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Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją

budzącej się do życia wiosny 
i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości płynącej 
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego 
w gronie najbliższych osób

życzą 
Wójt i Rada Gminy Kuryłówka

Drodzy Czytelnicy Kuryłowskich Wieści!
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam,
aby nastrój tych Świąt 
przybranych wiosenną radością i beztroską
utrwalił się w Waszych sercach 
na długi, długi czas i pozostał z Wami 
także w poświątecznej codzienności
Redakcja KW
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Kobiety jak te kwiaty...

Dobra zabawa, śmiech, dużo życzeń i kwiaty, tak 
wyglądało 10 marca niedzielne popołudnie w Ośrod-
ku Kultury w Kuryłówce. Panie z terenu całej gminy 
tłumnie zjechały na koncert dedykowany specjalnie 
dla Nich.

Tradycyjnie powitania dokonał Wójt Gminy Ku-
ryłówka Tadeusz Halesiak, który swoim wystąpieniem 
przytoczył historię Dnia Kobiet oraz złożył paniom ży-
czenia w imieniu wszystkich mężczyzn. W tym dniu 
scena należała właśnie do nich.

Bardzo bogaty program artystyczny przyczynił 

się do tego, że panie świetnie się bawiły. Piosenki: Takie ładne oczy w wykonaniu Mateusza Pietrychy, Byłaś 
serca biciem – Bartosza Zagai, Bo to się zwykle tak zaczyna, Pozwolił nam los – Mateusza Winiarskiego, Mo-
niki Kryń, Kobiety jak te kwiaty – Piotra Dziechciarza, Ze starej płyty, Bal wszystkich świętych, Na opolskim 
rynku – Bolesława Matuszki, Blondyneczka, Lornetka – Zbigniewa Tryki czy Hiszpańskie oczy wykonane na 
Fletni Pana przez Bogdana Pęcaka wzbudziły zachwyt na widowni, tworząc tym samym niezwykłą atmosferę.

Na scenie zaprezentował się również Chór Męski i Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w utwo-
rach: Cyganeria, Czekolada, W zielonym gaju, od kilku już lat do dobrej zabawy przyłącza się zaprzyjaźniony 
z ośrodkiem kultury zespół HEVEN, który w tym roku  zaskoczył pomysłowością, oryginalnością strojów i nie 
tylko… 

Nie zabrakło również scen kabaretowych, przedstawione skecze Spowiedź czy Feministki w wykonaniu 
Leszka Połcia, Mateusza Winiarskiego, Andrzeja Pieczonki i Romana Iwanickiego, dały nam dużą dawkę do-
brego humoru i nie małej fantazji, a tym samym pokazały niewątpliwy potencjał aktorski jaki w nich drzemie.

Finałem koncertu, było złożenie życzeń przez dyrektora GOK, odśpiewanie piosenki Za zdrowie Pań  
i wręczenie licznie przybyłym paniom kwiatów oraz zaproszenie na koncert w przyszłym roku.

Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl
gbpwz
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JESZCZE RAZ O „USTAWIE ŚMIECIOWEJ”
Jak już informowaliśmy Mieszkańców naszej Gminy w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r., gmina zobligowana jest do zorganizowania systemu 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na nowych zasadach. 

Na terenie Gminy Kuryłówka nowe zasady gospodarowania odpadami dotyczą nieruchomości za-
mieszkałych.

Zgodnie z nowymi Przepisami:

1. Dokonano wyboru metody ustalenia opłaty jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
dana nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr 
XXVI/141/2012 Rady Gminy Kuryłówka z dn. 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości opłaty)

2. Ustalono następujące stawki opłat:

−	 5 zł / m-c na osobę- w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny 
(segregowany)

−	 10 zł / m-c na osobę – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane w sposób nieselek-
tywny (niesegregowany)

3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości określa się 
na podstawie deklaracji złożonej do Urzędu Gminy Kuryłówka przez właściciela nieruchomości (dot. 
również współwłaścicieli, dzierżawców, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości)

 W przypadku nowych mieszkańców oraz wszelkich zmian, właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć deklaracje odpowiednio w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub od dnia nastąpienia zmiany.  
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana.

4. Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy Kuryłówka pok. Nr 16, a także na stronie interne-
towej Urzędu Gminy.

5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określi, w drodze de-
cyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione 
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podob-
nym charakterze.

6. Złożona deklaracja będzie podstawą do wystawienia tzw. tytułu wykonawczego i wszczęcia postępo-
wania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy, co oznacza, że jeśli składający deklarację nie wywiąże 
się z obowiązku dokonywania płatności, powstanie zaległość według danych ze złożonej deklaracji.

Liczba złożonych deklaracji na dzień 12.03.2013 r. w poszczególnych sołectwach

Miejscowość Ilość deklaracji dostarczonych do Urzędu Ilość brakujących deklaracji
Brzyska Wola 264 31

Dąbrowica 132 27
Jastrzębiec 47 15

Kolonia Polska 58 11
Kulno 96 41

Kuryłówka 327 101
Ożanna 62 14
Słoboda 34 2

Tarnawiec 44 10
Wólka Łamana 35 10

JK
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Tak właśnie większość z nas wyobraża sobie 
osobę, która powinna piastować tę niezwykłą funk-
cję. A jaka jest rzeczywistość? Te opinię pozostawia-
my Państwu do indywidualnego rozważania.  

Zakres zadań, organizację, zasady i tryb wybo-
ru sołtysa regulują odrębne dla każdego sołectwa 
uchwały Rady Gminy Kuryłówka z dnia 9 kwietnia 
2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa. So-
łectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Kuryłówka 
tworzy je ogół mieszkańców sołectwa .

Organami sołectwa są: Zebranie Wiejskie jako 
organ uchwałodawczy oraz  sołtys jako organ wyko-
nawczy, którego wspomaga Rada Sołecka. Kadencja 
Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. Wybory sołtysa 
odbywają się w terminie trzech miesięcy po wybo-
rach do Rady Gminy. Sołtysów w Gminie Kuryłówka 
wybiera się w wyborach powszechnych w sposób 
równy i bezpośredni w głosowaniu tajnym. Kandydat 
na sołtysa musi uzyskać poparcie 20 mieszkańców 
sołectwa, aby móc kandydować w wyborach. O wy-
borze sołtysa decyduje zwykła większość głosów. 

W § 10 statutu określono obowiązki sołtysa  
w sposób następujący:

1) reprezentuje Sołectwo na zewnątrz,
2) prowadzi dokumentację związaną ze swoją 

działalnością,
3) przewodniczy obradom Rady Sołeckiej,
4) zwołuje Zebranie Wiejskie i w tym celu:

a) umieszcza ogłoszenia o Zebraniu Wiej-
skim w miejscach zwyczajowo przyjętych, w terminie 
nie krótszym niż 7 dni przed terminem Zebrania, aby 
zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców,

b) zaprasza na Zebranie Wiejskie przedsta-
wicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla 
referowania spraw,

c) przygotowuje projekty uchwał i opinii Ze-
brania Wiejskiego,

d) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiej-
skiemu projekt rocznego planu gospodarowania 
środkami z budżetu gminy,

5) kieruje realizacją uchwał Rady Gminy doty-
czących Sołectwa, a także współpracuje z organami 
Gminy w zakresie publikacji przepisów gminnych i in-
formacji urzędowych w celu umożliwienia mieszkań-
com zapoznania się z nimi,

6) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiej-
skiego, kontroluje ich realizację, informuje mieszkań-
ców o realizacji uchwał,

7) składa sprawozdanie roczne ze swej działal-
ności do końca marca roku następnego,

8) odpowiada za właściwe gospodarowanie 
mieniem gminnym powierzonym Sołectwu,

9) współdziała z organami gminy i radnymi  
z okręgu wyborczego w zakresie realizacji uchwał,

10) współpracuje z organizacjami społecznymi 
działającymi na terenie sołectwa,

11) uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez pra-
wa udziału w głosowaniu,

12) może uczestniczyć w posiedzeniach Komi-
sji stałych i doraźnych Rady Gminy bez prawa udziału  
w głosowaniu,

13) może zabierać głos w każdej sprawie doty-
czącej Gminy oraz jego Sołectwa na zasadach ustalo-
nych dla radnych,

14) w zakresie ustalonym przez Radę Gminy 
dokonuje poboru podatków,

15) przysługuje mu wynagrodzenie za inkaso-
wanie podatków i innych zobowiązań o charakterze 
publiczno - prawnym na zasadach ustalonych przez 
Radę Gminy,

16) w ramach posiadanych środków finanso-
wych na potrzeby sołectwa zabezpiecza potrzeby 
kancelaryjne swego biura,

17) wykonuje inne zadania z mocy ogólnie obo-
wiązujących przepisów,

18) z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej 
przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Za rzetelne wykonanie swych obowiązków 
sołtys otrzymuje w każdym miesiącu dietę w wyso-
kości procentowej liczonej od minimalnego wyna-
grodzenia, które w roku bieżącym zostało określone  
w wysokości 1600 zł brutto (i ulega zmianie w każ-
dym kolejnym roku) :

