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Z okazji Âwiàt Wielkanocnych
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Początek roku skłania wszystkie jednostki samorządowe do planowania zadań na cały rok i wyznaczanie 
priorytetów w podejmowanych działaniach. Tak też było w Kuryłówce, gdzie planowanie to z roku na rok 
przyjmuje coraz bardziej ambitny wymiar. Słowem gmina rolnicza z niskimi dochodami, a rozmach prac 
ogromny. Jednak nie wystarczy tylko samo planowanie, gdyż wszystkie te zadania muszą znaleźć odzwier-
ciedlenie w budżecie samorządu ze wskazaniem możliwości zabezpieczenia środków na ich realizację.
Budżet gminy Kuryłówka w działach zadaniowych, w skrócie przedstawia się następująco:
- oświata i wychowanie - 6 571 301 zł.
Wydatki gminy w tym dziale z roku na rok znacznie wzrastają. Spowodowane jest to wypełnieniem 
warunków ustawowych regulujących m.in. sprawy wynagradzania nauczycieli. Samorząd coraz więcej 
środków przeznacza na utrzymanie szkół i zapewnienie finansów na wynagrodzenia dla nauczycieli            
i innych pracowników zatrudnionych w szkołach. 
- pomoc społeczna, w tym zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne  – 3 125 910 zł
- rolnictwo i łowiectwo, w tym środki na budowę kanalizacji w Kuryłówce  – 2 911 560 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  – 1 411 083 zł
- transport i łączność (drogi)  – 1 226 707 zł
- gospodarka komunalna  –  494 661 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  – 315 835 zł
Szerszego omówienia wymagają zadania inwestycyjne planowane na najbliższy rok.
Zapewne wszystkim już wiadomo, że priorytetem w naszej gminie na przestrzeni kilku lat jest kanalizacja 
gminy. I w tym względzie nic się nie zmieniło, główną pozycję w planie zadań zajmuje kontynuacja budowy 
kanalizacji w Kuryłówce, wydatki na ten cel w roku 2010 przewidziane są na kwotę 2 560 000 zł. Kolejne 
zadanie, także związane jest z kanalizacją i dotyczy wykonania projektu budowy  sieci kanalizacyjnej           
w drugiej co do wielkości wiosce w gminie – w Brzyskiej Woli (50 000zł). (Wskazujemy w niniejszym 
tekście kwoty przewidziane na dane zadanie w roku bieżącym, należy jednak pamiętać, że wiele z nich to 
inwestycje realizowane przez kilka lat).                                                               
Pozostałe inwestycje równie ważne dla gminy jak i dla poszczególnych sołectw to:

-  Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kuryłówka 200 000 zł
-  Przebudowa odcinka drogi powiatowej Łazów – Kulno 97 707 zł
- Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Kuryłówka poprzez zakup samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kuryłówce oraz przebudowę i remont strażnicy OSP w Jastrzębcu -  
159 535 zł.

-  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli z zamianą kotłowni węglowej na pompy 
ciepła – 785 000 zł

-  Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dąbrowicy z zapleczem i urządzeniami technicznymi 
-  200 000 zł

-  Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Kuryłówce 100  000 zł
-  Budowa (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego na terenie gminy (projekty i wykonanie) 66 000 zł
-  Budowa Domu Wiejskiego w Tarnawcu 700 000 zł
-  Zakończenie remontu i rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Kolonii Polskiej wraz z remontem 

urządzeń technicznych i zagospodarowaniem otoczenia obiektu – 147 083 zł 
-  Modernizacja stadionu w Kuryłówce – 186 000 zł
-  Wdrażanie Podkarpackiego Systemu e- Administracji Publicznej – 32 120 zł
-  Odmulanie Zalewu w Ożannie – 50 000 zł
-  Dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Jastrzębcu – 250 000 zł
-  Dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Słobodzie - 350 000 zł
-  Budowa drogi do Ożanny (od przysiółka Cztery Chałupy) – 250 000 zł.
-  Remont drogi gminnej od drogi powiatowej do Tarnawca w kierunku tzw. „Górki” oraz remont drogi 

gminnej w Tarnawcu - „Grondek” - 150 000 zł
-  Remont elewacji i zagospodarowanie otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce 156 000 zł
-  Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych, przepustów i rowów 120 000 zł
-  Remonty dróg polnych na terenie gminy 50 000 zł

Ponadto planuje się wykonanie szereg drobniejszych zadań tj.: zakup przystanków autobusowych,  budowa 
placu zabaw przy strażnicy OSP itp.

