Wieści” został zareje-
strowany w Bibliotece Narodowej w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych 
i oznaczony jest symbolem: ISSN 2083-0408. Odtąd dwa egzemplarze każdego wydania naszej gazety 
będą trafiały do zbiorów Biblioteki Narodowej – Zakładu Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, które 
stanowią źródło informacji o polskiej produkcji wydawniczej dla odbiorców w kraju i za granicą. Innymi 
słowy tytuł naszej publikacji znajduje się w spisie bibliografii narodowej, co stanowi wspaniałą reklamę  
i stwarza możliwość dotarcia do wszystkich zainteresowanych Czytelników.

  Z wakacyjnymi, pełnymi słońca pozdrowieniami - Redakcja
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PLANOWANE INWESTYCJE W GMINIE KURYŁÓWKA STAJĄ SIĘ FAKTEM

RADA GMINY KURYŁÓWKA UDZIELIŁA  
ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY Z TYTUŁU  

WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 R.
 Podczas Sesji Rady Gminy Kuryłówka w 
dniu 20 czerwca 2011 r. wiodącym tematem było 
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu 
Gminy Kuryłówka za 2010 rok wraz z informacją 
o stanie mienia Gminy. W sesji udział wzięło 14 
Radnych na ogólną liczbę 15, co stanowi 93 % ogólnej 
frekwencji. 
 Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego 
Rady Gminy Stanisława Kotulskiego oraz 
stwierdzeniu quorum wymaganego do podejmowania 
prawomocnych uchwał Rady Gminy Kuryłówka, 
obecni na Sali Radni oraz wszyscy pozostali uczestnicy 
sesji wysłuchali obszernego sprawozdania Wójta 
Gminy z wykonania budżetu Gminy Kuryłówka za 
2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy 
Kuryłówka, następnie przedstawiona została Uchwała 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  
o pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Kuryłówka sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za 2010 rok, pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Kuryłówka w sprawie sprawozdań 
finansowych za rok 2010 Gminy Kuryłówka, opinia 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kuryłówka  
w sprawie wykonania budżetu Gminy Kuryłówka za 
2010 rok wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kuryłówka 
z tytułu wykonania budżetu Gminy Kuryłówka za 
2010 rok, Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie w sprawie pozytywnego zaopiniowania 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kuryłówka 
o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy 
Kuryłówka za 2010 rok . W następnych punktach 
obrad Radni przystąpili do głosowania uchwały w 
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania o wykonaniu budżetu 
gminy za 2010 r. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący 
Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Kuryłówka za 2010 rok 
- „za” głosowało 10 radnych, „przeciw” głosowało 
0 radnych, „wstrzymało się” 4 radnych.  W związku 
z powyższym głosowaniem projekt uchwały został 
przyjęty. Konsekwencją wcześniejszych punków sesji 
było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Kuryłówka absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2010 rok. Uwag i pytań ponownie nie 
zgłoszono więc projekt uchwały poddano pod 
głosowanie jawne.  „za” udzieleniem absolutorium 
Wójtowi Gminy głosowało 10 radnych, „przeciw” 
głosowało 0 radnych, „wstrzymało się”4 radnych.  
W związku z powyższym głosowaniem projekt 
uchwały został przyjęty, jako – Uchwała Nr X/43/2011 
Rady Gminy Kuryłówka z dnia 20 czerwca 2011 r. 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kuryłówka 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 
rok. 

 Mimo, że rok dopiero sięgnął półmetka, 
to bum inwestycyjny w gminie Kuryłówka daje 
się zauważyć niemal w każdej miejscowości. 
Niektóre z inwestycji właśnie zostały zakończone  
tj. bodowa Wiejskiego Domu Kultury w 
Tarnawcu, zagospodarowanie terenu wokół 
GOK w Kuryłówce, remont strażnicy OSP w 
Dąbrowicy, inne są w toku; remont strażnicy OSP 
w Jastrzębcu, remont stadionu LKS w Kuryłówce, 
na kolejne natomiast rozstrzygnięto przetargi np: 
na remont dróg gminnych w Ożannie, w Koloni 
Polskiej i w Słobodzie, budowę wielofunkcyjnego 
boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół 
w Kuryłówce – umowa została już podpisana, a 

wykonanie prac rozpoczęto tuż po zakończeniu 
roku szkolnego. Zakończenie tej inwestycji 
przewidziane jest na koniec listopada br. 

 Nie zabraknie także inwestycji 
związanych z najnowszymi trendami 
rozwoju dla społeczności pragnących dbać  
o zdrowie i dobrą kondycję fizyczna. W tym celu 
na terenie gminy realizowany będzie projekt 
„Kuryłówka Nordic Walking Park – Ścieżka 
Zdrowia”, w ramach którego powstanie specjalna 
trasa-ścieżka, odpowiednio przygotowana do 
uprawiania tej, coraz bardziej popularnej formy 
aktywnego wypoczynku.

Nowy plac zabaw w brzyskiej woli  
- głosuj na nas!

Z okaZji 100 lecia jubileusZu marki niVea, firma niVea 
Polska wybuduje na terenie Polski 100 Placów Zabaw. gmina 

kuryłówka Zgłosiła do konkursu Plac ZlokaliZowany PrZy 
sZkole Podstawowej w brZyskiej woli.

wystarcZy wejść na stronę httP://100latniVea.Pl a nastęP-
nie Zagłosować na Nasz plac zabaw klikając Po Zalogowaniu 

PrZycisk „głosuj” w górnej cZęści strony. 

Plac Zabaw dostaną te lokaliZacje, które Zdobędą najwięksZą 
ilość głosów. w głosowaniu może brać udZiał każdy, kto Zare-

jestruje się na stronie httP://www.100latniVea.Pl/glosowanie.

Po Zalogowaniu użytkownicy uZyskają możliwość codZiennego 
oddania głosu na jedną, wybraną PrZeZ siebie lokaliZację w 

sPecjalnie do tego utworZonym serwisie.
głosowanie odbędZie się w 4 etaPach w terminie od 6 cZerwca 

do 31 PaźdZiernika na 
httP://www.100latniVea.Pl/glosowanie.

Nowy plac zabaw w brzyskiej woli  
- głosuj na nas!
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W dniu 27 maja br. w Sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kuryłówce odbyła się akade-
mia z okazji 21 rocznicy utworzenia samorządu 
w Polsce .Gośćmi samorządowców byli: Krzysz-
tof  Sobejko - Wójt Gminy Leżajsk, Lucjan Czen-
czek- Członek Zarządu Starostwa, insp. dr Ma-
rian Szkodziński – Komendant Powiatowy Poli-
cji w Leżajsku oraz Stanisław Szpila Komendant 
Posterunku Policji w Kuryłówce. Z okazji „Dnia 

Samorządowca wyróżniający się w służbie dla 
społeczeństwa działacze społeczni, sportowcy i 
urzędnicy zostali wyróżnieni przez Wójta Gminy 
Tadeusza Halesiak okolicznościowymi statuetka-
mi.
 W bieżącym roku wyróżnieni zostali: Ze-
spół audytorów  Systemu Zarządzania  Jakością  
ISO 9001-2008 w składzie : Piotr Dziechciarz, 
Marta Filist , Jolanta Masełek , Agnieszka 

Zagospodarowanie terenu wokół GOK polegające na ułożeniu kostki 
brukowej, wykonaniu nowego ogrodzenia, utwardzeniu parkingu oraz 
rozplanowaniu zieleni spowodowało że obecnie tn obiekt wpisuje się w 
wizerunek centrum gminy.

Remont strażnicy OSP w Jastrzębcu.

Remont budynku strażnicy OSP w Dąbrowicy to nie tylko podniesienie 
standardów działalności OSP w tej miejscowości, ale także szansa na 
miejsce spotkań dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Podpisanie u mowy na wykonanie boiska „Orlik”

Remont stadionu LKS w Kuryłówce.

DZIEŃ SAMORZĄDOWCA 2011r.

Kuczek , Stanisław Pawelec, Wojciech Sydon 
i Elżbieta Zawitkowska  oraz  Roman Szałaj-
ko jako  Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania 
Jakością. Za wieloletnią wzorową pracę: Maria 
Femiak, Stanisława Czerniecka. Awansem  na 
stanowisko urzędnicze  dotychczasowy gajowy 
lasów gminnych Jan Lewkowicz. Na wniosek 
Dyrektora ZS w Dąbrowicy Lucyny Pietrycha  
wyróżnienia otrzymały Małgorzata Leja i Ha-
lina Kycia.
 W dziedzinie kultury na wniosek Dyrek-
tora GOK w Kuryłówce Leszka Połcia wyróżnie-
nia otrzymali: Alfred Turek, Jan Misiąg, Hali-
na Nowak –Chudy. Za zaangażowanie w dzia-
łalność społeczną na rzecz mieszkańców sołectw 

na wniosek Alicji Kycia: Alina Kyc, Teresa Na-
róg, na wniosek  sołtysa Marka Rakszawskiego: 
Tadeusz Dworniczak,  na wniosek Prezesa OSP 
Wólka Łamana Andrzeja Stronia Józef Skowro-
nek, na wniosek Wójta Gminy: Piotr Kaszycki. 
Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożaro-
wej na wniosek Komendanta Gminnego Ochrony 
Przeciwpożarowej Romana Szałajko: Mieczy-
sław Pietrycha i Wiktoria Deryło. Za szczegól-
ne osiągnięcia sportowe nagrodę otrzymał Paweł 
Szostak reprezentant Polski w rugby na wóz-
kach.