1. Brzyska Wola  43%              
2. Dąbrowica   22%                          
3. Jastrzebiec   26%                       
4. Kolonia Polska  14%                  
5. Kulno   17%                                
6. Kuryłówka   55%                          
7. Ożanna   21%                            
8. Słoboda   14%                             
9. Tarnawiec   17%                           
10. Wólka Łamana  14%                 

Funkcja Sołtysa - misja, służba i ogromne zaangażowanie
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Od grudnia 2012 roku do końca października 2013 roku w Gminie Kuryłówka w ramach działania 
4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW 2007-2013 w zakresie małych projektów 
realizowany jest projekt p.h. ”Organizacja warsztatów regionalnego rzemiosła ludowego dla Kół Gospodyń 
Wiejskich działających na terenie Gminy Kuryłówka”, której celem jest : Aktywizacja oraz poprawa życia 
społeczności lokalnej na terenie Gminy Kuryłówka poprzez organizację i przeprowadzenie cyklu warsztatów 
rzemiosła ludowego. W ramach projektu organizowane są dla pań z KGW z terenu naszej gminy warsztaty 

Warsztaty dla wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z Terenu Gminy Kuryłówka

kulinarne, haftu, szydełkowania oraz 
warsztaty bibułkarstwa. Pod okiem 
doświadczonych instruktorów panie 
nabywają wiedzę z zakresu tradycji 
i kultury naszego regionu. Podczas 
warsztatów kulinarnych gospodynie 
poznają i przygotowują dania trady-
cyjne charakteryzujące nasz region, 
a zajęcia praktyczne i degustacja 
wytworzonych produktów sprawia 
gospodyniom mnóstwo radości.  

W czasie tych spotkań Mieszkanki 
naszej Gminy również wymieniają 
się swoimi własnymi doświadczenia-
mi kulinarnymi. Na warsztatach ha-
ftu członkinie KGW uczą się podstaw 
hafciarstwa, unikatowego dla nasze-
go regionu. Odkrywają piękno, ma-
gię i wyjątkowość sztuki hafciarskiej, 
która uszlachetnia, uczy precyzji  
i urzeka swoim wdziękiem. Podczas 
warsztatów panie poznają różne 

techniki haftu i zapoznają się z bogata historią tego rzemiosła, a nicią i igła wyczarowują swoje własne piękne 
dzieła. W trakcie zajęć z  szydełkowania panie z KGW pod okiem doświadczonego instruktora uczą się po-
sługiwania szydełkiem, wykonywania podstawowych splotów, a także prawidłowego wyboru narzędzi i nici. 
W czasie zajęć tworzą różnorodne dekoracyjne przedmioty do własnego domu jak i garderoby tj. serwetki, 
kołnierzyki, broszki, a także inne  ozdoby. Natomiast podczas warsztatów bibułkarskich uczestniczki poznają 
techniki bibułkarskie tj.: wycinanie, skręcanie, zwijanie, rolowanie czy cukierkownie. Panie z KGW wykonują 
wyroby z bibuły i krepiny w każdej z wymienionych technik i przygotowują elementy różnych układów i kom-
pozycji bibułowych. Poszczególne warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pań z poszczególnych 
KGW, czas mija im niezwykle przyjemnie, a przy tym twórczo i smacznie.

BW
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24 stycznia 2013 r. Gminnym Świętem Seniora w Kuryłówce.

To szczególne święto, podczas którego przedstawiciele samorządu i instytucji współpracujących z oso-
bami w wieku senioralnym honorują Jubilatów obchodzących 50 –lecie Pożycia Małżeńskiego oraz wszystkich 
Seniorów, którzy poprzez swoją działalność, postawę życiową przyczyniali się do rozwoju lokalnej społeczno-
ści. Świętującym życzenia złożył m.in. Wójt Gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak, który w swoim wystąpieniu  
w pierwszej kolejności zwrócił się do Jubilatów Świętujących Złote Gody, podkreślił niezwykłą wagę tego 
wydarzenia dla małżonków, pogratulował Im sukcesów i życzył świętowania kolejnych jubileuszy w zdrowiu, 
pogodzie ducha, należytym szacunku i cieple rodzinnym. 

Kolejne słowa uznania wójt skierował do wszystkich pozostałych Seniorów: Kombatantów którzy wiele 
lat swojego życia poświęcili na działalność na rzecz wolnej Ojczyzny; byłych Pracowników urzędów i instytucji, 
Sołtysów, Działaczy społecznych z terenu Gminy Kuryłówka, którzy poprzez swoją działalność i odpowiedzial-
ne pełnienie swoich funkcji sprawili,  że gmina mogła się rozwijać. Swoje podziękowania wyraził słowami: „to 
dzięki Wam, sprawnie i efektywnie załatwialiśmy ważne dla nas sprawy, korzystaliśmy z waszych rad, mogli-
śmy rozwijać się intelektualnie, kultywować tradycje i  wzbogacać swoją kulturę.  Takich osób potrzebujemy 
jak najwięcej, także teraz. Pragnę dodać, że znaczna grupa wśród Was czyni tak nadal i za to serdecznie Wam 
dziękuję”. 

Ponadto życzenia świętującym Seniorom zło-
żyli Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kotulski, 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Stanisław Pawe-
lec, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w  Kuryłówce Alicja Kycia i Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury Leszek Połeć.  Po tych uroczystych chwilach 
uczestnicy spotkania dalszą część niepowtarzalnego 
wieczoru spędzili w gronie dawnych znajomych, przy-
jaciół, przy dźwiękach muzyki i w przyjaznej atmosfe-
rze.

Jubilaci Świętujący Złote Gody:
Anna i Paweł Dyjak – Kolonia Polska

Emilia i Stefan Kasperek – Kulno 
Janina i Michał Kogut – Kuryłówka

Janina i Franciszek Ostrowscy – Kuryłówka
Janina i Franciszek Staroń- Kuryłówka

Genowefa i Jarosław Turek – Kuryłówka
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Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2011 roku 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 
września 2011 roku w sprawie nowej procedury 
„Niebieska Karta”, nałożyła na Gminy obowiązek 
powołania zespołów interdyscyplinarnych ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, od 9 listo-
pada  2011 roku  zjawisko przemocy domowej jest 
stale monitorowane. Niestety na tle innych gmin 
naszego powiatu pod tym względem nie wypada-
my najlepiej…

W 2011 roku na terenie Gminy zanotowano 
ogółem 57 interwencji domowych, z czego sporzą-
dzono 18 „Niebieskich Kart”, natomiast 2012 roku 
odnotowano 99 interwencji z czego sporządzono 
28 „Kart”. Liczbę pokrzywdzonych w wyniku prze-
mocy domowej ogółem wyniosła 23 osoby, w tym 
17 kobiet, 2 mężczyzn, 2 małoletnich do ukończe-
nia 13 r.ż. oraz 2 małoletnich od 13 do 18 r. ż.  2012 
rok to 28 pokrzywdzonych, z czego 1 osoba to 
mężczyzna i 1 małoletnia powyżej 13. r.ż. Całkowi-
ta liczba sprawców przemocy domowej wyniosła 
22 osoby, przy czym 21 to mężczyźni. Większość 
sprawców w momencie interwencji znajdowała 
się pod wpływem alkoholu. 3 mężczyzn zostało 
przewiezionych do Izby Wytrzeźwień. Liczba po-
stępowań przygotowawczych dotyczących prze-
mocy domowej z art. 207 k. k. wyniosła 5, nato-
miast 3 zakończyły się wyrokami skazującymi.

Jednoznacznie definicja przemocy w ro-
dzinie zawarta jest w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie. Zgodnie z tą definicją przemoc w 
rodzinie to jednorazowe bądź powtarzające się 
umyślne działanie lub zaniechanie naruszające 
prawa lub dobra osobiste osób członków rodzi-

ny, w szczególności narażające te osoby na nie-
bezpieczeństwo utraty zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność seksualną, powodujące 
szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne 
u osób dotkniętych przemocą. Dlatego też każdy 
dopuszczający się takiego czynu popełnia prze-
stępstwo z art. 207 K.k.  za które przewidziana jest 
kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.  
W praktyce sprawca, który w/w przestępstwo po-
pełnia po raz pierwszy, sąd najczęściej orzeka karę 
w zawieszeniu.

Przemoc domowa najdotkliwiej uderza  
w najsłabszych członków rodziny, czyli dzieci. Prze-
moc stosowana w domu, której świadkami są dzieci, 
destruktywnie wpływa na ich rozwój emocjonalny. 
Zaburzenia u dzieci przejawiają się w kilku aspektach  
i dotyczą zarówno psychologicznych, zdrowotnych jak 
i fizycznych upośledzeń ich zachowania. Zaburzenia 
emocjonalne związane są zazwyczaj z bardzo niską 
oceną siebie jako jednostki oraz wszystkich swoich 
działań. Jednostce towarzyszą lęk, złość oraz objawy 
depresyjne. Zaburzenia zachowania przybierają po-
stać agresywnych i często okrutnych zachowań wo-
bec ludzi i zwierząt, działaniom jednostki towarzyszą 
złości, zachowania przestępcze, wagarowanie, pozo-
stałe zgodne z kryteriami diagnozy trudności wycho-
wawcze. Świadkowie przemocy nie potrafią odnaleźć 
się w społeczeństwie, wykazują objawy nieprzysto-
sowania społecznego, są niezdolni do empatii. Nie 
radzą sobie w szkole, bardzo często pojawia się opóź-
nienie intelektualne dziecka, czego konsekwencją 
mogą być słabe wyniki w nauce. Zaburzenia zdrowia 
fizycznego cechują się bezsennością, zaburzeniami 
łaknienia, objawami chorób psychosomatycznych, 
niedostatecznym rozwojem motoryczno-fizycznym, 
a nawet występowaniem moczenia nocnego. Dzieci 

Jubileusz uświetniła część artystyczna w wykonaniu zespołów i solistów z GOK Kuryłówka.