PLANY W NASZEJ GMINIE NA NAJBLIŻSZY ROK
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Wiele tych zadań finansowanych jest ze środków pozyskiwanych w ramach różnych programów unijnych           
i, niektóre czekają na decyzje w sprawie dofinansowania, bo wnioski już złożono, na inne zaś projekty są 
przygotowywane i ich realizacja będzie uzależniona od możliwości otrzymania środków na te cele.

O sukcesach Katarzyny Wilkos i Anny Sochy –                   
z Brzyskiej Woli,  uprawiających kolarstwo szosowe, 
górskie i przełajowe pisaliśmy już kilkakrotnie na 
łamach naszej gazety, ale warto przypomnieć o tych 
niezwykłych osiągnięciach, po raz kolejny. Katarzyna 
Wilkos zdobyła Mistrzostwo Polski w kolarstwie 
górskim na szosie, Mistrzostwo Polski w kolarstwie 
szosowym, brązowy medal Mistrzostw Polski w 
kolarstwie przełajowym,  wicemistrzostwo Polski w 
kolarstwie szosowym drużynowo, Mistrzostwo Polski 
w kolarstwie szosowym parami. 
Sukcesy Anny Socha to: wicemi-
strzostwo Polski w kolarstwie szoso-
wym drużynowo, Mistrzostwo Polski 
w kolarstwie szosowym parami, srebrny 
medal Mistrzostw Polski w kolarstwie 
przełajowym.

Takie wyniki to nie tylko radość  
i satysfakcja dla samych dziewcząt, 
ich rodzin i trenerów, ale także 
powód do dumy dla nas wszystkich. 
Te wybitne osią gnięcia sportsmenek 
są bowiem najlepszą promocją dla 
naszej gminy, tam gdzie One – tam 
też mówi się o miejscu, w którym na 
co dzień, żyją, uczą się, mają swoje 

rodziny i przyjaciół. Niezaprzeczalne dobro, jakie 
przynosi gminie ciężka i wytrwała praca Kata rzyny    
i Anny, docenił wójt gminy Kuryłówka Tadeusz 
Halesiak, który na spotkaniu dotyczącym form wsparcia 
dziewcząt w uprawianiu tej dyscypliny sportowej, zapro-
ponował im pomoc w kompletowaniu odpowiedniego 
wyposażenia i strojów sportowych. Liczymy, że ta 
współpraca da dobry początek długiemu pasmu osiągnięć 
dla dziewcząt nie tylko w tym roku, ale na wiele kolej-
nych sezonów kolarskich i tego bardzo Im życzymy.   

SĄ SUKCESY – CZAS NA SPONSORING

OBOWIĄZUJĄCE TARYFY OPŁAT ZA WODĘ I ODPROWADZANIE 
ŚCIEKÓW W GMINIE KURYŁÓWKA NA ROK 2010

Rada Gminy Kuryłówka na rok 2010 ustaliła następujące rodzaje taryf:

1.Taryfa dla odbiorców indywidualnych za pobrana wodę:
a ) cena netto 1 m ³ pobranej wody  -   2,30 zł + VAT
b) dopłata do 1 m ³ pobranej wody z budżetu Gminy Kuryłówka  -  0,70 zł + VAT

2. Taryfa dla podmiotów gospodarczych i instytucji za 1 m ³ pobranej wody – 3,00 zł + VAT
3. Taryfa dla odbiorców indywidualnych za odprowadzane ścieki :

a) cena netto 1 m ³ odprowadzonych ścieków 3,41 zł + VAT
b) dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków z budżetu Gminy Kuryłówka 1,39 zł + VAT

4. Taryfa dla podmiotów gospodarczych i instytucji za 1 m ³ odprowadzonych ścieków 4,80 zł + VAT

Ceny wody i ścieków na rok 2010 w porównaniu do roku 2009 r.