R.Sz. (zdjęcia z uroczystości na stronie okładkowej).

„...by pokolenia pamiętały...”
A w Kuryłówce - Kalówka, po raz kolejny…

Nasze patriotyczne, kuryłowskie świę-
to, rocznica tragicznych zdarzeń z czasu II woj-
ny światowej przypada 29 czerwca, w uroczy-
stość Apostołów Piotra i Pawła. Jak każdego 
roku obchodzimy ten dzień w nastroju wyjąt-
kowym, wspominając tych, którzy właśnie tego 
dnia polegli na Kalówce. Już na wiele minut 
przed rozpoczęciem uroczystej sumy, w ciszy  
i z należną powagą do naszej świątyni spływa-
ły barwne sztandary, zajmowali miejsca licznie 
zaproszeni goście i mieszkańcy. Uroczyste na-
bożeństwo celebrował ksiądz Franciszek Goch, 
proboszcz tarnawieckiej parafii. Rozpoczynając, 
celebrans ciepło powitał obecnych: kombatantów 
Koła nr 1 Armii Krajowej w Leżajsku, harcerzy 
z hufca ZHP ze sztandarem Koła Armii Krajo-
wej nr 1 w Leżajsku, kombatantów Koła Armii 

Krajowej z Łańcuta ze sztandarem, poczet sztan-
darowy gimnazjum im. Franciszka Kyci w Ku-
ryłówce, sztandar OSP im. Józefa Szczęsnego w 
Kuryłówce, Marię Horoszko, dyrektora MCK w 
Leżajsku, członków Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Leżajskiej oraz przedstawicieli władz sa-
morządowych Kuryłówki: Tadeusza Halesiaka 
wójta gminy, dyrektora ZS w Kuryłówce Mirona 
Czarnieckiego, kierownika GOPS w Kuryłów-
ce Alicję Kycia. Wzruszająca homilia przypo-
mniała nam o wierności pierwszych Apostołów 
głoszących Ewangelię ale także o wierności 
tych, którzy przed laty za ojczyznę życie oddali.  
 Po nabożeństwie, raz jeszcze, tym razem 
w montażu poetycko-muzycznym uczciliśmy 
tamto zdarzenie. Na początku, Władysław Baj, 
członek Klubu Seniora w Kuryłówce i świadek 
tamtych czasów powiedział słowa bardzo ważne: 
„…rannym dowódcą, który poległ bohaterską 
śmiercią na Kalówce jest oczywiście major Er-

„...BY POKOLENIA PAMIĘTAŁY...
A W KURYŁÓWCE - KALÓWKA, PO RAZ KOLEJNY…
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Na podstawie postanowień Kongresu Wie-
deńskiego w 1815 roku powołano do życia Króle-
stwo Polskie, potocznie zwane Kongresówką, po-
zostające pod protektoratem cara, który był jego 
głównym twórcą i pomysłodawcą. Miejscowość 
Kulno włączona została w skład Królestwa Pol-
skiego. Granica w okolicach Kulna nie były za-
porą nie do przebycia, szczególnie w pierwszych 
dekadach po utracie niepodległości. Przekraczano 
je legalnie zarówno w sprawach handlowych, ro-
dzinnych jak i turystycznie, czy w związku z kon-
spiracyjną działalnością niepodległościową. Gra-
nice wzmacniano jedynie w okresach napięć poli-
tycznych, ruchów społecznych czy walk powstań-
czych. Wtedy to mocarstwa zaborcze wzmacniały 
służby graniczne, strażnicze i celne oraz groma-
dziły w pobliżu granic silne jednostki wojska.

Wieś Kulno w 1827 roku liczyła 1371 
mieszkańców osiadłych w 173 domach.
Mieszkańcy Kulna w większości wyznania greko-
katolickiego (unici) posiadali własną parafię i cer-
kiew zbudowaną w 1760 roku. Drewniana cerkiew 
posadowiona została  na niewielkim wzniesieniu na 
prawym brzegu rzeki. Świątynie okalał cmentarz.
Tuż obok znajdowała się plebania wraz z zabudo-
waniami gospodarczymi .Obecnie w tym miejscu 
znajdują się zabudowania leśnictwa. Proboszczem 
parafii był Maciej Kurkiewicz który zmarł w 1832 
roku (proboszczem był 38 lat) i został pochowany 
obok wcześniej zmarłej żony Marianny (1819 r.). 
W roku 1839 następuje likwidacja Unii na terenie 
zaboru  rosyjskiego. Wprawdzie ukaz carski nie 
obowiązywał na terenie Królestwa Polskiego ale 
nie pozostał tam bez echa. Ksiądz Stanisław Matraś 
wikariusz parafii w Krzeszowie w latach 1860-1863 

nest Wodecki - „Szpak”. Wraz z nim polegli żoł-
nierze jego pięcioosobowego pocztu oraz ranny 
żołnierz Stanisław Cisek -„Kawka”. Od tamtego 
strasznego dnia minęło 67 lat…lecz my współ-
cześni, my żyjący, mamy zadanie na zawsze. Nie 
pozwólmy naszej pamięci na zapomnienie, nie 
pozwólmy, aby bohaterowie Kalówki umarli po 
raz drugi obracając się powoli w proch pamięci 
wraz z nami, starszymi, którzy powoli odcho-
dzimy. Już na zawsze, w tym wyjątkowym dniu, 
niech będzie: ”Cześć ich pamięci”! Potem słu-
chaliśmy poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskie-
go w interpretacji Renaty Uchacz oraz Wiesławy 
i Krzysztofa Zagajów. Mało znane pieśni party-
zanckie w aranżacji i pod batutą Andrzeja Pie-
czonki zaśpiewał z talentem i na głosy nasz nowo 
powstały chór męski. Pieśń „Deszcz, jesienny 

deszcz” usłyszeliśmy w wykonaniu chóru dzie-
cinnego prowadzonego przez Marzenę Kycia.  
 Szczególnie pięknie i poruszająco wy-
padła interpretacja wiersza „ Niebo złote ci ot-
worzę…”, który Krzysztof Zagaja częściowo re-
cytował z muzyką w tle a częściowo zaśpiewał a 
kapela. Po zakończonym programie, w milczeniu 
opuściliśmy  świątynię, by złożyć wieńce pod 
pomnikiem bohaterów, by zapalić znicze. Tu wy-
słuchaliśmy wystąpienia wójta gminy Tadeusza 
Halesiaka. Tu, raz jeszcze, znalazł się czas na 
refleksję, na przeniesienie wyobraźni do tamtego 
tragicznego dnia, do tego miejsca, które jak co 
roku zieleni się świeżą trawą, pewnie taką samą 
jak ta sprzed lat, tylko deszcz dawno już zmył 
ślady tamtej krwi przelanej. 

    gokaj

PRAWOSŁAWNA PARAFIA W KULNIE

odnotował : „...Kiedy moskiewska schizma zaczęła 
już dobrze kiełkować i zapuszczać swe cieniutkie 
i młode korzonki w serca chłopów Rusinów, za-
mieszkałych w okolicach Tarnogroda, Lubelskiej 
Gubernii, a mianowicie we wsiach: Babice, Potok, 
Kulna i w samem mieście Tarnogrodzie; Moskale 
uradowanie tym wypadkiem dodawali bodźca tym 
chłopom Rusinom i zachęcali ich w różny sposób. 
Poili ich wódką, płacili każdemu chłopu Rusinowi 
po kilka lub kilkanaście rubli, obiecywali synów 
ich uwolnić od wojska, zmniejszyć rządowe po-
datki i inne ciężary itd., byle tylko mogli tych nie-
rozsądnych ludzi przyłączyć do swej prawosławnej 
cerkwi. Wielu Rusinów uwierzyło na serio tym 
wszystkim moskiewskim obietnicom, a nie rozu-
miejąc, jaka właściwie zachodzi różnica pomiędzy 
grecko-katolicką (unicką) a schizmatycką cerkwią, 
przyjęli chętnie prawosławną religią i jako niepiś-
mienni podpisywali się na swej deklaracji znakiem 
krzyża świętego...”.