Problem przemocy domowej na terenie Gminy KuryłówkaProblem przemocy domowej na terenie Gminy Kuryłówka
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oglądające przemoc pomiędzy rodzicami, nie znają 
właściwej definicji miłości ani bliskości w związku. 
Doświadczenia z dzieciństwa rzutują na ich później-
sze życie, składające się przede wszystkim z przemo-
cy rodzinnej i zaburzeń w relacjach z partnerem.

Ogromna większość, bo aż ponad 90% przy-
padków przemocy domowej w naszej gminie ma 
miejsce wtedy, gdy sprawca znajduje się pod wpły-
wem alkoholu. 

W powszechnym wyobrażeniu sprawcą przemocy  
w rodzinie jest osoba uzależniona i nie jest to wy-
obrażenie zbyt daleko odbiegające od rzeczywistości. 
Najczęściej to właśnie uzależniony jest źródłem de-
strukcyjnych zachowań w postaci przemocy psychicz-
nej, fizycznej, seksualnej i ekonomicznej. Człowiek 
uzależniony charakteryzuje się labilnością emocjo-
nalną, spowodowaną stanem po spożyciu alkoholu 
bądź stanem zespołu abstynencyjnego, który pojawia 
się wraz ze spadkiem poziomu alkoholu w organizmie. 
Będąc trzeźwym - odczuwać może silny głód alkoholowy 
(często nieuświadomiony), co uruchamia złość, a niejed-
nokrotnie agresję. Reasumując uzależniony albo jest 
pod wpływem alkoholu, który pozbawia hamulców, 
albo silnie pragnie się napić, co daje podobne rezul-
taty. Uzależnieni nie radzą sobie z tym wszystkim, co 
się z nimi dzieje i często przekraczając kolejne grani-
ce stosują przemoc wobec tych, którzy są najbliżej, 
a więc wobec żon/mężów, dzieci, rodziców. Ponadto, 
z upływem czasu ci bliscy ludzie zaczynają dostrzegać 
problem, mówić o nim i nalegać na zmianę, co jest zro-
zumiałe dla wszystkich z wyłączeniem uzależnione-
go. Po pierwsze najczęściej sam uzależniony nie chce 
zauważyć problemu 

i bagatelizuje go, nie mówiąc już o szukaniu pomocy 
w jego rozwiązaniu. Po drugie, często używa wielu ar-
gumentów wspierających dalsze picie. Po trzecie, od-
racza moment decyzji dotyczącej zmiany sposobu ży-
cia, itd. By zapewnić sobie komfort picia niezmiernie 
często zaczyna manipulować bliskimi: kłamie, stosu-
je mnóstwo wybiegów umożliwiających picie, zrzu-

ca odpowiedzialność i winę na otoczenie, wychodzi 
z domu po wcześniej sprowokowanych awanturach. 
Dlatego też apeluje się do tych mieszkańców naszej 
Gminy, którzy są dotknięci bezpośrednio lub wiedzą, 
że w najbliższym otoczeniu ktoś doznaje takie prze-
mocy o zdecydowaną reakcję i kontakt z jedną z po-
danych niżej instytucji. 

W razie przemocy gorącej niezwłocznie zawiadomić 
Policję i dzwonić na nr 997 lub 112.

Wszelkie informacje dotyczące przemocy w rodzinie 
można zgłaszać do Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530  

pod nr telefonu: 17-243 00 44 lub 17-243 81 12.

a także do:

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Leżajsku 
37-300 Leżajsk, ul. M.C. Skłodowskiej 8 

tel. 17 242-13-00
W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

pomocą służą:
instruktor profilaktyki uzależnień -

środa, piątek 15:30 - 17:30,
psycholog - poniedziałek, wtorek 15:30 - 17:30, 

czwartek 8:00 - 10:00.

Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie „Niebieska Linia” 

nr tel. 801 12 00 02
Telefon działa od poniedziałku do soboty 

w godz. 800 – 2200

 oraz w niedzielę i święta w godz. 800 - 1600

W środy w godz. 1800 - 2200 dyżurują prawnicy,
którzy udzielają porad prawnych

Dziecięcy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 
nr tel. 116 111

Czynny codziennie od 1200  do 2000

SZYBSZE I SUROWSZE KARY DLA SPRAWCÓW DROBNYCH PRZESTĘPSTW

 Jak zniechęcić drobnego złodziejaszka do 
kradzieży? Pokazać mu, że w przypadku zatrzyma-
nia zostanie ukarany bardzo szybko i dolegliwie fi-
nansowo. Wdrożenie nowych propozycji podniesie-
nia progu kwotowego wykroczenia, wyższe grzywny 
i rejestracja sprawców, mogą to zapewnić.

 Szybko wymierzane i dotkliwe finansowo – 
takie powinny być kary dla złodziei dopuszczających 
się drobnych kradzieży. Czyny takie są szczególnie 
uciążliwe społecznie, co sprawia, że Policja koncen-
truje się na walce ze złodziejami tak, by maksymalnie 
uniemożliwić im proceder i zniechęcić do niego. Stąd 
propozycja nowych rozwiązań, które z pewnością 
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utrudnią życie złodziejowi. Policji zależy, by każdy 
kto dopuści się złamania prawa – przestępstwa czy 
wykroczenia, poniósł dające mu do myślenia konse-
kwencje. 

Jak to zrobić?

Propozycja zmiany prawa idąca w kierunku skutecz-
niejszego ścigania złodziei opiera się na trzech fila-
rach: 

•	 podniesieniu wartości granicznych wykroczenia 
z 250 złotych do proponowanego 1000 złotych,

•	 podniesienie stawki grzywny za drobne kradzie-
że nawet do kilku tysięcy złotych,

•	 rejestrację wykroczeń i ich sprawców.  

Jakie korzyści płyną z tych zmian?    

1. Szybkie osądzenie sprawcy. Zatrzymany przez 
policjantów na gorącym uczynku złodziej, który 
dopuści się kradzieży mienia o wartości poni-
żej 1000 złotych, otrzyma mandat w wysokości 
nawet kilku tysięcy złotych, policjant sporządzi 
notatkę oraz zarejestruje jego i czyn, którego się 
dopuścił w systemie informatycznym Policji. Za-
tem po najwyżej kliku godzinach sprawca został-
by ukarany. W szczególnych sytuacjach, np. gdy 
złodziej dopuściłby się kolejnej kradzieży, sprawa 
trafiłaby do sądu, który orzeka w sprawie o wy-
kroczenie. Dziś kradzież mienia o wartości powy-
żej 250 złotych traktowana jest jako przestęp-
stwo, co sprawia, że złodziej odpowiada przed 
sądem dopiero po kilku miesiącach, a nawet 
latach. Pamiętajmy, że w myśl proponowanych 
zmian, wykroczenie nie oznaczałoby bezkarności 
– wręcz przeciwnie. Chodzi o to by kary były bar-
dziej dotkliwe i nakładane natychmiast.  

2. Kary dla sprawców bardziej dotkliwe. Efekt koń-
cowy toczących się dzisiaj przeciwko złodziejom 
spraw jest zazwyczaj satysfakcjonujący jedynie 
dla nich samych. Umorzenie z powodu niskiej 
szkodliwości czynu, niewysoka, w zasadzie nie-
odczuwalna kara grzywny, czy warunkowe zawie-
szenie kary – to wręcz wymarzony dla złodzieja 
wyrok. Może lepiej, aby zatrzymanego na gorą-
cym uczynku złodzieja od razu ukarać wysokim, 
nawet kilkutysięcznym mandatem? Taka kara by-
łaby dla niego z pewnością bardziej dotkliwa.

3. Prokuratura znacznie więcej uwagi i czasu po-
święca poważnym sprawom. Ekspercka wiedza 
prokuratorów o wiele bardziej przyda się przy 
prowadzeniu poważnych spraw, nie zaś na spra-

wach mniejszego kalibru. Dziś takich spraw drob-
nych kradzieży, gdzie wartość skradzionego mie-
nia wynosi od 250 do 1000 złotych jest ponad 
100 tysięcy rocznie i wszystkie przechodzą przez 
prokuraturę. Pytanie, czy takie rozwiązanie jest 
dobre?  Policja poradzi sobie z wykroczeniami 
wiedząc, że przy sprawach rozbojów, bójek czy 
zabójstw może liczyć na większe zaangażowanie 
prokuratury.