Lp. Cena wody w 
2009r.

Cena wody w 
2010r.

Cena ścieków 
w 2009r.

Cena ścieków 
w 2010r.

1. Taryfa dla odbiorców 
indywidualnych 2,22 +VAT 2,30 +VAT 3,30 + VAT 3,41 +VAT

2. Taryfa dla podmiotów 
gospodarczych i instytucji 2,91 + VAT 3,00 + VAT 4,18 +VAT 4,80 +VAT
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Obowiązujące stawki podatkowe w Gminie Kuryłówka na 2010 rok

Lp. Rodzaj podatku Stawki max w 
2010r. ustawowe

Stawki na 2010r. według 
Uchwały Rady Gminy Uwagi

1 Podatek rolny – dla rolników 
powyżej 1 ha użytków

85,25 zł – za 1 ha 
przeliczeniowy

85,25 zł – za 1 ha 
przeliczeniowy

Cena żyta dla celów 
wymiaru podatku 
rolnego na 2010 
rok wynosi 34,10 zł 
za 1 kwintal – jest 
niższa od stawek 
obowiązujących w 
2009 roku

2 Podatek rolny – dla 
podatników do 1 ha użytków

170,50 zł za 1 ha 
fizyczny

170,50 zł za 1 ha 
fizyczny

3 Podatek leśny 30,0388 zł za 1 ha 
fizyczny

30,0388 zł za 1 ha 
fizyczny

Cena drewna dla 
celów wymiaru 
podatku leśnego na 
2010 rok wynosi 
136,54zł i wynosi 
136,54 zł x 0,220 
m3 = 30,0388 zł za 
1 ha fizyczny – jest 
niższa od stawki 
obowiązującej w 
2009 roku

              Podatek od nieruchomości
4 Od gruntów związanych z 

działalnością gospodarczą od 
1m2 pow.

0,77 0,72 stawka identyczna 
jak w 2009 roku

5 Od gruntów pod jeziorami, 
zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni 
wodnych od 1ha pow.

4,04 3,90 stawka identyczna 
jak 
w 2009 roku

6 Od gruntów pozostałych, w 
tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej 
działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1m2 
pow

0,39 0,10 stawka identyczna 
jak 
w 2009 roku

7 Od budynków mieszkalnych 
lub ich części od 1m2 pow. 
użytkowej

0,65 0,58 stawka identyczna 
jak 
w 2009 roku

8 Od budynków lub ich części 
związanych z działalnością 
gospodarczą od 1m2 pow. 
użytkowej

20,51 19,00 stawka identyczna 
jak 
w 2009 roku

9 Od budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1m2 pow. 
użytkowej

9,57 9,24 stawka identyczna 
jak 
w 2009 roku

10 Od budynków zajętych na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1m2 pow. 
użytkowej

4,16 3,95 stawka identyczna 
jak 
w 2009 roku
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KURYŁÓWKA W LATACH 1914-1918 CZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ

11 Od pozostałych  budynków 
lub ich części , w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności 
pożytku publicznego przez 
organizację pożytku publicz. 
od 1m2 pow. użytkowej