 Pomimo trudności w pozyskaniu nowych 
wyznawców , dzięki poparci władz gubernialnych 
wkrótce po roku 1839  parafie prawosławne  utwo-
rzono w  Luchowie, Babicach, Tarnogrodzie i Po-
toku .„...Rząd rosyjski, pragnąc utwierdzić swych 
nowych wyznawców w prawosławnej religii, wy-
budował zaraz dla nich w czterech wspomnianych 
wyżej miejscowościach, piękne prawosławne cer-
kwie i obsadził je swymi brodatymi popami etru-
skimi księżmi...” - pisze ksiądz Matraś . Wyznaw-
ców starano się pozyskać na wszelkie sposoby.Oto 
gdy w 1854  roku ksiądz Józef Radawski proboszcz 
unicki w Kulnie przystąpił do budowy nowych za-
budowań plebani napotkał trudności w wyegze-
kwowaniu od parafian powinności prac przy jej 
budowie. O buncie parafian zameldował swoim 
zwierzchnikom kościelnym i władzom administra-
cyjnym  (w tym przypadku Wójtowi w Lipinach ). 
W odpowiedzi od Biskupa Diecezji Chełmskiej 
otrzymał nakaz ukarania niepokornych, karą pie-
niężną. Aby uniknąć nałożonej kary dotychczasowi 
parafianie księdza Radawskiego przeszli na prawo-
sławie i w ten sposób zostali uwolnieni od świad-
czenia powinności na rzecz parafii w Kulnie. Tym 
samym ksiądz Piotr Głowaczowski główny orę-
downik utworzenia parafii prawosławnej w Poto-
ku wcześniej  ksiądz unicki powiększył grono wy-
znawców prawosławia. Do prawosławnej parafii w 
Potoku  prócz miejscowych Rusinów przystąpili 
unici z Kulna, Sigiełek i Łazowa. Aby mogła po-
wstać parafia prawosławna musiano zebrać stu wy-
znawców. Pomimo wsparcia władz gubernialnych 
, stosowania różnego rodzaju   zachęt prawosławie 
ledwo kiełkowało. W Tarnogrodzie gdzie parafia 

prawosławna powstała najwcześniej, po trzydzie-
stu latach istnienia w 1872 roku  liczyła zaledwie 
200 wyznawców. Tak rodziło się prawosławie w 
Królestwie Polskim na styku granic z Galicją. 
W 1840 roku w Kulnie w środku wsi na skrzyżo-
waniu dróg Naklik –Krzeszów miejscowi unici 
pod przewodnictwem księdza proboszcza Józefa 
Radawskiego stawiają drewniany krzyż. Krzyż  
posiadał dwie belki zgodnie z tradycją kościoła 
wschodniego, prócz głównej poziomej, dolną krót-
szą lekko przekrzywioną. Umiejscowienie krzyża 
w centralnym punkcie wioski utożsamiało  wło-
ścianom ich pochodzenie i wyznawaną religię. Dla 
przejeżdżających był widocznym znakiem wiary 
jej mieszkańców. 
 W 1853 roku Kulno liczyło 1012 miesz-

kańców, a według wyznania: 943 greko-katolików, 
34 wyznawców rzymsko-katolickich i 26 wyznania 
mojżeszowego. Przegrana Rosji w wojnie krym-
skiej (1853-1856) i śmierć cara Mikołaja I (1855 
r.) obnażyła głęboki kryzys i wewnętrzny chaos w 
Rosji. Siły postępowe 
w Królestwie Polskim postanowiły  słabość znie-
nawidzonego zaborcy wykorzystać do wzniece-
nia ogólnonarodowego powstania. W roku 1860 
i następnych w Warszawie zorganizowano szereg 
patriotycznych manifestacji  podczas których do-
magano się demokratyzacji państwa i jego niepod-
ległości. Patriotyczne wystąpienia Polaków były 
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krwawo pacyfikowane przez wojska carskie. W 
konsekwencji zaborca wprowadził stan wojenny 
w całym Królestwie  Polskim. Reakcję zaborcy na 
dążenia niepodległościowe Polaków tak opisywał 
cytowany wcześniej ksiądz Stanisław Matraś : „...
Rząd rosyjski, spodziewając się rewolucji, któ-
ra lada chwila mogła wybuchnąć w całem Króle-
stwie polskiem, Litwie i Rusi, przygotował się na 
nią zawczasu, ogłosił stan wojenny (oblężenia)  
w całym kraju, uwłaszczył chłopów, zgroma-
dził swe wojsko z prowincji do większych miast  
i fortec; ustanowił sądy wojenne składające 
się z największych tyranów, despotów, łotrów  
i siepaczy, i wyczekiwał z największą niespokoj-
nością dnia wybuchu  ...”.
 W okresie poprzedzającym powstanie i 
w trakcie jego trwania zachowanie kleru obu wy-
znań (rzymsko – katolickiego i unickiego ) pod-
legało szczególnej ocenie. I trzeba powiedzieć,  
że było nie do pozazdroszczenia. Oto w roku 1862 
ksiądz Jakub Krypiakiewicz proboszcz unicki w 
Krzeszowie postawił obok cerkwi pomalowany na 
czarno krzyż ukoronowany cierniową koroną. Był 
to znak solidaryzmu  i manifestacji polskości uczy-
niony  na pamiątkę krwawo stłumionej manifestacji 
w Warszawie. Rząd carski obawiając się wpływu 
księży na swych parafian aby ci swymi kazania-
mi nie zachęcali ich do udziału w manifestacjach,  
a w okresie późniejszym do udziału w powstaniu 
wprowadził nakaz odczytywania kazań z książki 
która przeszła cenzurę. Zabronione było głoszenie 
kazań z pamięci. Księża, którzy zastosowali się do 
nakazu poczytywani byli za sprzyjających moska-
lom, a tym samym uważni za nieprzychylnych na-
rodowej sprawie. Ci zaś którzy odważyli się głosić 
patriotyczne kazania odczytywani byli za bohate-
rów i patriotów ale przez to narażali się zaborcy 
i byli surowo przez nich karani. Bywało i tak, że 
sami parafianie oddawali w ręce zaborcy, księdza 
który nawoływał do powstania zbrojnego. Taki los 
spotkał proboszcza parafii Częstoborowice ksiądz 
Jan Szydoczyńskiego. 22 stycznia 1863 roku w od-
powiedzi na ogłoszoną brankę  – pobór do wojska 
carskiego  Tymczasowy Rząd Narodowy  ogłosił 
wybuch powstania narodowego. Powstanie objęło 
całe Królestwo Polskie większą cześć Litwy i Wo-
łyń. 
 Niektórzy duchowni dopasowywali się do 
sytuacji z jaką przyszło się im zmierzyć. Ksiądz 
Stanisław Matraś posądzony o sprzyjanie po-
wstańcom musiał opuścić Krzeszów. Miał zamiar 
przekroczyć granicę w okolicy Kulna. Tam został 
schwytany jako buntownik przez miejscowych 
Rusinów. Ksiądz Matraś  znał dobrze proboszcza 

unickiego księdza Józefa Radawskiego poprosił, 
aby go przywołano. Liczył, że  ten przekona swych 
parafian, aby go puścili. Srodze się jednak zawiódł 
bo ksiądz Radawski w ogóle na prośbę nie zareago-
wał, choć od miejsca gdzie go więziono (karczma) 
do plebani było parę kroków. W miesiąc później do 
wsi przybyła partia powstańcza, powiesiła Rusina, 
który doprowadził do schwytania księdza Matra-
sia. Obeszło to księdza Radawskiego. Gdy oddział 
opuszczał obozowisko ksiądz w Nakliku pod ka-
pliczką  odprawił dla nich mszę. Gdy powstanie 
zostało stłumione rosyjski zaborca przystąpił do 
represji popowstaniowych. Wielu uczestników po-
wstania rozstrzelano, innych zesłano na Sybir, do-
konano konfiskaty majątków. Miasta które sprzy-
jały powstańcom w ramach represji zdegradowano 
do roli osad. W najbliższej okolicy taki los spotkał 
Krzeszów i Tarnogród. Zniesiono autonomie Kró-
lestwa, wprowadzono jako urzędowy język rosyj-
ski. Księża jako urzędnicy wszelkie akty musieli 
sporządzać w języku urzędowym. Jakby na przekór 
temu wszystkiemu co działo się w Królestwie  w 
Kulnie od 1869 roku  zaczęto wznosić mury nowej  
cerkwi. Budynek świątyni umiejscowiony został na 
lewym brzegu rzeki Złotej, na niewielkim wznie-
sieniu tak, aby wylewy rzeki nie sięgnęły murów. 
Budowę  cerkwi unickiej wznoszono za zgodą Rzą-
du Gubernialnego w Lublinie. Porozumienie na go-
towość budowy cerkwi podpisał mieszkaniec Lub-
lina, żydowskiego pochodzenia – Józef Erlich. W 
1872 roku pracę kontynuował Józef Ettinger. Cegłę 
na budowę świątyni dostarczali z własnej cegielni 
dwaj Żydzi z Kuryłówki – Dawid i Aron Potasze-
rowie. Prace ukończono w 1872 roku. Drewnianą 
cerkiew liczącą 114  lat  rozebrano w 1874 roku 
gdyż groziła zawaleniem. Można domniemywać, 
że wówczas szczątki zmarłych znajdujące się na 
cmentarz okalającym starą cerkiew zebrano w jed-
no miejsce tuż przy drodze. Aby je uświęcić posta-
wiono w tym miejscu kapliczkę. Inna wersja głosi, 
że pod kapliczką są pochowane szczątki zmarłych 
w wyniku epidemii, a jeszcze inna najmniej praw-
dopodobna, że pochowano tam poległych powstań-
ców z 1863 roku. Być może tajemnicę kulniejskiej 
kapliczki dało by się rozszyfrować odczytując na-
pisy wykonane na jej murze, dziś trudne do rozszy-
frowania z upływem czasu odczytać je będzie jesz-
cze trudniej. Po wybudowaniu świątyni urządzono 
nowy cmentarz znajdujący się w  tym miejscu do 
dziś. Po drugiej stronie rzeki pozostała plebania, o 
której pisaliśmy wcześniej . cdn.