4. Rejestracja wykroczeń. Rejestrowanie wykro-
czeń i ich sprawców da policjantom wiedzę na 
temat zatrzymanego. Przy sprawdzaniu złodzie-
ja, szybko okazałoby się, czy to jego pierwsza 
kradzież, czy może łamie on prawo notorycznie i 
sprawę należy skierować do sądu, który orzeka w 
sprawie o wykroczenie. Liczba wypełnianych dru-
ków jest o wiele mniejsza niż w dochodzeniach, 
a i czas osądu znacznie krótszy. Należy przy tym 
pamiętać, że sprawcy drobnych kradzieży będą 
nadal ścigani.

5. Sprawcy wykroczeń nie pozostaną bezkarni. Po-
licja to ta instytucja, która jest najbardziej zain-
teresowana zatrzymywaniem osób w jakikolwiek 
sposób łamiących prawo – bez względu na to, 
czy chodzi tu o sprawców wykroczeń czy prze-
stępstw.  

Omawiając temat podniesienia progu kwotowe-
go, rozgraniczającego wykroczenie i przestępstwo, 
warto również zauważyć, jak bardzo na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat zmieniała się sytuacja spo-
łeczno-ekonomiczna w Polsce. Minimalne wyna-
grodzenie miesięczne wzrosło trzykrotnie (w 1999 
roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 500 zło-
tych brutto, a od stycznia 2012 roku wynosi 1500 
złotych brutto), podobnie jak przeciętne wynagro-
dzenie miesięczne (w 1998 wyniosło 1 239, 49 zło-
tych brutto, natomiast w styczniu 2012 r. wyniosło  
3 666, 41 złotych brutto). Podniesienia progu kwo-
towego, rozgraniczającego wykroczenie i przestęp-
stwo, z 250 do 1000 złotych jest więc próbą dosto-
sowania prawa do aktualnej wartości pieniądza.  
Należy również zwrócić uwagę na koszty postępo-
wań, które prowadzone są w sprawach dotyczących 
przestępstw. Dziś niejednokrotnie czynności, które 
trzeba wykonać w toku postępowania generują bar-
dzo wysokie koszty. W celu udowodnienia złodzie-
jowi kradzieży telefonu o wartości np. 300 złotych, 
zostaje on aresztowany, sporządzane są protokoły, 
należy wykonać oględziny, przesłuchać świadków, 
powołać biegłych, dokonać rejestracji w KSIP i zrobić 
odbitki linii papilarnych. Dopiero po wykonaniu tych 
wszystkich czynności, do pracy przystępuje prokura-
tor i sąd. Koszt takiego postępowania może wynieść 
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nawet kilka tysięcy złotych. A jaka jest kara dla zło-
dzieja? Zazwyczaj kara jest umarzana, sąd zawiesza 
jej wykonanie lub też nakazuje zapłatę wcale nie-
wysokiej grzywny. Proponowane zmiany służyłyby z 
pewnością skróceniu procedury i uproszczeniu jej, 

przy bardziej dotkliwym efekcie dla sprawcy.  

Więcej na ten temat przeczytają Państwo na stronie 
Komendy Głównej Policji.

Program Prewencyjny pn „Ograniczyć Wandalizm”
 Graffiti to nazwa zbiorcza dla różniących się tematem i przeznaczeniem elementów wizualnych, np. 
obrazów, podpisów lub rysunków, które są umieszczane w przestrzeni publicznej lub prywatnej za pomocą 
różnych technik. Zazwyczaj tworzone jest anonimowo i bez odpowiednich zezwoleń. Najczęściej są przeja-
wem wandalizmu, jako wykonywane bez zgody właścicieli obiektów, na których są umieszczane. Ich obec-
ność, godząc w porządek społeczny, świadczy o nieposzanowaniu prawa, tym samym wpływa na poczucie 
bezpieczeństwa i jest elementem oceny skuteczności Policji oraz innych służb porządkowych.

 Graffiti jest zjawiskiem patologicznym, powodującym nie tylko negatywne wrażenie estetyczne, ale 
ma również swój negatywny wydźwięk na gruncie społecznym i ekonomicznym.

 Na terenie powiatu leżajskiego graffiti wymaga skutecznego przeciwdziałania oraz zwalczania poprzez 
ujawnianie i dążenie do ukarania osób dopuszczających się tego typu zachowań. W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców powiatu w Komendzie Policji w Leżajsku od stycznia br. ruszył program prewencyjny pn. „Ogra-
niczyć Wandalizm”.Głównym celem programu jest:

1. Przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego jak również publicznego (graffiti).

2. Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania zjawisku wandalizmu ujętego w niniejszym  pro-
gramie.

3. Poszerzenie współpracy z organami administracji samorządowej, administracją osiedli, lokalnymi media-
mi, szkołami oraz w razie wystąpienia takiej potrzeby z innymi instytucjami w celu efektywniejszego prze-
ciwdziałania zjawisku tzw. „graffiti”.

4. Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.
Do celów pośrednich należy zaliczyć:
1. Dotarcie z programem prewencyjnym do maksymalnej liczby adresatów.
2. Efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału sił i środków.
3. Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia.
4. Wywarcie pozytywnego wpływu na środowisko młodych mieszkańców, w szczególności na terenach 

osiedli, w celu przeciwdziałania zjawisku wandalizmu.
5. Ułatwienie mieszkańcom kontaktu z dzielnicowym.

Wyk/Opr mł.asp. mgr Krzysztof Ficek
Rzecznik Prasowy KPP Leżajsk

 
foto: archiwum KPP

 W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu w Komen-
dzie Policji w Leżajsku od listopada br. ruszył program prewencyjny pn 
„Ostrożnie – pies”. Wdrażając ten program policjanci z Leżajska planu-
ją inicjatywę edukacyjno – informacyjną skierowaną w szczególności 
do właścicieli psów, dzieci i młodzież, w celu podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa, oraz zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń na 
terenie naszego powiatu. Działania profilaktyczne będą realizowane 
m.in. wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgim-
nazjalnych oraz rodziców i innych grup osób, poprzez spotkania, pre-
lekcje, akcje propagandowe i inne podobne działania.

Ruszył program prewencyjny „Ostrożnie pies”
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Psy od dawna wiernie towarzyszą człowiekowi. Według danych Polskiego Związku Kynologicznego jest ich w 
Polsce około 7 milionów (w tym około 70 tysięcy rasowych). Warto pamiętać o kilku zasadach postępowania, 
aby wspaniałe doświadczenie obcowania z tymi zwierzętami nie przerodziło się w gorzką lekcję. Niestety, 
bowiem od czasu do czasu dowiadujemy się o faktach dotkliwych pogryzień ludzi przez psy pozostawione 
bez opieki lub psy nadmiernie agresywne, które stały się zagrożeniem nawet dla swoich właścicieli. Chcąc 
zapobiec podobnym tragicznym wydarzeniom należy pamiętać: 
•	 Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za psa jest jego właściciel lub osoba, która w danym momencie 

opiekuje się nim. Wszyscy właściciele i opiekunowie psów, niezależnie od posiadanej czy powierzonej 
opiece rasy psa, obowiązani są do zachowania ostrożności. Na agresywne zachowanie psa może, bowiem 
wpłynąć wiele czynników takich jak np.: niewłaściwe wychowanie, przebywanie w nowym miejscu, po-
czucie strachu wywołane nagłym zdarzeniem itp. Czujność i rozwagę należy zachować niezależnie od 
wielkości czy rasy psa, pamiętając o tym, że nawet niewielki pies, niestanowiący większego zagrożenia 
dla dorosłego człowieka, może być przyczyną poważnego uszkodzenia ciała małego dziecka. 

•	 Dla zwiększenia bezpieczeństwa pies powinien być wyprowadzany na smyczy a jeżeli przejawia agresję 
wobec ludzi czy innych zwierząt lub wynika to z przepisu prawa lokalnego, powinien mieć założony kaga-
niec. Spacerując z psem nie można pozostawiać go bez kontroli. 

•	 Właściciel psa zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zobowiązany jest do obowiązkowego ochronnego szczepie-
nia psa przeciwko wściekliźnie. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia 
wolności lub grzywny. 

•	 Wobec niektórych ras psów obowiązują zaostrzone przepisy prawa, i tak: 
- właściciel psa rasy uznanej za agresywną, w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt musi posiadać stosowne zezwolenie właściwego organu gminy,
- hodowca lub właściciel chartów rasowych lub ich mieszańców w myśl art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 
października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066) musi posiadać stosowne zezwo-
lenie starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub posiadania. 

•	 W polskim prawodawstwie, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, za-
bronione jest organizowanie walk psów.  