6,88 5,50 stawka identyczna 
jak 
w 2009 roku

12 Od budowli 2% 2%
1% wodociągi

stawka identyczna 
jak w 2009 roku

Podatek od środków transportowych

13 Od samochodu ciężarowego 
pow. 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie

729,28 520,00 stawka identyczna 
jak w 2009 roku

14 Od samochodu ciężarowego 
pow. 5,5 tony do 9 ton 
włącznie

1 216,64 726,00 stawka identyczna 
jak w 2009 roku

15 Od samochodu ciężarowego 
pow. 9 ton i poniżej 12 ton

1 459,96 830,00 stawka identyczna 
jak w 2009 roku

16 Od ciągnika siodłowego pow. 
3,5 tony do 5,5 tony włącznie

1 703,27 830,00 stawka identyczna 
jak w 2009 roku

17 Od ciągnika siodłowego pow. 
5,5 tony do 9 ton włącznie

1 703,27 935,00 stawka identyczna 
jak w 2009 roku

18 Od ciągnika siodłowego pow. 
9 ton i poniżej 12 ton

1 703,27 1 038,00 stawka identyczna 
jak w 2009 roku

28 czerwca 1914 roku w Sarajewie dokonano 
zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda następcę 
tronu Austro-Wegier. Rząd austriacki postanowił wyko-
rzystać ten fakt do walnej rozprawy z Serbią. Mając 
poparcie Niemiec na wypadek wojny, Austro–Węgry 
wystosowały do Serbii ultimatum, ostre zarówno           
w treści jak i w formie. Odpowiedź Serbii (popieranej 
przez Rosję) uznano za niewystarczającą. Austro–
Węgry wypowiedziały Serbii wojnę. Rosja odpowie-
działa na to mobilizacją. Od tej chwili wypadki po-
toczyły się szybko: 1 sierpnia Niemcy wypowiadają 
wojnę Rosji, a 3 sierpnia Francji, 4 sierpnia Anglia 
wypowiada wojnę Niemcom i 6 sierpnia Austro–Wę-
gry wypowiadają wojnę Rosji. W ciągu miesiąca niemal 
cała Europa została wciągnięta w konflikt zbrojny.  

Dla mieszkańców Za sania I Wojna Światowa 
rozpoczęła się wraz z ogłoszeniem mobi li za cji. Wraz 
z poborem męż czyzn ogłoszono po  bór koni wcześniej 
za kwa li fikowanych do ar mii. Poborem do wojska 
objęto rezerwistów do 37 roku życia oraz re krutów w 
wieku 21 lat (wiek rozpoczęcia od by wania służby 
woj sko wej w armii CK). Wkrótce zmobilizowano 
mężczyzn pomiędzy 19 a 42 rokiem życia. Ostatecznie 
poborem objęto mężczyzn w wieku do 50 lat. Zgodnie 
z zasadą terytorialności przestrzeganą w armii CK 

Austro-Węgier po bo ro-
wi z powiatu bądź kilku 
powia tów trafiali do 
jednej jednostki. Taki 
stan rzeczy miał po zy-
tywną stronę. Kore-
spon  dencja z bliskimi 
powo dowała, że żołnie-
rze mieli w miarę aktu-
al ne informacje o swojej 
rodzinie i znajomych 
poprzez wymianę wia-
domości między sobą. 
W wioskach powiało 
grozą. Wyznaczeni do 
służby mężczyźni chodzili po domach żegnając się     
z bliskimi i znajomymi. Kobiety płakały. Te które 
miały mężów w wieku mobilizacyjnym zaz drościły 
tym których mężowie pozostali w domach. 

Pierwsze oddziały wojskowe pojawiły się w Kury-
łówce na początku sierpnia. Był to szwadron huzarów 
węgierskich któremu powierzono patrolowanie rzeki 
San. Jeden z plutonów zapuścił się aż do Kulna poło-
żonego za kordonem. Później napływały kolejne od-
działy piechoty i kawalerii które posuwała się w głąb 

Michał Rauza żołnierz armii 
Austro-Węgier
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terytorium wroga. Zdecydowany opór Rosjan napotkali 
Austriacy dopiero pod Lwowem. W wyniku ofensywy 
wojsk rosyjskich rozpoczętej w dniu 3 września 
wojska austriackie rozpoczęły odwrót za linię Sanu.  
Gdy wojna trwała nastał czas żniw. Okazało się wtedy, 
że nie ma kim robić. Prace dotąd wykonywane przez 
mężczyzn musiały przejąć kobiety ucząc się 
wykonywać ich.   