Zebrał i opracował :
Roman Szałajko

GALA MZK W KURYŁÓWCE

W dniu 25 maja 2011 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kuryłówce odbyła 
się Gala finałowa IX edycji konkursu „Z Eko-
logią na Ty”, którego organizatorem głównym 
jest Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku.

Podobnie jak w poprzednich w tego-
rocznym konkursie aktywnie uczestniczyły 
szkoły z terenu gminy Kuryłówka, a Zespół 
Szkół z Dąbrowicy zdobył III miejsce oraz 
nagrodę Prezesa MZK w wysokości 600 zł.

   
     gok

Gminne obchody Dnia Strażaka  w bie-
żącym roku  połączone zostały z  otwarciem 
Wiejskiego Domu Kultury w Tarnawcu. 

Gośćmi uroczystości byli: Wicewojewoda 
Podkarpacki Andrzej Reguła, Członek prezy-
dium oddziału wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP Józef Majkut, Prezes 
oddziału powiatowego Z OSP RP w Leżajsku Sta-
nisław Płoszaj, Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Leżajsku mł. bryg. Bogdan 
Kołcz, Przewodniczący Rady Gminy w Kuryłów-
ce Stanisław Kotulski, Komendant Posterunku 
Policji w Kuryłówce asp. sztab. Stanisław Szpi-
la, radni Rady Gminy oraz  kierownicy jednostek 
organizacyjnych.Uroczystości rozpoczęto Mszą 
Świętą koncelebrowaną przez księdza probosz-
cza Franciszka Gocha. Następnie pododdział 
strażaków poprzedzony pocztami sztandarowymi 
Ochotniczych Straży Pożarnych z Brzyskiej Woli, 
Kulna, Kuryłówki i Ożanny udał się na plac przed 
Wiejskim Domem Kultury w Tarnawcu. 
 Podczas apelu strażackiego zasłużonym 
działaczom wręczono srebrne i brązowe medale „ 
Za zasługi dla pożarnictwa”. Kolejnym punktem 
strażackiego święta było poświecenie samochodu 
GLM Volkswagen Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Ożannie. Samochód ten został nieodpłatnie po-
zyskany przez strażaków, a gmina sfinansowała 
koszty jego przystosowania dla potrzeb pożaro-
wych.
 Ostatnim punktem programu było poświe-
cenie i otwarcie Wiejskiego Domu Kultury oraz 
prezentacja budynku mieszkańcom tego sołe-
ctwa. 
    R. Szałajko

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA - „TARNAWIEC 2011”
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W dniu 17 kwietnia 2011 roku obra-
dował X Zjazd Gminny Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych  RP w Kuryłówce . 
Zjazdowi przewodniczył Roman Szałajko.  
Wśród zaproszonych gości byli : Stanisław Pło-
szaj Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP w Leżajsku, mł. bryg Jerzy Matusz d-ca 
JRG Leżajsk, Stanisław Chmura Kierownik Biu-
ra Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiato-
wego w Leżajsku, asp. Stanisław Szpila Komen-
dant Posterunku Policji w Kuryłówce. Miłym 
akcentem Zajazdu było wyróżnienie zasłużonych 
działaczy medalami „ Za zasługi dla pożarnictwa 
„ Medalem złotym odznaczony został  dh Janusz 
Socha z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskiej 
Woli, a srebrnym dh Andrzej Stroń z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wólce Łamanej. Członkowie 
ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej otrzy-
mali z rąk Wójta albumy, za wzorową społeczną 
pracę w ogniwach związku.
 W referacie Prezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego  Tadeusz Halesiak mówił  : „…gminna stra-
żacka organizacja  liczy 227 członków „.
Jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej typu 
samochodowego są : 

OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce  :„ S-3 „  
posiadająca  3 pojazdy 
 - samochód średni  Mercedes  
       ATEGO  GBAM 2,5 /16  
 - samochód ciężki Jelcz 004 GCBA  6/32,
 - samochód operacyjny Fiat Brawa , 

OSP Jastrzębiec  „S-1 „
 - samochód średni Star 244 GBA 2/ 20 

OSP Brzyska Wola  „S-2 „ 
 - samochód średni Star 244 GBAM 2,5 
 - samochód średni  Star 26 P GBAM 2    
      (wycofany z podziału)

OSP Kulno  „S-1”
  - samochód lekki Lublin  typ GLM  

OSP Kolonia Polska  „S-1”
 - samochód lekki Żuk  , 

OSP Ożanna „S-2”
 - samochód Żuk GLM 
 - samochód lekki Volkswagen 
    załoga 9 osób, rocznik 1993

OSP Wólka Łamana „S-1” 
 - samochód średni Steyer 2 /20 

OSP Słoboda „S-1”
 - samochód Żuk GLM 

 W porównaniu do poprzedniego okresu  
wzbogaciliśmy się o pięć pojazdów. 
 Za ilością, poszła jakość. Będziemy czy-
nić starania  o włączenie do systemu Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Brzyskiej Woli. Proces 
włączenia w chwili obecnej jest bardzo trudny,  
ale mamy nadzieję, że osiągniemy zakładany 
cel…” i dalej ,,… W roku ubiegłym oddaliśmy 
w ręce strażaków Wiejskim Domu Kultury w 
Koloni Polskiej przy którym mieści się straż-
nica Ochotniczej Straży Pożarnej. Koszt mo-
dernizacji tego obiektu wyniósł 700 tys zł ,  
w Dąbrowicy  rozpoczęliśmy prace remon-
towe, a ich koszt szacuje się na 50 tys. zł. 

X ZJAZD GMINNY ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W KURYŁÓWCE 

Trwają parce modernizacyjne przy obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębcu – koszt  
360 tys. zł. W trakcie trwania kadencji tego zarządu oddano do użytku strażnicę Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brzyskiej Woli. Koszt inwestycji oszacowano na kwotę 300 tys. zł .”
  Na wniosek Gminnej Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi. 
Realizując przyjęty porządek obrad  Zjazd dokonał wyboru składu Zarządu Oddziału Gminnego w osobach :

 Zjazd dokonał wyboru delegatów na zjazd powiatowy oraz przedstawicie-
li do Zarządu Oddziału Powiatowego w Leżajsku. Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad   
X Jubileuszowy Zjazd Gminny zamknięto.

Roman Szałajko

Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1. Prezes Tadeusz Halesiak
2. Wiceprezes Wiesław Socha
3. Wiceprezes Zdzisław Socha
4. Komendant gminny Roman Szałajko
5. Sekretarz Tadeusz Łapka
6. Skarbnik Tadeusz Kyć
7. Członek  prezydium Dominik Smędra
8. Członek  prezydium Mieczysław Krupa
9. Członek Andrzej Stroń

10. Członek Zbigniew Stroń
11. Członek Tadeusz Jaśkowski
12. Członek Daniel Kiełboń

W I K T O R I A  W  F I N A L E  C E N T R A L N Y M
W dniach 3- 5 czerwca 2011 r. w 

Ciechocinku odbył się finał centralny 
XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”.

W Turnieju wzięło udział 96 uczest-
ników. Zgodnie z regulaminem, rozgryw-
ki przeprowadzono w trzech grupach wie-

kowych: I grupa – szkoły podstawowe, II 
grupa – gimnazja, III grupa – szkoły śred-
nie .

W grupie szkół podstawowych  wo-
jewództwo podkarpackie reprezentowała 
Wiktoria Deryło z Szkoły Podstawowej 
w Kulnie .To już drugi raz uczeń z tej 
szkoły był uczestnikiem finału centralne-
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…. co słychać w bibliotece… ?  

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłów-
ce (Filia Brzyska Wola) już po raz kolejny otrzy-
mała dofinansowanie z Fundacji Wspomagania 
Wsi „Pożyteczne wakacje 11” tytuł tegoroczne-
go projektu  zatytułowany „Poznać, zmienić, po-
kochać”. Jednym z celów projektu jest podjęcie 
działań mających ukazać wyjątkowość miejsco-

wości, podkreślić walory turystyczne oraz przy-
pomnieć o  miejscach trochę zapomnianych , ale 
jakże interesujących. Realizacja nastąpi w okre-
sie wakacyjnym.

***
Ponadto gmina nasza, dzięki zaan-

gażowaniu pracowników Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej oraz Pań: Małgorzaty 
Goch i Eweliny Bachurz – pracownic Urzędu 
Gminy, pozyskała środki na działalność świet-
lic socjoterapeutycznych i środowiskowych  
we wszystkich sołectwach. Dofinansowanie uzy-
skane zostało w dwóch postępowaniach kon-
kursowych: pierwszym ogłoszonym przez Wo-

go ( w 2001 roku gdy  rozpoczynaliśmy na 
terenie naszej gminy  starty w OTWP fina-
listą centralnym został Kamil Koziara ).

Przypominamy, że droga do finału 
centralnego wiedzie poprzez eliminacje 
środowiskowe ( szkolne ), gminne, powia-
towe i wojewódzkie.
Turniej wiedzy pożarniczej cieszy się na 
terenie naszej gminy dużym zaintereso-
waniem w roku bieżącym w eliminacjach 
szkolnych wzięło udział  34  uczniów szkół 

podstawowych i  51  uczniów gimnazjum. 
Łącznie 85 uczniów.  