Poniżej przypominamy przepisy prawne dotyczące opieki nad psami:
Kodeks wykroczeń
Art., 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, pod-
lega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Art., 78 Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowa-
dza zwierzę do tego, że staje się ono niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany. 
Art., 108 Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany.
Wartym podkreślenia jest fakt, że nasz pies nie może zakłócać ciszy nocnej np. szczekając i hałasując. Niedo-
pilnowanie psa w tym względzie wyczerpuje znamiona art. 51 Kodeksu wykroczeń. Stanowi on, że „Kto krzy-
kiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo 
wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. 
Oczywistą sprawą jest, że w wielu przypadkach psy wykorzystywane są jako stróże nocni. Powodując hałas 
psy działają zapobiegawczo i skutecznie odstraszają potencjalnych złodziei. Jednak właściciel czworonogów 
powinien mieć na uwadze przestrzeganie ciszy nocnej (22-6) przez jego zwierzęta. 
Kodeks Cywilny 
Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez psy reguluje kodeks cywilny. 
Art., 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej 
przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba, 
że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. 
§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepi-
sów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego napra-
wienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej 
osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie ubezpieczenia od odpowiedzialności w ży-
ciu prywatnym z opcją odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez nasze psy. Czy warto takie ubezpiecze-
nie wykupić? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy roztropności każdego, kto jest posiadaczem własnego 
psa.
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Ferie, ferie i po feriach...
 Ferie zimowe spędzone w Zakopanem lub in-
nym górskim kurorcie brzmią zachęcająco, jednak nie 
zawsze takie wyjazdy są możliwe. Duża grupa dzieci  
i młodzieży na czas ferii pozostaje w domu i wcale nie 
muszą się nudzić, ponieważ Instytucje Kultury Gminy 
Kuryłówka corocznie przygotowują atrakcyjne zajęcia 
stacjonarne oraz wyjazdy. Drugi rok 
z rzędu w „akcję ferie” włączyły się Świetlice Środowi-
skowe działające na terenie gminy.
 Tradycyjnie już, w siedzibach Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kuryłówce oraz Wiejskiego Domu Kultu-
ry w Kolonii Polskiej odbyły się następujące zajęcia:  
turnieje tenisa stołowego, bilarda i piłkarzyków, po-
ranki filmowe, a także  konkursy muzyczne „Jaka to 
melodia” i karaoke. Natomiast prace plastyczne ph. 
„Wspomnienia z ferii” wykonywane przez wszystkich 
uczestników to prawdziwe „wielkoformatowe dzieła 
sztuki”. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszyły się  
wyjazdy na basen do Leżajska i kina Helios do Rzeszo-
wa. Nowością w tegorocznym grafiku były  wyjazdy na 
kręgle do Nowej Sarzyny i lodowisko w Tryńczy. Na-
tomiast  Dyskoteka Walentynkowa połączona z ogni-
skiem i pieczeniem kiełbasek, odbyła się tym razem  
w filii ośrodka, w WDK w Koloni Polskiej.A kulig? No 
cóż, szkoda, że w ferie nie spadł śnieg...
 Propozycją na ferie 2013 ze strony Biblioteki, 
były zajęcia z cyklu „Bezpieczny Internet z Biblioteką”, 
a także zajęcia dla dzieci najmłodszych (kolorowanie, 
rozwiązywanie szarad, rebusów i quizów oraz czyta-
nie bajek). Dzięki tym zajęciom dzieci twórczo i poży-
tecznie spędziły czas. 
 Ogółem w zajęciach organizowanych podczas 
Ferii 2013 wzięło udział –  616 osób. Okazuje się, że 
ferie można spędzić ciekawie, bezpiecznie, niedrogo 
i pod dobrą opieką. Niestety wszystko co dobre szyb-
ko się kończy, ferie oczywiście też. Ale nie ma co się 
smucić gdyż pozostały wspomnienia i radość ze spo-
tkań z przyjaciółmi, a nauką też trzeba się zająć, aby  
w czerwcu było co świętować.  

Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl
gok i gbp

Ferie w świetlicach
 Ferie zimowe są niewątpliwie bardzo lubianym 
i wyczekiwanym przez dzieci i młodzież okresem, kie-
dy to pozbawione obowiązków szkolnych mogą swo-
bodnie oddawać się ulubionym przez siebie zajęciom. 
W czasie tegorocznych ferii zimowych wychowawcy 
świetlic przygotowali ciekawy i różnorodny program, 
w którym każdy z uczestników zajęć świetlicowych 
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mógł znaleźć coś dla siebie. Były organizowane róż-
norodne konkursy i turnieje połączone z nagrodami, 
które cieszyły się największa popularnością wśród wy-
chowanków świetlic. Dzieci bardzo chętnie uczestni-
czyły w rozgrywkach sportowych, rywalizując między 
sobą w turnieju tenisa stołowego, piłkarzyków, czy 
darta. Oprócz konkursów dużym zainteresowaniem 
cieszyły się również manualne zajęcia artystyczne ta-
kie jak: rzeźby w mydle, rzeźby z masy solnej, robie-
nie kwiatów z bibuły i krepiny, biżuteria makaronowa,  

a także wykonywanie prac plastycznych o różnej te-
matyce. Dzięki sprzyjającej śnieżnej pogodzie opieku-
nowie świetlic organizowali również dzieciom wiele 
zabaw i konkursów na świeżym powietrzu- sanki, to-
czenie kuli, najciekawsza rzeźba śnieżna, lepienie bał-
wana. Dzieci i młodzież odpoczywająca od szkolnego 
zgiełku chętnie korzystała  z organizowanych im zajęć. 
Możemy powiedzieć, że tegoroczne ferie dla naszych 
dzieci należy uznać za udane.

BW

1. Wody powierzchniowe 1

Podstawowymi składnikami wód lądowych 
są: rzeki, jeziora i wody podziemne. Zachodnią, oko-
ło 11 kilometrową granicę Gminy Kuryłówka stano-
wi rzeka San, największy prawy dopływ Wisły2. Przez 
gminę przepływają dwie rzeki o nazwie Złota. Pierw-
sza rozpoczyna swój bieg w Majdanie Sieniawskim3, 
która na teren Gminy Kuryłówka wpływa na północ 
od Słobody Małej, potem płynie przez Brzyską Wolę, 
Dąbrowicę, Ożannę, Tarnawiec i Kuryłówkę. Tutaj 
wpada do Sanu. Druga „Złota” przepływa przez so-
łectwa: Jastrzębiec i Brzyską Wolę (północe krańce 

1 Wody powierzchniowe dzielimy na płynące ( rzeki ) i stojące (jeziora, 
stawy ). 
2 Długość Sanu  wynosi 444 km. 
3 Jej długość wynosi około 30 km

wsi), Wólkę Łamaną i Kulno, gdzie uchodzi do Sanu4. 
W Ożannie, na rzece Złotej zbudowano zbiornik re-
tencyjny o powierzchni 18 ha lustra wody i pojemno-
ści 252 tys.m3,( 5). Ponadto na terenie gminy istnieją 
mniejsze zbiorniki wodne w miejscowościach: Ożan-
na o powierzchni 0,8 ha i pojemności 6 tys. m3, Kolo-
nii Polskiej o powierzchni 0,6 ha i pojemności 6 tys.
m3 w Brzyskiej Woli o powierzchni 1,3 ha i pojemno-
ści 7 tys. m3,w Dąbrowicy o powierzchni 1,3 ha i po-
jemności 1,0 tys. m 3 oraz w Jastrzębcu o powierzchni 
1,02 ha. 

2. Wody gruntowe

Na terenie Gminy Kuryłówka występują dwa 
4 Wzdłuż tej rzeki przebiegała granica pomiędzy zaborami. 
5 Jego budowę rozpoczęto w czerwcu 1977 roku.

Wody lądowe na terenie Gminy Kuryłówka
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obszary hydrologiczne. Pierwszy związany z Doliną 
Sanu. Występujące tutaj wody związane są z woda-
mi Sanu i jego dopływów. Drugi obszar hydrologiczny 
obejmuje część gminy położonej na Wysoczyźnie Tar-
nogrodzkiej. Wody tego terenu występują na różnych 
głębokościach, są one zasilane wodami opadowymi  
i roztopowymi. Obecnie wszystkie sołectwa wcho-
dzące w skład Gminy Kuryłówka posiadają sieć wodo-
ciągową6, której zdecydowaną większość zbudowano 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku7. Pierwszy 
wodociąg na terenie naszej gminy został zbudowany 
w Dąbrowicy, w 1973 roku pod potrzeby miejscowe-
go Państwowego Gospodarstwa Rolnego8. Wodociąg 
wiejski w Kuryłówce rozpoczęto budować w 1977 
roku na bazie istniejącej nitki wodociągu doprowa-
dzającego wodę do Zakładowego Gospodarstwa 
Rolnego w Kuryłówce9. Inicjatywa rozbudowy sieci 
wyszła od ówczesnego Naczelnika Gminy Tadeusza 
Sarzyńskiego, który zawarł umowę. z dyrektorem 
ZGR w Kuryłówce Józefem Błońskim. W skład Komi-
tetu Założycielskiego Budowy Wodociągu wybrane-
go na zebraniu wiejskim w dniu 16 października 1977 
roku weszli: Piotr Tkaczyk - sołtys, Stanisław Opałka, 
Teresa Baj, Julian Ćwikła –Naczelnik OSP, Józef Błoń-
ski-dyrektor ZGR, Emil Borek, Stanisław Błoński, An-
drzej Femiak, Henryk Rup, Tadeusz Łoś, Franciszek 
Zdeb10. Po zakończeniu budowy sieci wodociągowej 
w Kuryłówce podłączono wieś Kulno. 