Rozpoczęta wojna świa-
towa oznaczała dla narodu 
polskiego przede wszyst-
kim konflikt między do-
tych cza sowymi zabor ca mi. 
Ten fakt zamierzał wy ko-
rzystać Józef Piłsudski 
two rząc u boku armii 
Austro-Węgier polskie od-
działy strzeleckie. Na czele 
tych oddziałów 6 sierpnia 
1914 roku Piłsudski prze-
kroczył ziemie Królestwa 
z zamiarem wywołania po-
wszechnego pow stania prze-
ciwko Rosji. Wieść o two-

rzących się Le gio nach Polskich dotarła w okolice 
Leżajska. Do le gionów zaciągnęło się 22 ochotników 
z Leżajska re krutujących się głównie z organizacji 
sokolich i strzelca. Jest pewne, że do Legionów 
zaciągnął się Franciszek Dziki z Kury łówki. W sze-
regach Legio nów walczył Józef Czajka rodem z Tar-
nawca. Zasila ne napływem coraz to nowych rzeszy 
ochotników z całej Galicji  i Królestwa Legiony roz-
rosły się do III Brygad walcząc dzielnie przeciwko Rosji. 

Tymczasem na linii Sanu Austriacy próbują pow-
strzymać napierających zewsząd Rosjan. Okoliczne 
wsie położone wzdłuż rzeki zajmują Rosjanie. Zwła-
szcza Kozacy wywołują grozę wśród ludności. Szerzą 
się informacje, że Kozacy wszystkich wyżynają. Co 
bogatsi chłopi i nauczyciele w obawie o swe życie 
opuszczają domostwa. W kronice parafialnej parafii 
Kolonia Polska znajdujemy taki zapis: „W wrześniu 
1914 roku do Koloni wkroczyły wojska rosyjskie. 
Żołnierze carscy przystąpili do grabieży. Złupili domy, 
obrabowali sklep Kółka Rolniczego nie oszczędzili 
kościoła. Kozak zabrał z kościoła co mu się srebrne    
i złote wydawało …Ręka pańska dotknęło go. Wyjechał 
z zrabowanymi rzeczami w stronę Cieplic. Patrol 
austriacki zastrzelił go. Pochowano go przy drodze”. 

W dniu 17 września 1914 roku artyleria austriacka 
rozlokowana na wzgórzach Giellarshofu rozpoczęła 
ostrzał pozycji rosyjskich po drugiej stronie Sanu. 
Rosjanie nie pozostają dłużni, najpierw ostrzeliwują 
pozycje artylerii, a później ślą pociski na okopaną      
w lesie klasztornym piechotę. Jednocześnie prowadzą 
przeprawę przez rzekę. W dniu 18 września Rosjanie 
przełamują linie obrony i zajmują Leżajsk. Rozpoczyna 
się tzw. I okupacja rosyjska miasta. 

9 października 1914 roku na Leżajsk zaczęli nacierać 
Austriacy, Rosjanie wycofali się przez pospiesznie 
zbudowany prowizoryczny most w Starym Mieście     
i zajęli pozycje na drugiej stronie Sanu. Miasto zostaje 

oczyszczone z wojska rosyjskiego w dniu 10 paź dzier-
nika 1914 roku. Walki na linii Sanu trwały przez cały 
październik. Wrogie armie okładały się nawzajem gra-
dem pocisków artyleryjskich. Na domiar złego Rosjanie 
zaczęli wykopać jesienne plony: ziemniaki, kapustę   i 
inne. Ogołocone z plonów pola dla ich właścicieli 
oznaczały głód w obliczu zbliżającej się zimy. 