Składamy podziękowania dyrekto-
rom, którzy wyrazili zgodę na organizację 
turnieju w szkole. W szczególności dzię-
kujemy  opiekunom uczniów bez zaanga-
żowania których, nie byłoby tak znaczą-
cych wyników .
Wiktorii jeszcze raz gratulujemy sukcesu. 

    R. Szałajko

POZYSKUJEMY ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ  
NA RZECZ NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

Babcia  i  Dziadek . . .

jewodę Podkarpackiego na realizację zadania 
z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie 
dzieciom opieki i wychowania poza rodziną, w 
tym tworzenie świetlic socjoterapeutycznych, 
projekt w tym konkursie złożyło Stowarzysze-
nie na rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka, (po-
zyskana kwota 23 250 zł) i drugim ogłoszonym 
przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
na wspieranie jednostek samorządu terytorial-
nego w budowaniu lokalnego systemu opieki 
nad dzieckiem i rodziną w roku 2011. Projekt 
złożony został przez Gminę (uzyskana kwota 
30 000 zł).  Działania w ramach tych projektów 
realizowane będą w okresie od września do grud-
nia br. obejmować będą oprócz typowych zajęć 
świetlicowych zajęcia z psychologiem, z logope-
dą, w ramach wsparcia zakupione zostaną także 
niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia 
urozmaiconych zajęć psychomotorycznych. Na-
leży nadmienić, że świetlice prowadzą ciągłą, 

stałą działalność od 2009 r. w miarę powstawania 
nowych  i remontowania istniejących budynków 
wiejskich udało się zorganizować sieć świetlic 
o jednakowym standardzie działalności już we 
wszystkich wioskach. W godzinach popołudnio-
wych mogą spędzać tam czas zarówno dzieci jak 
i młodzież.

***
 Kolejny sukces w postępowaniach kon-
kursowych to pozyskanie, na wniosek Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce, w ra-
mach akcji Reklama Dzieciom organizowanej 
przez Telewizję Polską, pomocy finansowej w 
wys. 7000 zł  na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
dla dwójki dzieci z terenu naszej gminy. Cieszy-
my się bardzo, że nasze zaangażowanie w spra-
wy społeczne przynosi wymierne efekty, a przede 
wszystkim wspiera rodziny, które ponoszą wiele 
trudu w procesie wychowywania niepełnospraw-
nych dzieci.

Badanie przeprowadzono w kwietniu 
2011 roku, objęto nim grupę 33 klientów Urzę-
du Gminy. Zadano 10 pytań dotyczących prze-
de wszystkim częstotliwości załatwiania spraw 
w Urzędzie, zadowolenia klienta z otrzymanej 
informacji na temat danej sprawy, terminowości 
załatwienia sprawy oraz proponowanych zmian 
w celu polepszenia jakości usług świadczonych 
przez Urząd Gminy.

Wnioski z badania.
1.    W badaniu uczestniczyło 33 klientów Urzędu 

Gminy Kuryłówka.
2.  Wszystkie ankietowane osoby (100%) są 

klientami indywidualnymi Urzędu Gminy  
w Kuryłówce.

3.  39% badanych osób wskazało, że załatwia 
sprawy w urzędzie „kilka razy w roku”, 
37% badanych osób – załatwia sprawę „raz 
w miesiącu”, 10% - „raz w roku”. Równo po 
7% badanych osób stwierdziło, że załatwia 
sprawy w urzędzie „kilka razy w miesiącu”, 
jak i „raz na kilka lat”. Należy zauważyć, że 
wśród badanych osób najwięcej jest klien-
tów, którzy załatwiają swoje sprawy „kilka 
razy w roku” i „raz w miesiącu”.

4.  Wśród badanych klientów najwięcej osób 
stwierdziło, że sprawa, z którą zwrócili się 

do urzędu dotyczyła „podatków i opłat” 
(35%). 28 % badanych osób określiło, że 
załatwiało „sprawy inne”, wśród których 
najczęściej wymieniano sprawy związane 
z Urzędem Stanu Cywilnego. 25% ankieto-
wanych klientów załatwiało sprawy zwią-
zane z „ewidencją ludności”, natomiast 9% 
z „działalnością gospodarczą”. Jedynie 3% 
badanych osób zwróciło się do Urzędu Gminy  
w sprawach dotyczących „zagospodarowa-
nia przestrzennego”.

5.  Zdecydowana większość badanych klientów 
(97%) uważa, że umieszczone w budynku 
Urzędu Gminy tablice i wywieszki informa-
cyjne oraz oznakowanie pomieszczeń są wy-
starczające. 3% ankietowanych osób uznało, 
że w kwestii tej „nie ma zdania”. Wywnio-
skować należy, że tablice i wywieszki infor-
macyjne znajdujące się w budynku są czy-
telne, przejrzyste i dostarczają  klientom wy-
starczających informacji gdzie załatwić daną 
sprawę.

6.   Na uwagę zasługuje fakt, że aż 76% bada-
nych osób uznało, że oczekiwało na przyję-
cie przez pracownika Urzędu „krócej niż 5 
minut”. 24% ankietowanych osób określiło, 
że czas oczekiwania na przyjęcie przez pra-
cownika wynosił „od 5 do 15 minut”,  żadna 

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW  
URZĘDU GMINY KURYŁÓWKA
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z ankietowanych osób nie oczekiwała „dłu-
żej niż 30 minut”.

7.  94% badanych osób oceniło najwyższym 
stopniem „5” poziom informacji przeka-
zanych przez pracownika Urzędu w danej 
sprawie, którą klient załatwiał. Oznacza to, 
że klienci w sposób zrozumiały i wyczerpu-
jący uzyskali informacje od pracowników. 
3% badanych osób wystawiło ocenę „4”, co 
oznacza, że klienci uważają, że informacje 
zostały przekazane przez pracownika Urzę-
du w sposób dobry, natomiast 3% badanych 
wystawiło ocenę „3”. Żadna z badanych osób  
nie wystawiła oceny „1” i „2” co świadczy 
o tym, że pracownicy są dobrze oceniani, 
a informacje przekazywane klientom są wy-
czerpujące, zrozumiałe i nie budzą ich wąt-
pliwości  .

8.    Badani klienci Urzędu Gminy dokonali oceny 
uprzejmości i kultury pracownika załatwiają-
cego ich sprawę. W skali od 1 do 5 (gdzie 
1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą) 
88% badanych osób wystawiło ocenę „5”, 
9% badanych wystawiło ocenę „4”, a 3% ba-
danych osób ocenę „2”. Wśród badanej gru-
py osób, nikt nie wystawił oceny „1” i „3”.
Odpowiedzi ankietowanych nie pozostawiają 
żadnych  wątpliwości. W kontaktach z klien-
tami, urzędników cechuje wysoka kultura 
osobista, uprzejmość dbałość o to aby klient 

wyszedł z urzędu zadowolony.
9.  Wśród badanych osób 65% uznało, że ich 

sprawa została załatwiona „niezwłocznie”, 
a 32 % badanych stwierdziło, że sprawa zo-
stała załatwiona „w ustawowym terminie”. 
Jedynie 3% badanych uznało, że sprawa zo-
stała załatwiona „z przekroczeniem ustawo-
wego terminu”.

10. 84% ankietowanych osób oceniło najwy-
żej „5” swój poziom zadowolenia z usługi 
świadczonej przez Urząd Gminy. 13% bada-
nych wystawiło ocenę „4”, a 3% ocenę „3”. 
 Nikt z badanych nie wybrał oceny „1” i „2”. 
Można, więc wywnioskować, że zdecydowa-
na większość badanych osób jest w najwyż-
szym stopniu zadowolona z poziomu usług 
świadczonych ze strony Urzędu.

11.  Jedynie 6% badanych osób uznało, że „nale-
ży” wprowadzić zmiany, które polepszą ja-
kość usług świadczonych przez Urząd Gmi-
ny, z tym, że osoby te nie podały żadnych 
propozycji odnośnie powyższej sugestii. 
85% badanych osób uważa, że „nie” należy 
wprowadzać żadnych zmian w celu polep-
szenia jakości usług świadczonych ze stro-
ny Urzędu, a 9% badanych „nie ma zdania” 
w tej kwestii.

Zebrali i opracowali:  
R. Szałajko i P. Dziechciarz.

Od września 2010r. ZS w Dąbrowicy, SP 
w Kulnie i ZS w Kuryłówce rozpoczęły akcję 
zbiórki plastikowych nakrętek. Koordynatorka-
mi akcji w poszczególnych szkołach są:  Panie: 
Ewa Fusiarz  i Anna Skrzyńska – ZS w Dąbro-
wicy, P. Katarzyna Sęk – SP w Kulnie, Panie: 
Jadwiga Marczak i Krystyna Tworek – ZS w 
Kuryłówce. W listopadzie nakrętki w ilości nie-
co ponad 55 tysięcy sztuk zostały przekazane do 
Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku na 
zakup kamizelki oscylacyjnej dla 3 letniej Kasi 
chorej na mukowiscydozę. Szkoły, za swoje 
ogromne zaangażowanie, otrzymały piękne po-
dziękowania. Akcja zatacza coraz większy krąg. 
Przystąpiła do niej również SP w Brzyskiej 
Woli z koordynatorką P. Beatą Sochą. W akcję 
włączyli  się księża: proboszcz parafii Kolonia 
Polska Stanisław Sroka oraz proboszcz parafii 
Tarnawiec Franciszek Goch, którzy skutecznie 
zachęcili parafian do zbiórki nakrętek. Z inicja-
tywy P. Zofii Dziekan- radnej gminy Kuryłów-
ka- w sklepie Lewiatan i w aptece w Kuryłówce 

wystawione są pudełka , do których można (a 
nawet trzeba) wrzucać plastikowe nakrętki po 
artykułach spożywczych i chemicznych. 