Zanim powstała sieć wodociągowa mieszkań-
cy czerpali wodę z indywidualnych studni. Jeszcze do 
połowy lat osiemdziesiątych na terenie gminy udo-
kumentowanych było 806 studni będących własno-
ścią indywidualnych gospodarzy. Najwięcej było ich 
w Brzyskiej Woli: 252, w Kuryłówce: 17811, Jastrzęb-
cu: 77, Kulnie: 88, Tarnawcu: 42, Wólce Łamanej:40, 
Kolonii Polskiej: 39, Ożannie: 37, Dąbrowicy: 36 i Sło-
bodzie: 17.

3. Rzeka San źródłem powodzi

Kiedyś San stanowił ważną arterię komunika-
cyjną, dziś jego znaczenie spławne jest marginalne. 
Rzeka ta od wieków przysparzała problemów miesz-
kańcom wiosek położonych wzdłuż jej biegu. Już w 
XVII wieku wielkie wylewy Sanu spowodowały znisz-
czenia zasiewów jak i samych wiosek12. Zagrożenie 
6 Wyjątki stanowią przysiółki m. Dąbrowica.
7 Ostatnie wodociągi oddano oficjalnie do użytku w 2002 roku
8 PGR w Dąbrowicy gospodarował na 972 ha. Prowadził produkcję 
zwierzęcą: 386 szt. bydła,500 szt. trzody i 1300 owiec. 
9 ZGR w Kuryłówce w lipcu 1977 roku gospodarował na 719 ha posiadał 
551 szt. bydła i 348 szt. trzody.
10 Wypis z kroniki Urzędu Gminy Kuryłówka za lata 1972-1975. 
11 W roku 1968 w Kuryłówce było 246 studni w tym : 12 żurawi,231 
kołowrotowych i 3 własne ujęcia.
12 Marta Marczuk-Sawicka, Nowa Sarzyna i okolice, Wydawnictwo Rok-
sana Krosno 1998 s.30 i dalsze

powodziowe nie ustawało w wiekach następnych.  
W końcu XIX i na początku XX wieku próbowano ure-
gulować oraz wzmocnić koryto Sanu, aby ograniczyć 
obszar rozlewiska rzeki. Pracami związanymi z regu-
lacją Sanu w 1909 roku kierował inż. Władysław Si-
korski, który przez krótki czas mieszkał w Leżajsku13. 
Wykonane wówczas prace poprawiły znacznie stan 
bezpieczeństwa obszarów położonych wzdłuż rze-
ki, ale nie uchroniły ich od występowania kolejnych 
wezbrań14. 

Wielkość wezbrań Sanu i jego dopływów analizowa-
na jest w oparciu o wskazania wodowskazu w Rzu-
chowie, z którego w trakcie zagrożenia powodziowe-
go jak i samej powodzi czerpane są informacje dla 
wszystkich gmin powiatu leżajskiego. Wodowskaz 
leży na 85,2 km od ujścia rzeki, należy do jednych 
z najstarszych tego typu posterunków wodnych15.  
Stan ostrzegawczy jest ogłaszany, gdy wodowskaz 
wskazuje 560 cm, a stan alarmowy, gdy wskazanie 
wodomierza przekroczy 750 cm. Mówiąc o powodzi16 
kojarzymy to zjawisko z wylaniem wód z koryta rzeki. 
Nie jest to jedyna przyczyna zalania czy podtopienia 
domów, dróg, obiektów użyteczności publicznej. 

Źródłami powodzi na terenie gminy mogą być 
opisane poniżej zjawiska. 

1. Wody i błota spływające po zboczach i stokach. Są 
one szczególne groźne dla położonych na zboczach 
budynków. Z taką powodzią mieliśmy do czynienia 
na terenie Gminy Kuryłówka tylko raz, w marcu 2003 
roku. Miało to miejsce w Wólce Łamanej. Nagroma-
dzone na pagórku wody przerwały naturalne obwa-
łowanie i lawa wody wymieszanej z błotem spłynęła 
w dół na położone na zboczu domy. 

2. Nawalne deszcze, gdzie czas od opadu do sformo-
wania się powodzi jest bardzo krótki (podobnie krót-
ko trwa sama powódź). Ten rodzaj powodzi zasługuje 
na szczególną uwagę, gdyż jest on trudny do pro-
gnozowania i zwykle jest zbyt mało czasu, by ostrzec 
przed nim kogokolwiek. Powódź 5 czerwca 2010 roku 
miała taki charakter.

3. Zatory koryta rzeki śryżem lub lodem, a w konse-
kwencji spiętrzenie wody i zalanie okolicznych tere-
nów. 

Ze względu na przyczyny powstawania wyróżnia się 
13 Józef Półćwiartek, Dzieje Leżajska, Leżajsk 2003 s.332
14 Pod pojęciem wezbrania rozumie się wyraźny wzrost stanów (a za-
tem i natężenia przepływu) wody w ciekach i jeziorach, spowodowane 
zwiększonym zasilaniem lub incydentalnym podpiętrzeniem zwiercia-
dła wody, wywołanym szczególnymi zjawiskami naturalnymi. 
15 Założono go w 1873 roku.
16 Jest szczególnym rodzajem wezbrania, które przynosi straty gospo-
darcze i społeczne.
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cztery typy wezbrań: opadowe, roztopowe, zimowe 
oraz sztormowe u nas nie występujące.

Powodzie opadowe - występują w okresie od lipca do 
września, a ich nasilenie przypada na miesiące waka-
cyjne tj. lipiec – sierpień. Najgwałtowniejsze są po-
wodzie wywołane deszczami nawalnymi, tzw. „obe-
rwanie chmury”. Deszcze te mają charakter lokalny  
i występują częściej w obszarach górskich i podgór-
skich, rzadziej na obszarach nizinnych. Większy za-
kres i skutki mają powodzie wywołane deszczami 
frontalnymi lub rozlewnymi. Obejmują one większy 
obszar kraju Przykładem takich powodzi są powodzie 
z lat: 1913, 1934, 1980, 1998, 2000 i 2010 roku. 

Powodzie roztopowe powodowane są gwałtownym 
topnieniem pokrywy śnieżnej, często potęgowanym 

nagłym ociepleniem i opadami deszczu. Przykładem 
są powodzie w 1923, 1924, 1940 i 2005 roku.

Powodzie zimowe dzielą się na: zatorowe - lodowe 
i zatorowe – sryżowe. Przyczyną zatorów śryżowych 
jest wielkie nasilenie tworzenia się lodu dennego i 
śryżu, który wpływając pod istniejącą pokrywę lo-
dową może tak zmniejszyć przepustowość koryta, że 
spowoduje spiętrzenie wód dopływających.

Zatory lodowe są powodowane zablokowaniem lub 
ograniczeniem przekroju koryta rzeki przez nagroma-
dzoną krę. Przykładem takiej powodzi była powódź w 
1963 i 1964 roku.

Zebrał i opracował: R. Szałajko

 13 stycznia w Kościele Parafialnym w Brzyskiej Woli i WDK w Kolonii Polskiej, a 20 stycznia w Kościele 
Parafialnym p.w. Św. Józefa w Tarnawcu odbyły się „Koncerty Kolęd” i zbiórka pieniężna we wszystkich miej-
scowościach gminy Kuryłówka. Koncerty niezwykłe, szczególne, którym przyświecał jasny i konkretny cel,  
a mianowicie uzbierać jak najwięcej pieniędzy na ratowanie życia małego Michałka – którego historię miesz-
kańcy gminy dokładnie znają. 

 Ta straszna choroba przerosła możliwości finansowe rodziców, rodziny i pewnie przerosłaby każdego 
z nas z osobna, ale rodzice walczą jak mogą, a cytat „Największy błąd jaki można popełnić to poddać się„ jest 
tego najlepszym przykładem.
 Piękne polskie kolędy i pastorałki, te znane, śpiewane w okresie Świąt Bożego Narodzenia jak: Mędrcy 
świata, Przybieżeli do Betlejem, Tryumfy Króla Niebieskiego, Bosy Pastuszek i te, już nieco zapomniane jak: 

Północ już była, Anieli w niebie śpiewają usłyszeliśmy 
w wykonaniu  Zespołu Wokalnego, Orkiestry Dętej, 
Chóru Męskiego, zespołów śpiewaczych Leszczyna  
i Jarzębina.  
 Zaproszeni przez nas goście z Zespołów Ziemia 
Leżajska z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku  
i Kycie ze Starego Miasta zaprezentowali w ciekawych 
aranżacjach muzycznych kolędy: Wśród nocnej ciszy, 
Dzisiaj w Betlejem oraz jedną z najbardziej znanych 
i chyba najpiękniejszych kolęd na świecie Cicha noc 
w wykonaniu solistek Wioletty Kurasiewicz i Marzeny 

Pomoc dla Miśka....
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Jasełka i koncert kolęd

Kycia. 
 Na zakończenie wszyscy wykonawcy w akompaniamencie orkiestry zaśpiewali Tryumfy króla niebie-
skiego, czym wzbudzili zachwyt i otrzymali gromkie brawa.
 Dzięki ofiarności i dobroci serca Mieszkańców Naszej Gminy akcja „Pomóżmy Michałkowi” zakończyła 
się dużym sukcesem. Zebrana kwota przerosła nasze oczekiwania, na fundacyjne konto Miśka wpłaciliśmy 
16391,00 zł, za co serdecznie dziękujemy. Podziękowania rodziców dla wszystkich, którzy włączyli się do na-
szej akcji znajdują się na www.michaltryka.pl w zakładce podziękowania.

Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl
goklp

 W niedzielne popołudnie, 13 stycznia b.r. 
mieszkańcy naszej gminy przybyli do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kuryłówce, aby zobaczyć jasełko-
wy występ małych aktorów z „Wesołej Gromady”, 
którzy jeszcze raz przenieśli widzów w magiczną at-
mosferę Świąt Bożego Narodzenia.

 Po jasełkach biblijnych na scenie GOK-u za-
prezentowała się , działająca przy naszej parafii grupa 
Ruch Apostolstwa Młodzieży. RAM przedstawił jaseł-
ka w innej „uwspółcześnionej” formie, chcąc swoim 
występem podziękować darczyńcom za ofiary na re-
mont salki katechetycznej.
 Finałem wieczoru był koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu młodzieży (RAM), ukazujący całe pięk-
no i urok Świąt.

gbpwz
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Finał III Edycji Konkursu Bożonarodzeniowego 
organizowanego przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu”

 W niedzielę 16 grudnia w Zespole Szkół w Kury-
łówce odbył się finał III Edycji Konkursu Bożonarodze-
niowego organizowanego przez Stowarzyszenie „Kra-
ina Sanu” – Lokalna Grupa Działania pod patronatem 
Wójta Gminy Kuryłówka.Konkurs obejmował swoim 
zasięgiem gminy: Adamówka, Grodzisko Dolne, Ja-
rosław, Kuryłówka, Sieniawa, Tryńcza, Wiązownica. 
Swój udział potwierdziło 57 wystawców.Po części ofi-
cjalnej i powitaniach przybyłych gości, uczestników  
i mieszkańców gminy, odbyła się część artystyczna . 
Na początku prezentowali się uczniowie naszego ze-
społu uczestniczący w kółkach wokalistycznych i ta-
necznych działających przy GOK w Kuryłówce.Kolejną 
atrakcją artystyczną były pieśni ludowe i kolędy w wy-
konaniu zespołów śpiewaczych: „Leszczyna” z Kulna 
i „Jarzębina” z Kuryłówki. Całość przeplatały marsze 
Orkiestry Dętej GOK, a serca i mury zadrżały, gdy or-
kiestra zagrała kolędę „Tryumfy Króla Niebieskiego”.
Bardzo trudne zadanie z powodu wyrównanego po-
ziomu prac miało JURY, w którym uczestniczyła nasza 

lokalna pisarka i poetka Aleksandra Janicka. W końcu komisja ustaliła werdykt i odczytano laureatów.Grom-
kie brawa towarzyszyły ceremonii wręczania nagród (sprzęt AGD), a wśród nagrodzonych prac były szopki  
i stroiki z Dąbrowicy i Tarnawca.Koordynator konkursu Pani Dyrektor Magdalena Rachfał „zamykając” III Edy-
cję Konkursu Bożonarodzeniowego, gratulowała i dziękowała m. in. Wójtowi Gminy Kuryłówka - Tadeuszowi 
Halesiakowi, Dyrektorowi GOK – Leszkowi Połciowi, Dyrektorowi ZS – Mironowi Czarnieckiemu i Przewod-
niczącej KGW w Kuryłówce – Ludwice Skiba za zorganizowanie finału konkursu.Wszyscy uczestnicy konkursu  
i współorganizatorzy otrzymali okolicznościowe dyplomy i podziękowania.

M.Cz.



Starosta Leżajski, Burmistrz Leżajska oraz Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny – Pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji 
Zdrowia zapraszają mieszkańców Powiatu Leżajskiego na spotkanie 
poświęcone zagadnieniom profilaktyki i leczenia schorzeń alergicznych,  
w szczególności astmy oskrzelowej, w którym wezmą udział – Prof. Ryszard 
Kurzawa oraz Prof. Zbigniew Doniec z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Rabce.
Konferencja pod nazwą „Astma oskrzelowa – edukacja, diagnostyka, 
leczenie – wczoraj, dziś, jutro” odbędzie się w dniu 9 maja 2013 r.  
o godz. 16.00, w Muzeum Ziemi Leżajskiej przy ul. Mickiewicza 20a. 

Od 15 marca do 15 maja 2013 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
już po raz 10-ty będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich. 

 Rolnicy którzy złożą wnioski o wsparcie od 15 marca do 15 maja b.r. mogą 
liczyć na otrzymanie należnych dopłat w pełnej wysokości, natomiast oso-
by, które dostarczą swoje wnioski po 15 maja, ale do 10 czerwca otrzyma-
ją takie płatności pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.  
W 2013 roku ARiMR będzie finansowała analogiczne płatności jak w 
ubiegłym roku. W ramach jednego formularza wniosku – otrzymywanego 
bezpłatnie przesyłką pocztową w przypadku rolników, którzyw latach 
ubiegłych ubiegali się o płatności do gruntów rolnych, lub pobranego ze 
strony internetowej www.arimr.gov.pl bądź też otrzymanego w Biurze 
Powiatowym ARiMR– wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie m.in. 
jednolitej płatności obszarowej (JPO), uzupełniających płatności obszaro-

wych (UPO), wsparcia specjalnego - płatności do krów czy też wsparcia specjalnego do surowca tytonio-
wego - płatności do tytoniu a także płatności do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(ONW) i płatności rolno środowiskowych. Te ostatnie dotyczą zarówno tzw. wniosków kontynuacyjnych 
składanych przez beneficjentów będących w trakcie realizacji 5-cio letniego zobowiązania rolno środo-
wiskowego ale również składanych przez rolników, którzy zakończyli już program i chcieliby podjąć kolej-
ne zobowiązanie bądź też rolników, którzy dotychczas nie korzystali z płatności rolno środowiskowych, a 
chcieliby skorzystać z jednego z wielu dostępnych pakietów, jak np. rolnictwo ekologiczne, ochrona gleb  
i wód czy ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych, i tym samym otrzymywać wyższe 
płatności do uprawianych gruntów rolnych. Ważną zmianą jaką niesie rok 2013, w przypadku rolników upra-
wiających tytoń i ubiegających się o przyznanie wspomnianej już wyżej płatności do tytoniu – jest zmiana 
terminu na zawarcie umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji. W bieżącym roku takie umowy 
winny być zawarte do dnia 14 marca, natomiast dokumenty potwierdzające ich zawarcie muszą być złożone 
w ARiMR razem z wnioskiem  przyznanie płatności, tj. od 15 marca do 15 maja. 
Analogicznie jak w roku ubiegłym, jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wspar-
cia bezpośredniego, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych, uwzględnia w całości żądanie rolnika 
i nie określa zmniejszeń lub wykluczeń oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, decyzję tę doręcza 
się jedynie na żądanie rolnika. ARiMR zachęca również do składania wniosków przez internet, co należy po-
przedzić uzyskaniem w Biurze Powiatowym ARiMR loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego 
Agencji.

W tym samym terminie, tj. od 15 marca do 15 maja b.r. beneficjenci programu zalesieniowego składać będą 
wnioski kontynuacyjne w ramach zalesień wykonanych w latach 2008-2012. ARiMR informuje jednocześnie, 
iż trwa nabór wnioskóww ramach dostępnych środków do programu Korzystanie z usług doradczych przez 
rolników i posiadaczy lasów natomiast w miesiącu kwietniu przewidywany jest nabór wniosków na tworze-
nie miejsc pracy na terenach wiejskich w ramach programu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

Bliższe informacje w Biurze Powiatowym ARiMR w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 20, tel. 17 240 23 45 oraz na 
stronie internetowej www.arimr.gov.pl
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Agencja Rynku Rolnego, od dziesięciu lat, skutecznie realizuje w Polsce
program Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE

W ramach programu realizowanego w 2013 roku, Agencja Rynku Rolnego rozstrzygnęła przetarg na 
dostarczanie artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych. Przetarg został ogłoszony przez ARR w 
listopadzie 2012 roku i dotyczył dostawy artykułów spożywczych o łącznej wartości ok. 75,4 mln Euro tj.: ok. 
309,5 mln PLN. Do ARR wpłynęły 42 oferty przetargowe, w tym 4 oferty złożone przez przedsiębiorców z in-
nych krajów UE. Z przedsiębiorcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty przetargowe ARR podpisze umowy 
na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych (16 przedsiębiorców, w tym 2 
z innych krajów członkowskich UE). 
Łącznie w ramach programu 2013 do organizacji charytatywnych trafi  ok. 100 tysięcy ton artykułów spożyw-
czych z różnych grup towarowych, w tym: artykuły zbożowe, mleczne, owocowo-warzywne, mięsne, cukier 
i olej rzepakowy.  W bieżącym roku dostawy żywności będą realizowane do ponad 140 magazynów 4 orga-
nizacji charytatywnych, wyznaczonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (FPBŻ, Caritas Polska, PKPS, 
PCK). Żywność trafi do osób uprawnionych w całym kraju na pośrednictwem ok. 7 500 lokalnych organizacji 
charytatywnych i pożytku publicznego. 