5 listopada Rosjanie ponownie zajmują Leżajsk. 
Zaczęła się II okupacja rosyjska która potrwa do 14 
maja 1915 roku. Rosjanie nie mieszali się do życia 
prywatnego okupowanej ludności. Nie interesowało 
ich co kto mówi, czy jest zadowolony, czy też nie. Do 
ludności odnosili się na ogół przyjaźnie. Oficerowie 
byli ludźmi kulturalnymi. Zdarzało się, że częstowano 
miejscowych herbatą i cukrem za co ci odwdzięczali 
się swoimi produktami. Największą biedę odczuwali 
nauczyciele i ich rodziny. Nie uczono w szkołach, to 
też nie płacono pensji. 

W miarę upływu czasu sytuacja zaczęła się zmieniać. 
Masy obozującego wojska należało wyżywić, zaczęło 
się rekwirowanie krów na mięso, koni do zaprzęgów, 
żywności, siana i owsa. Dochodziło do grabieży. Obo-
zujące wojsko paliło ogniska w obrębie gospodarstw, 
stwarzało to realną groźbą zaprószenie ognia. 

Po czasie do Moskali których wszędzie było pełno 
ludzie przyzwyczaili się. Przed rekwizycjami nauczono 
się zabezpieczać. Gdy okupacyjne władze rosyjskie 
złagodziły restrykcje wojenne warunki życia poprawiły 
się nieco. Ludzie korzystali ze swobody poruszania się 
bez żadnych dokumentów. Zaczął rozwijać się drobny 
handel. Po brakujące towary jeżdżono do Leżajska       
i Jarosławia. Tam sklepy prowadzili już rosyjscy kup-
cy. Kto miał pieniądze, ten mógł wszystko kupić. 

W ciągu zimy 1914/1915 roku wojska rosyjskie 
toczyły zaciekłe walki o przełęcze karpackie. 22 marca 
1915 r. skapitulowała przed Rosjanami twierdza w Prze-
myślu. 

Nadeszła wiosna. Trzeba było rozpocząć roboty    
w polu. Brakowało mężczyzn, a kobiety jeszcze nie 
wciągnęły się do prac męskich. Sąsiedzi świadczyli 
sobie pomoc na wzajem tak aby ziemię przygotować 
do wiosennych prac.

Wobec niekorzystnego rozwoju sytuacji na froncie, 
sztaby austro-węgierski i niemiecki, przygotowywały 
wielką, rozstrzygającą ofensywę, mającą na celu usu-
nięcie wojsk rosyjskich z obszaru Galicji i Królestwa 
Polskiego. Planowanym miejscem uderzenia były 
oko lice Gorlic. W nocy z 1 na 2 maja rozpoczęło się 
przygotowanie artyleryjskie do ofensywy. W ciągu 
pięciu dni odepchnięto Rosjan poza linię rzeki Wisłoki. 
Po ofensywie gorlickiej naczelny wódz wojsk ro-
syjskich wielki książę Mikołaj Mikołajewicz wydał 
rozkaz wycofania się na linię rzek Dniestr i San. 

Przez ukończony w dniu 11 maja drewniany most 
na Sanie (jego budowę rozpoczęto w listopadzie zaraz 
po zajęciu Leżajska) ewakuują się oddziały rosyjskie 
i zajmują pozycje obronne po drugiej stronie rzeki. 
Władze wojskowe nakazują ludności opuścić swe do-
mostwa w Tarnawcu i Kuryłówce. Kto miał krewnych 
w wioskach położonych z dala od Sanu tam kierował 
kobiety, dzieci i staruszków. Mężczyźni pomimo za-