W styczniu przekazaliśmy  ponad 50 ty-
sięcy nakrętek Państwu Pilińskim z Rakszawy 
na wózek inwalidzki dla syna Mikołaja. Obecnie 
nakrętki zbieramy dla 16 letniej Kasi z Nowej 
Sarzyny, która jest bardzo chora i również po-
trzebuje wózek inwalidzki. Pierwszy transport 
do domu kultury w Nowej Sarzynie w ilości 14 
worków dotarł w lutym, a 26 maja zawieźliśmy 
16 dużych worków nakrętek ( po zważeniu oka-
zało się , że było 111 kg).  Potrzeba 5 ton nakrę-
tek, a są dopiero niecałe 3 tony. Wózek dla Kasi 
już czeka, ale rodzice nie mają pieniędzy na jego 
zakup. Dlatego musimy mocno się zmobilizo-
wać i zebrać jeszcze dużo nakrętek. Takie zaan-
gażowanie świadczy o ogromnej wrażliwości i 
bezinteresownej pomocy tym, którzy jej potrze-
bują. Dlatego liczę, że dzięki naszemu wspólne-
mu zaangażowaniu Kasia będzie miała wkrótce 
wózek, który pomoże jej w walce z chorobą. 

ZAKRECONA AKCJA,

Wszystkim, małym i dużym, którzy zbie-
rają nakrętki i przekazują potrzebującym skła-
dam serdeczne podziękowania. To dzięki Wam 
los  wielu chorych może się odmienić, a właś-
ciwie odkręcić. Nakrętki są na wagę zdrowia. 
Zachęcam wszystkich do ciągłego zbierania 
nakrętek. Nasza akcja będzie trwała do końca 
świata, gdyż potrzebujących  jest wielu. Razem 
możemy więcej.

 koordynator akcji 
Beata Kamińska

 18 maja w Zespole Szkół w Dąbrowi-
cy obchodzono Szkolny Dzień Profilaktyki.                            
W tym dniu odbył się uroczysty apel, w czasie 
którego p. dyr. Lucyna Pietrycha  dokonała pod-
sumowań działań profilaktycznych, jakie były 
podejmowane w szkole.
 Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni 
goście obejrzeli również występy dwóch grup 
teatralnych, które wzięły udział w X Powia-
towym Przeglądzie Małych Form Teatralnych                            
w Leżajsku pod hasłem „M…JAK  MEDIA-
CJA”. Grupa młodsza, której opiekunem jest p. 
Beata Kamińska zdobyła III miejsce, a starsza 
grupa prowadzona pod kierunkiem p. Edyty Ku-
sej zajęła I miejsce w wyżej wymienionym prze-
glądzie. Zaprezentowane spektakle uczyły kom-
promisowego rozwiązywania problemów. 
 W czasie tej uroczystości wręczono tak-
że nagrody uczestnikom profilaktycznych kon-
kursów plastycznych zorganizowanych przez 
pedagoga szkolnego p. Zofię Frączek-Skwara. 
Konkursy te skierowane były do wszystkich ucz-

niów szkoły od najmłodszych do najstarszych, a 
głównym ich celem było promowanie zdrowe-
go stylu życia i kształtowanie umiejętności roz-
wiązywania konfliktów bez przemocy i agresji. 
Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowała 
GKRPA w Kuryłówce, za co serdeczne podzię-
kowania złożyła pani dyrektor na ręce obecnej 
na uroczystości p. Alicji Kyci, kierownika GOPS                               
w Kuryłówce.
 Po uroczystym apelu uczniowie klas I-III 
gimnazjum i V-VI szkoły podstawowej uczestni-
czyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych 
przez pedagoga Poradni Psychologiczno - Peda-
gogicznej w Leżajsku p. Monikę Golenia - Kmie-
cik. Zajęcia związane były z profilaktyką uzależ-
nień.
 Podejmowanie różnorodnych działań 
profilaktycznych jest bardzo ważne, na terenie 
naszej szkoły obserwujemy ich pozytywne rezul-
taty.

     Z. F.S

S Z K O L N Y  D Z I E Ń  P R O F I L A K T Y K I  W  Z S  W  D Ą B R O W I C Y
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W dniu 14 maja br. młodsza grupa teatralna 
„Promyk” z ZS w Dąbrowicy (dzieci            z klas 
I - III) wzięła udział w eliminacjach wojewódzkich  
XVI Przeglądu Małych Form Teatralnych „Bajko-
wisko2011”.Eliminacje odbyły się w SP nr 16 w 
Rzeszowie. „PROMYK” zaprezentował koncert 
teatralny pt. „Porwanie Rusałki”.  Grający rolę złe-
go Czarodzieja Mikołaj Kusy zachwycił jury. Cała 
grupa zagrała wspaniale i pokonując kilkanaście 
teatrów zakwalifikowała się do  finału wojewódz-
kiego. Był to dla dzieci wielki sukces, a zarazem 
wizja dalszej ciężkiej pracy. 

W dniu 28 maja  w teatrze Maska w Rze-
szowie w ramach dni Rzeszowa przy licznie zgro-
madzonej publiczności odbyły się prezentacje fi-
nałowe. Przedsięwzięciu patronowali Marszałek 
Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Pod-
karpacki, Prezydent Miasta Rzeszowa i Podkar-
packi Kurator Oświaty. Walka była trudna, gdyż 
sześć teatrów zaprezentowało bardzo wysoki po-
ziom inscenizacji. Jury nie miało łatwego zadania. 
Po burzliwych obradach okazało się, że przyznano 
nam II miejsce, co dla małego „PROMYKA” jest 
ogromnym osiągnięciem. Należy dodać, że byli-
śmy   jedynymi przedstawicielami nie tylko gminy 
ale  i powiatu leżajskiego w kategorii insceniza-

cja. 
Obsada:
Rusałka – Kinga Zacharyasz
Czarodziej – Mikołaj Kusy
Narrator – Wojciech Miś
Krasnoludek – Amelia Zacharyasz
Kwiatki: Natalia Bucior, Kinga Brzyska, Anna 
Hajdasz, Julia Jaworska, Andżelika Rymarz
Ślimak – Aleksander Peryga
Wiatr – Kacper Socha
oraz  Emilia Nagórna, Jan Socha, Bartosz Staroń i 
Damian Wilkos.
Reżyseria – Beata Kamińska i Anna Kłos. 

Pragniemy bardzo podziękować wszyst-
kim, którzy wspierali nas w naszej pracy, służyli 
pomocą zwłaszcza w przygotowaniu kostiumów. 
Szczególne podziękowania należą się P. dyrektor 
ZS w Dąbrowicy Lucynie Pietrycha, P, Zofii Frą-
czek – Skwara, P. Dorocie Zacharyasz, P. Joannie 
Baj – Peryga oraz  Dyrekcji i pracownikom GOK 
w Kuryłówce. 

Opiekunki Promyka
Beata Kamińska

Anna Kłos

Środowisko naturalne ulega ciągłym 
zmianom, ale to od nas zależy czy pozostaną po 
nas przepiękne zielone krajobrazy, czyste plaże 
czy sterty gór śmieci. Dlatego w naszej szkole 
podejmujemy wiele inicjatyw promujących 
ekologiczny styl życia.

Jedną z nich jest uczestnictwo w 
konkursie powiatowym „ Z Ekologią na Ty” 
organizowanym cyklicznie od 9 lat przez MZK 
w Leżajsku wspólnie z Powiatowym Szkolnym 
Związkiem Sportowym w Leżajsku.  Zadaniem  
konkursu jest zbiórka surowców wtórnych i 

W I E L K I  S U K C E S  MAŁ YCH  A K T O R Ó W 

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT W DĄBROWICY

baterii. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
uczniów i ich rodziców w tym roku nasza 
szkoła zdobyła III miejsce otrzymując czek na 
600 zł. Uczniowie, którzy przynieśli najwięcej 
surowców wtórnych otrzymali od pani dyrektor 
Lucyny Pietrychy  atrakcyjne nagrody  w postaci 
plecaków i przyborów szkolnych. Kilku uczniów 
pod opieką P. Pawła Deryło uczestniczyło  w 
dwudniowym rajdzie rowerowym na trasie 
Leżajsk – Kuryłówka- Ożanna - Dąbrowica 
-Brzyska Wola-Kuryłówka.

Szkoła w Dąbrowicy wzięła również 
udział  w kampanii „Liderzy selektywnej zbiórki” 
organizowanej przez Stowarzyszenie Ekoskop, 
Towarzystwo na rzecz Ziemi i Stowarzyszenie 
Zielone Mazowsze. Celem przedsięwzięcia było 
dotarcie do jak największej liczby gospodarstw 
domowych, instytucji i placówek handlowych 
i pozyskanie deklaracji dotyczącej zbiórki 
surowców wtórnych. Młodzież pozyskała ponad 
400 deklaracji. Czekamy na wyniki konkursu. 