Program „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” (PEAD) jest reali-
zowany w Unii Europejskiej od roku 1987. Polska przystąpiła do Programu od 2004 roku. W ostatnich latach, 
Komisja Europejska przeznaczała na realizację programu ok. 500 mln Euro rocznie. W programie uczestniczy 
obecnie 19 państw. Polska jest trzecim państwem po Włoszech i Hiszpanii pod względem wielkości budżetu 
przeznaczonego na program. Wartość programu w Polsce w poszczególnych latach wynosiła w 2011 roku – 
75,4 mln Euro, w 2012 roku – 75,3 mln Euro, w 2013 roku – 76,9 mln Euro. 
Od 2012 roku program nie jest już ściśle powiązany z rozdysponowaniem nadwyżek towarów z zapasów 
interwencyjnych. Środki finansowe przeznaczane na realizację programu mogą być wykorzystane na zakup 
produktów żywnościowych na rynku. Obecnie głównym celem programu jest zapewnienie zbilansowanej 
diety osobom potrzebującym (artykuły z różnych grup towarowych). Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady, wybór produktów do dystrybucji, powinien uwzględniać wartość odżywczą i możliwości 
dystrybucyjne organizacji.
Osobami uprawnionymi do otrzymywania pomocy w ramach programu „„Dostarczanie nadwyżek żywności 
najuboższej ludności Unii Europejskiej” są osoby, które znajdują się trudnej sytuacji życiowej i potrzebują 
wsparcia z powodów określonych w artykule 7 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 7 lutego 2013 , poz. 
182), tj.:
- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowaw-
cze, 
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
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1% podatku dla Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku

To, czy miejsce, w którym mieszkasz będzie się rozwijać, czy w twojej miejscowości powstanie plac zabaw lub 
świetlica dla dzieci, czy zdolni uczniowi otrzymają stypendium, które pomoże im kontynuować naukę, oraz 
zrealizowane zostaną inne cenne inicjatywy zależy również od tego czy przekażesz lokalnym organizacjom 
pozarządowym 1% podatku dochodowego.

            Wystarczy, że do swojego PIT-a wpiszesz numer KRS naszej Fundacji tj. 0000328376. Przekazane przez 
ciebie środki w postaci 1% podatku dochodowego powrócą w postaci stypendiów, grantów na realizację 
projektów społecznych oraz innych inicjatyw.

            W 2012 roku z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego do organizacji pozarządowych zarejestrowanych, 
jako działające w powiecie leżajskim wpłynęło zaledwie 31 883,58 zł (źródło: Informacja dotycząca kwot 
1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego 
opublikowana przez Ministerstwo Finansów). Większość środków z tytułu tych wpłat zasiliła bowiem ogólno-
polskie fundacje oraz stowarzyszenia. Duże organizacje posiadają jednak wpływowych sponsorów takich jak 
stacje radiowe i telewizyjne, czy międzynarodowe korporacje dzięki czemu łatwo pozyskują ogromne daro-
wizny np. przy wykorzystaniu akcji sms-owych. Kwoty otrzymywane przez te organizacje z tytułu 1% podatku 
sięgają kilku milionów złotych. Czy jakaś część z tych środków trafia do naszego powiatu - nie wiadomo…

            Masz możliwość pozostawienia 1% podatku u siebie. Nie wahaj się. Decyduj o sposobie wydatko-
wania twoich pieniędzy. Przekaż 1% podatku dochodowego Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku. Celem 
Fundacji jest rozwój społeczny oraz poprawa jakości życia społeczności powiatu leżajskiego i terenów przy-
ległych.

W latach 1999-2012 najpierw Fundusz Lokalny, a od roku 2009 Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku zgroma-
dziła i przekazała lokalnej społeczności kwotę 1 043 750,00 zł. Dzięki tym środkom, Fundacja objęła pomocą 
w formie stypendiów 564 zdolnych i aktywnych uczniów szkół średnich oraz gimnazjalnych, a także studen-
tów. Z kolei lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkańców otrzymały wsparcie na realizację 232 
projektów o charakterze społecznym. W ramach dofinasowanych projektów prowadzone były m.in. zajęcia 
pozalekcyjne dla dzieci, powstały świetlice, place zabaw, biblioteki, ścieżki rowerowe i edukacyjne, odtwarza-
no stare tradycje i zwyczaje, utworzono zespoły ludowe, grupy taneczne i chóry.

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 Z programu tego korzystają także Mieszkańcy Gminy Kuryłówka. W miesiącach wrzesień – grudzień 
2012 r. wszystkim potrzebującym wsparcia mieszkańcom (169 rodzinom) udzielono pomocy rzeczowej w 
formie artykułów żywnościowych (mąka, makaron, ryż, cukier, gotowe dania mięsne, olej, ser żółty, kasza 
gryczana, koncentrat pomidorowy, mleko, płatki, masło, dżem, warzywa w puszce, kaszki i dania gotowe dla 
dzieci) łącznie 18 093, 62 kg o wartości 62 779,60 zł.     

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół w Kuryłówce 

informuje, że w dniach od 3 do 5 kwietnia2013 r. odbędą się zapisy:
- do przedszkola w Kuryłówce (dzieci w wieku 3-4 lat)
- do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kuryłówce

- do klasy pierwszej Gimnazjum w Kuryłówce
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Biuro Powiatowe ARiMR w Leżajsku wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku  
przypomina, że wypalanie traw przez rolników jest szkodliwe, zabronione i grożą za to sankcje finansowe 
- oprócz kar nakładanych np. przez policję, straż pożarną czy prokuraturę - nakładane mogą być również 
przez Agencję.

Zakaz wypalania traw jest jednym z „Wymogów dobrej kultury rolnej”, których przestrzeganie jest wymagane 
m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich wypłacanych przez ARiMR. Rolnikowi, który ich nie przestrze-
ga, grozi „zasadniczo” zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. To 
oznacza, że o tyle mogą być pomniejszone płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ( jedno-
lita płatność obszarowa, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, przejściowe płatności z tytułu owoców 
miękkich, płatności do krów i owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strącz-
kowych i motylkowatych drobnonasiennych), a także płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 - 2013), 
pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007 - 2013) oraz płatności z tytułu ONW, jeśli zostanie stwier-
dzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek z uprawianych przez niego gruntów. Wysokość kary może 
jednak wzrosnąć, bo ARiMR każdy przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie i może karę zwiększyć 
albo zmniejszyć. Zgodnie z zasadami, nałożona przez ARiMR sankcja, w zależności od stwierdzonego stopnia 
winy, może zostać pomniejszona do 1% jak i podwyższona do 5% należnych rolnikowi płatności obszarowych 
za dany rok. Kary mogą być też jeszcze bardziej podwyższone, gdy rolnikowi zostanie np. udowodnione ce-
lowe wypalanie traw, bo wtedy ARiMR może obniżyć każdy z rodzajów płatności bezpośrednich aż o 20%,  
a w zupełnie skrajnych przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, Agencja może pozbawić rol-
nika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku przypomina, że wypalanie traw po-
woduje wiele zagrożeń. Stanowi często przyczynę pożarów lasów, niejednokrotnie zabudowań, wypadków 
samochodowych oraz innych ludzkich tragedii. 

Wypalanie traw jest prawnie zabronione oraz karane grzywną, jest szkodliwe dla środowiska i bardzo 
niebezpieczne. Zatruwa atmosferę przez co narażamy  zdrowie własne i innych osób. Pożary traw są szkodliwe 
dla gleby, gdyż ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale również ją wyjaławia. 

Statystyki potwierdzają, że przy tego rodzaju zdarzeniach giną ludzie, a społeczeństwo ponosi bardzo 
duże straty materialne w mieniu oraz uprawach. Ponadto informuje się, że wypalanie traw i pozostałości ro-
ślinnych na polach jest zabronione i usankcjonowane w unormowaniach prawnych m.in. w rozporządzeniu  
o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w §  40 ust. 1,2 i § 43, oraz 
innych tj. w ustawie o ochronie przyrody art. 124, i art. 131, w ustawie o lasach w art. 30 ust.3,4 czy w art. 
82 § 3, 4, 5  kodeksu wykroczeń.

W  okresie wiosennym ub. roku straż pożarna na Podkarpaciu gasiła  ponad 1500 pożarów traw, 
nieużytków rolnych i lasów. W wyniku tych pożarów 1 osoba straciła życie, a 4 zostały ranne. 

Apelujemy o rozsądek i zachowanie tak bardzo cennego dla nas wszystkich bezpieczeństwa powszechnego.
Paweł Cholewiak
Kierownik BP ARiMR w Leżajsku

bryg. Bogdan Kołcz
Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku                                                                                                    
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