Józef Czajka
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grożenia życia pozostali pilnując ojcowizny. Wojsko 
rosyjskie okopuje się, budowane są działobitnie dla 
armat. Od 14 maja rozpoczyna się ostrzał pozycji 
austriackich przez baterie zlokalizowane pod Ku ry-
łówką i Tarnawcem. Ostrzały armatnie stają się zmorą 
dla okolicznych wiosek. Kule wywołują pożary dre-
wnianej zabudowy. W samej Koloni Polskiej spłonęło 
wówczas 18 gospodarstw. Jeszcze gorzej wyglądał 
Tarnawiec. Jego wygląd w 1919 r tak opisał Ludwik 
Fus (nauczyciel Szkoły Powszechnej w Tarnawcu): 
„...Większa część domów była jeszcze nie odbudowana 
po ogniu wszczętym granatami wojsk austriackich... 
Po opuszczeniu wojsk rosyjskich wieś wyglądała jako 
jedno zgliszcze. Nauczyciel przybywając (w 1919 roku) 
zastał jeszcze większość domów nie odbudowanych, 
a ludzie mieszkali prowizorycznie w stajniach...”.     
W „Pamiętniku Kościoła i Klasztoru OO Bernardynów 
w Leżajsku” autor opisuje grozę tamtych dni widzianą 
od strony Leżajska i klasztoru. Ale i po drugiej stronie 
Sanu śmierć zbierała swoje żniwo. Baterie austriackie 
ustawione wokół klasztor zasypują pozycje wroga gra-
dem kul. Jako punkty orientacyjne (dozory) służą Au-
striakom kościół parafialny, murowany dom pod da-
chówką Kościułków, tzw. mury i cerkiew w Kury-
łówce. Jedyne murowane budynki we wsi. Pociski 
zapalają wiele domów. Spalił się wówczas drewniany 
budynek szkoły mieszczący się na obecnej posesji 
Pana Józefa Błońskiego w centrum wsi. Bez dachu 
nad głowa pozostała rodzina nauczyciela Walentego 
Szarego który zajmował część budynku szkolnego. 
Świszczące kule sieją śmierć i spustoszenie wśród 
wojska. Obustronny ostrzał armatni trwa do połowy 
czerwca. W końcu Austriacy przełamują front.  Wycofujący 
się 16 czerwca 1915 roku z Koloni Polskiej Rosjanie 
uprowadzili proboszcza ks. Henryka Uchmana. Do 
parafii powrócił dopiero w 1918 roku. 17 czerwca 
Rosjanie opuszczają Kuryłówkę i Tarnawiec. Powoli 
front przesuwa się na wschód, milkną odgłosy dział. 
Działania wojenne na teren zasania nie powróciły już 
podczas tej wojny. 

Władze Austro-Węgier zaprowadzają porządki na 
opanowanym terenie. Przystąpiono do ścigania przy-
pad ków nielojalności i współpracy z wrogiem. Szerzy 

się donosicielstwo, wystarczy byle anonim aby być 
posądzonym o zdradę wobec Austrii. Takim oskarżeniem 
objęto Józefa Zółtobrzucha z Kuryłówki. Komendanta 
formacji mundurowej (być może straży ogniowej – 
relacja śp. Anieli Baj ur. 1900 r.) który wybrał się do 
Leżajska i już stamtąd nie powrócił. W aktach USC 
Kuryłówka zachował się dokument Komisarza rzą do-
wego Gminy Kuryłówka Adamusa datowany 8 listo-
pada 1915 roku w którym zawiadamia CK Starostwo 
w Łańcucie o poinformowaniu rodziny śp. Józefa Zółto-
brzucha o jego śmierci w barkach w Thalershofie. 

Pomimo, że działania wojenne przeniosły się hen 
na wschód to wszystko zło co niesie wojna pozostało. 
Powszechnym zjawiskiem stają się grabieże i rozboje. 
Osamotnione kobiety nie radzące sobie z trudami dnia 
codziennego, popadają w pijaństwo. Szerzy się pro-
stytucja, a co z tym związane choroby weneryczne. 
Ciągłe przemarsze wojsk, postoje we wsiach są przy-
czyną gwałtów kobiet i dziewcząt przez żołdaków co 
z kolei wywołuje falę samobójstw zgwałconych. Naj-
gorszym rokiem wojny okazuje się 1917. Wyczerpane 
poniesionymi stratami w ludziach i sprzęcie Austro–
Węgry ogłaszają kolejny pobór. Tym razem do wojska 
idą chłopcy siedemnastoletni. Przed komisją lekarską 
stają nawet chorzy i ułomni. Widoczne uchybienia 
zdrowotne nie stanowią przeszkody wg komisji do 
posłania poborowych  na front tym razem włoski. Po 
tym poborze okazało się, że z każdej rodziny ktoś 
poszedł na wojnę. 