Uczniowie, dzięki swojemu 
zaangażowaniu, a niejednokrotnie całych 
rodzin, przyczynili się do wzrostu świadomości 
ekologicznej. Uwieńczeniem wszystkich 
podejmowanych w szkole akcji  była akademia. 
Podczas uroczystości poprzez inscenizację,  
wiersze  i piosenki uczniowie zachęcali do 
segregacji odpadów, wyjaśniali znaczenie 
recyklingu i utylizacji.

 „…Świat jest wspaniałym darem  
od prawieków 

I nie zastąpi go komputer żaden.
„..Zostawcie nam czysty kawałek świata

Zostawcie nam strumyka czysty bieg,
Zostawcie nam lasy ogrody w kwiatach,
czyste powietrze zimą czysty śnieg….”

 Niech fragment tego utworu prezentowany 
podczas akademii skłoni nas do refleksji 
nad własnym postępowaniem i zachęci do 
podejmowania różnych działań na rzecz ochrony 
środowiska.

koordynatorki działań proekologicznych
Beata Kamińska
Jadwiga Stopyra

 W trosce o zdrowie naszych uczniów rea-
lizowane były następujące programy.

„Szklanka mleka”- 
promujący zdrowe 
odżywianie po-
przez zachęcanie do 
spożywania mleka i 
produktów mlecz-
nych. Wszyscy ucz-
niowie otrzymywali 

za darmo 3 razy w tygodniu po 0,25 l mleka. Pro-
gram finansowany ze środków unijnych, dopłaty 
krajowej i Funduszu Promocji Mleka.

 „Owoce w szko-
le”- zachęcający 
młodych ludzi do 
wyrabiania sobie do-
brych nawyków ży-
wieniowych. Ucznio-
wie klas I – III otrzy-

mywali przez 10 tygodni w każdym semestrze po 
2 porcje owoców i warzyw.

W ramach tego pro-
gramu prowadzone 
były różne formy za-
jęć ukazujące postawy 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KULNIE  
- ECHA ROKU SZKOLNEGO 2010/2011...

„W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH.”
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zdrowego i atrakcyjnego stylu życia jako alterna-
tywy wobec wielu patologii: szczególnie picia al-
koholu, zażywania narkotyków. Między innymi 
uczniowie ze swoimi wychowawcami dostarczyli 
plakaty sprzedawcom miejscowych sklepów oraz 
z udziałem policjantów Powiatowej Komendy 
Policji w Leżajsku wręczali ulotki kierowcom.

 Chcąc, by uczniowie wie-
dzieli jak bezpiecznie spędzić 
wakacje odbył się cykl zajęć 

ukazujących sposoby prawidłowego zachowania 
się nad wodą, w górach, w lesie czy na drodze. 
Realizując te zadania, nauczyciele współpraco-
wali z Komendą Powiatową Policji w Leżajsku. 

Jak udzielić pierwszej pomocy 
i wezwać pomoc , nasi ucznio-
wie wszystkich klas uczyli się 
dzięki przeszkolonym nauczy-
cielom i  pomocom, jakie szko-

ła otrzymała bezpłatnie z Fundacji Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w ramach realizowanego 
programu „Ratujemy i uczymy ratować”

Zajęcia pozalekcyjne
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia 

drogą do wiedzy” to projekt kierowany do ucz-
niów klasy pierwszej. W tym roku realizowany 
był już III etap. W ramach 50 godzin uczniowie 
mogli rozwijać swoje  zainteresowania i talen-
ty, korzystając z pomocy dydaktycznych, któ-
re szkoła otrzymała bezpłatnie. Efekty można 
było zobaczyć podczas prezentacji umiejętności 
uczniów na  podsumowaniu projektu. Był on fi-
nansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu państwa.

Na wycieczce...
 W czerwcowy słoneczny dzień, uczniowie 
wczesnym rankiem wyjechali na wycieczkę do 
Bałtowa w województwie świętokrzyskim. Tam 
czekało na nich wiele atrakcji. Wielkim przeży-
ciem był przejazd wśród egzotycznych zwierząt. 
Z bliska mogli obejrzeć między innymi: wielbłą-
dy, strusie, muflony, lamy, kozice śruborogie, al-
paki. Niezapomniane wrażenie wywarły opowia-
dania przewodnika i rzeźby dinozaurów. Prze-
piękne okazy minerałów oraz skamielin wzbu-
dzały zachwyt nie tylko dzieci. Wiele radości i 
dreszczyku emocji dostarczyły chwile spędzone 
w wesołym miasteczku i placu z urządzeniami 
sportowo – zwinnościowymi. Oczywiście musia-
ły być pamiątkowe zdjęcia. Wieczorem zmęcze-
ni, ale zadowoleni uczniowie wrócili do domu.
 Uczniowie , nauczyciele i rodzice bardzo 
dziękują Państwu Danucie i Kazimierzowi Bu-
cior zamieszkałym w USA za finansowe wspar-
cie naszej wycieczki.

Sukcesy naszych uczniów
Mimo małej liczby uczniów w naszej 

szkole, biorą oni udział w wielu konkursach i 
mają osiągnięcia. Oto niektórzy z nich. Prace 

plastyczne Krystiana Banacha, Kingi Pierczyk 
zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.  
W Międzynarodowym Konkursie Matematycz-
nym Kangur w grupie „ Kangurek” Bartosz Sa-
rzyński – uczeń klasy II zajął I miejsce w powie-
cie , co dało Mu bardzo dobry wynik krajowy, zaś 
Filip Góźdź uczeń klasy III w grupie „ Maluch” 
osiągnął wynik, którym zdobył wyróżnienie kra-
jowe. Wiktoria Deryło uczennica klasy VI w 
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
zajęła I miejsce w eliminacjach powiatowych, II 
miejsce w wojewódzkich , dzięki czemu zakwa-
lifikowała się do finału centralnego. Uczniom, 
nauczycielom i rodzicom – gratuluję.                            

W.Sz.

Dnia 31 maja 2011 roku po raz kolejny zaprosili-
śmy do naszej szkoły w Kulnie Rodziców na obchody Dnia 
Matki i Ojca. Wiersze, piosenki oraz wesołe przedstawie-
nia teatralne w wykonaniu uczniów klas  0-VI uświetniły 
to rodzinne spotkanie. Każda klasa przygotowała krótki 
program dedykowany rodzicom. Uczniowie prezentowa-
li zdolności aktorskie, taneczne i wokalne. Zgromadzeni 
rodzice byli zachwyceni występami uczniów i nagrodzili 
ich gromkimi brawami. Oczywiście nie zabrakło głośne-
go, płynącego  z wdzięcznych dziecięcych serc „100 lat”. 
Następnie rodzice otrzymali od swoich pociech wykonane 
samodzielnie prezenty i laurki z życzeniami.  Po części 
artystycznej rodzice spędzili wspólnie czas przy pysznym 
poczęstunku.

                                                                    I.W.

 Całkiem niedawno świat obiegła strasz-
liwa wiadomość, porównywalna do Apokalipsy. 
Wiadomość, która wstrząsnęła nie tylko całym 
sportowym środowiskiem. Wiadomość, przez 
którą płakał nie jeden wierny kibic. Każdy wie-
dział, że kiedyś to nastąpi, bo taka jest kolej rze-

czy, a jednak… zrobiło się wielkie zamieszanie. 
Być może moje podejście jest nieco ironiczne, 
usprawiedliwieniem może być jedynie moja zni-
koma fascynacja skokami narciarskimi. Tak, te-
raz każdy wie o kogo chodzi, mianowicie: Adam 
Małysz zakończył karierę! Z tej okazji Samorząd 

DROGA MAMO, DROGI TATKU  
- ODPŁYŃCIE NA MARZEŃ STATKU...

„ZAPUŚĆ  WĄSA”  CZYL I . . .   KURYŁÓWKA DLA  ADAS IA
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„M …JAK MEDIACJA”  to ha-
sło XI edycji Powiatowego Profilaktyczne-
go Konkursu Plakatowego organizowanego 
przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  
w Leżajsku. 22 marca 2011 r. w Miejskim Centrum 
Kultury w Leżajsku zakończono eliminacje, otwierając 
jednocześnie wystawę prac plastycznych laureatów i fi-
nalistów biorących udział w konkursie. Głównym celem 
organizatorów było zapoznanie uczniów z alternatyw-
nymi sposobami rozwiązywania konfliktów.  Mediacje 
szkolne to temat trudny ale bardzo  ważny. Uczą one 
odpowiedzialności,  porozumiewania się bez przemocy, 
to sposób dochodzenia do kompromisu, który strony wy-
pracowują wspólnie, przy udziale bezstronnego, neutral-
nego mediatora. Chociaż temat nie należał do łatwych, to 
uczestnicy świetnie poradzili sobie z tym zagadnieniem. 

Wśród laureatów znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół w 
Kuryłówce pracujący pod kierunkiem Małgorzaty Szty-
rak. Należą do nich: Eliza Ostolska i Estera Szarzyńska 
z kl.V oraz Monika Kopel z kl. II gimnazjum. W kon-
kursie zostały także  wyróżnione prace Moniki Szabat, 
Aleksandra Wnuka, Karoliny Czerwonki i Rafała Skwa-
ry – uczniów I kl. gimnazjum.

Szkolny naszego gimnazjum przeprowadził ak-
cję „Wąsy na Małysza”. Oczywiście uczniowie 
działali pod przewodnictwem opiekuna, którym 
jest pani Maria Wolanin, a także najwierniejsze-
go z najwierniejszych kibiców- pana Waldemara 
Fusa. Chłopcy w wąsach wyglądali nieco komicz-
nie, ale niektórym było w nich do twarzy! W tym 
dniu dominowała płeć męska, lecz nawet niektó-
re dziewczyny odważyły się na tak drastyczny, 
zdaniem większości płci pięknej, krok. Odważne 
posunięcie! Czy kierowała nimi tylko i wyłącz-
nie chęć dołączenia do grona fanów Adama? Nie, 
bowiem odejście naszego „bohatera narodowe-
go” jak zwykli mawiać niektórzy, było szansą na 
„złapanie” dodatkowych punktów z zachowania. 
Nie zmienia to faktu, że uczniowie naszej szkoły 

są jak najbardziej bezinteresowni (proszę nie do-
szukiwać się sarkazmu). Jeszcze tylko pamiątko-
we zdjęcie i… po wszystkim. Nasze gimnazjum 
łączyło się z całą Polską, biorąc udział w tej akcji. 
Czyżby „podziały”, o których ostatnio tak głoś-
no, na moment odeszły w zapomnienie? Jeśli tak, 
to naszemu skoczkowi możemy przypisać jesz-
cze jedną zasługę. Małysz, choć zakończył karie-
rę związaną ze skokami, nie pozwala, by słuch  
o nim zaginął. Ptaki śpiewają i wędrowni lutniści 
zapowiadają, iż „Orzeł z Wisły” stanie się kie-
rowcą rajdowym. Czy teraz będziemy krzyczeli: 
„Jedź, Adam, jedź!”? 

                                                           Weronika 
Wilkos  

K ONKU RS  P L AS TYCZNY M... .  JAK MEDIACJA

 W wielkanocnym nastroju i wiosennej 
atmosferze 7 kwietnia 2011r. w ramach projektu 
edukacyjnego w Zespole Szkół w Kuryłówce 
odbył się kiermasz ozdób wielkanocnych. My, 
jako uczennice klas drugich wykonałyśmy różne 
prace, które sprzedawały się błyskawicznie. 
Udowodniłyśmy, że hojnie obdarzono nas 
talentami. Na stolikach można było znaleźć 
pisanki, stroiki, kartki, a także szczególnie 
przykuwające uwagę - zajączki, które cieszyły 
się wielkim zainteresowaniem ze strony 
kupujących. Wielkimi zdolnościami, nie tylko 
matematycznymi, wykazała się również pani 
Maria Wolanin – nasz opiekun, Nauczycielka 
bacznie czuwała nad wszystkim i solidnie zajęła 
się organizacją. Ozdoby wykonałyśmy z dużym 
zaangażowaniem, ponieważ dochód przeznaczony 

był dla chorych dzieci z naszej gminy. Jesteśmy 
wdzięczni osobom, które pomagały nam 
zorganizować kiermasz, a także kupującym nasze 
prace. Mały gest, a może tak wiele. Pokazałyśmy, 
że i my, nawet w tak nielicznym składzie, razem 
możemy bardzo dużo. Dzięki Wam mogłyśmy 
pomóc dzieciom! 
                                              Ewa Wilkos

Fundusze Promocji Produktów rolno-spożywczych ist-
niejące od lipca 2009 roku, przynoszą już swoje pierwsze owoce. 
Przez półtora roku wydano ponad 18 milionów złotych na promo-
cję żywości. Środki te pozwoliły branży spożywczej na atrakcyjną 
prezentację swojej oferty. Jest więc nadzieja, że promocja żywności 
spowoduje wzrost popytu i cen skupu, dzięki czemu produkcja rolna  
w Polsce stanie się bardziej opłacalna.

 Po kilkunastu miesiącach działania Funduszy Promocji 
Żywności można powiedzieć, że cały instrument zaczął dobrze 
funkcjonować. Co kwartał na rachunki funduszy wpływa około 
8 mln zł. 

Środki z poszczególnych funduszy zostały prze-
znaczone na bardzo wiele przedsięwzięć. Warto wspomnieć  
o kilku z nich: 
- dzięki środkom z Funduszu Promocji Mleka na dużą skalę 

wspierane są targi zagraniczne na rynkach strategicznych dla 
sektora mleczarskiego. W październiku 2010 roku zakończyła 
się kampania promocyjno-informacyjna „Stawiam na mleko 
i produkty mleczne”, której celem było zwiększenie spożycia 
mleka i produktów mlecznych oraz poinformowanie o konse-
kwencjach wynikających z niedoboru wapnia w organizmie 
człowieka.

- Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych zre-
alizował ponad dwadzieścia projektów, przeznaczając posiada-
ne środki między innymi na szkolenia dla producentów zbóż, 
a także na kampanię „Makaron rządzi zdrowo”. Na fundusz w 
ubiegłym roku zebrano 3 mln zł.

- 2,5 mln zł, które zgromadzono na koncie Funduszu Promocji 
Owoców i Warzyw, zostało spożytkowane na wiele projek-
tów. Wśród nich był program „5 x dziennie warzywa i owo-
ce”, który miał za zadanie zwiększyć popyt na świeże i prze-
tworzone owoce, warzywa oraz soki, jak również zbudować 
świadomość potrzeby spożywania pięciu porcji tych produk-
tów dziennie. W ramach Funduszu Promocji Owoców i Wa-
rzyw zrealizowano także szkolenia dla sadowników związane 
 z eksportem jabłek na rynek rosyjski. Ponadto sfinansowano 
uczestnictwo w tegorocznych Międzynarodowych Targach 
Owoców i Warzyw Fruit Logistica w Berlinie, a niedawno ru-
szyła kampania „Czas na pieczarkę”.

- Ogromne wsparcie z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego 
otrzymała kampania informacyjna na temat mięsa wieprzowe-
go produkowanego zgodnie z krajowym  systemem  jakości  
Pork  Quality System. Kampania ta wspófinansowana jest ze 
środków unijnych i z budżetu państwa.

 
 Środki z funduszy nie służą tylko samoistnemu finan-
sowaniu działań, ale również temu, by znaleźć środki na wkład 
własny w kampaniach unijnych. Przez to efekt pieniędzy groma-
dzonych w sektorach producentów będzie wielokrotnie większy.

                 Ustawa, która weszła w życie w lipcu 2009 r. o fundu-
szach promocji produktów rolno-spożywczych stworzyła 9 od-
rębnych funduszy promocji: mleka (dawniej Fundusz Promocji 
Mleczarstwa), mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa koń-
skiego, mięsa owczego, mięsa drobiowego, ziarna zbóż i prze-
tworów zbożowych, owoców i warzyw oraz ryb.

 Składki na Fundusze odprowadzają przedsiębiorcy samo-
dzielnie w wysokości 0,1 % wartości netto wszystkich zakupionych w 
danym kwartale towarów objętych obowiązkiem wpłat na fundusz.  
Za wyjątkiem Funduszu Promocji Mleka przedsiębiorcy zobo-
wiązani są do dokonywania wpłat w cyklach kwartalnych nie 
później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu 
kwartału.
 O przeznaczeniu zgromadzonych środków na każdym 
z funduszy, decydują Komisje Zarządzające, w skład których 
wchodzą reprezentanci producentów rolnych i przetwórców.
Od początku powstania „funduszy” na kontach zgromadzono 
łącznie około 50 mln zł. Co kwartał na rachunki funduszy wpły-
wa około 8 mln zł.

 Do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w 
Rzeszowie od wejścia w życie ustawy wpłynęło łącznie około 
1000 deklaracji na kwotę ponad 576,5 tys. zł. 

Sekcja Informacji i Promocji
OT ARR Rzeszów

Rzeszów 22.03.2011r.

K I E R M A S Z  Ś W I Ą T E C Z N Y

AGENCJA RYNKU ROLNEGO PROMUJE ŻYWNOŚĆ !
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SPRZEDAM!!!
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną  

o powierzchni  19a w Kuryłówce  
(obok pomnika na Kalówce) .

Szczegóły pod numerem telefonu  
500 172 957
O g ł o s z e n i e    p ł a t n e

OGŁOSZENIE
Zgubiono legitymację studencką studentki Barbary Serafin 

zam. 37-303 Kuryłówka 470, wydaną przez Państwową 
Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. Ks. Bronisława 

Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Ochrony Zdrowia.  
Znalazcę prosimy o kontakt redakcją Kuryłowskich Wieści.

DZIEŃ SAMORZĄDOWCA 2011r.
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OFERUJEMY PEŁNY ZAKRES DRUKÓW
OPRACOWANIE GRAFICZNE I DRUK
foldery, ulotki, druki reklamowe, papiery �rmowe, plakaty, wizytówki, 
druki akcydensowe (pap. samokopiujący), etykiety (pap. 
samoprzylepny), książki, broszury, gazety itp.
DRUKI WYBORCZE
plakaty, ulotki,  listy kandydatów, karty do głosowania
KALENDARZE
planszowe, trójdzielne, biurkowe, biuwary(podkłady na biurko), listkowe 

DRUK CYFROWY - PEŁNOKOLOROWY
wydruk już od jednej sztuki

PIECZĄTKI