W 1917 roku Niemcy wkraczając do Kongresówki 
wymogły na Austrii przekazanie im Legionów. W tej 
sytuacji I i III Brygada odmówiła złożenia przysięgi. 
Wobec takiej postawy legionistów postanowiono: 
pocho dzących z Kongresówki internować, obywateli 
austriackich wcielić do armii i wysłać na front włoski, 
zaś cała II Brygadę ( przemianowano na Polski Korpus 
Posiłkowy) wysłać na front rosyjski. Z pozostałych   
w Królestwie ochotników, po złożeniu przysięgi, utwo-
rzono Polską Siłę Zbrojną. PSZ liczyła początkowo    
2 775 żołnierzy. Do 19 października 1918 liczba ta 
zwiększyła się do 9000. Piłsudski jako sprawca kry-
zysu przysięgowego został uwięziony w Magdeburgu. 

Zebrał i opracował: R. Szałajko

W dniu 25 stycznia br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej 
odbyła się uroczystość wręczenia medali dla osób 
zasłużonych w dziedzinie obronności kraju. Miło 
nam poinformować, że wśród wyróżnionych znalazł 
się Roman Szałajko sekretarz gminy, którego 
uhonorowano srebrnym medalem „Za zasługi dla 
obronności kraju”. 
W imieniu Ministra Obrony Narodowej aktu 
odznaczenia dokonał płk. Witold Przybyła
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego                                  
w Rzeszowie .

WYRÓŻNIENIA DLA ZASŁUŻONYCH
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Nie bez powodu składając sobie życzenia przy tysiącu 
okazji życzymy długiego, zdrowego i szczęśliwego 
życia. Marzą, o spełnieniu takich życzeń wszyscy, ale 
bardzo często nie wiemy jak sobie pomóc by było to 
możliwe. Dbanie o siebie nie leży w polskiej naturze, 
łatwiej przychodzi nam zaryzykować życie dla fan-
tazji lub zapomnieć o zasadach profilaktyki. Nie świa-
domi jesteśmy jej nowoczesnych zasad, gdyż nikt nas 
tego nie uczy. To z tej przyczyny codziennie pięć 
Polek przedwcześnie umiera z powodu raka szyjki 
macicy. Jest on drugim zabójcą na liście przyczyn 
zgonów kobiet do 45 roku życia. Ocenia się, że 
corocznie blisko dwa tysiące Polek traci dalsze 26 lat 
swego życia z powodu śmierci spowodowanej tym 
nowotworem.  
Rak szyjki macicy to nowotwór groźny i mimo, że 
może rozwijać się skrycie bez dolegliwości łatwo 
wykrywalny. Od pierwszych zmian do kliniczne 
zaawansowanej postaci mija wiele lat i mamy czas na 
jego wykrycie i leczenie. Wcześnie możemy określić 
czy występują zmiany zwiększające ryzyko nowotworu 
i wykryć go w bardzo wczesnej postaci. Ogólnopolski 
Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka 
Szyjki Macicy finansowany przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, umożliwia kobietom w wieku od 25 do 59 
lat wykonywanie raz na trzy lata bezpłatnych badań 
cytologicznych. Światowe statystyki pokazują, że 
taka częstotliwość badań wystarczyłaby do znaczącej 
redukcji zachorowań. Warunkiem koniecznym jest 
jednak ich regularność i powszechność. - To kwestia 
kluczowa, by kobiety wśród tak wielu zajęć i akty wno
ści, w życiu, w którym wszystko jest tak niezmiernie 
ważne, znalazły 15 minut  choćby raz na dwa lub trzy 
lata  by odwiedzić poradnię ginekologiczną. Ten kwadrans, 
podczas którego pobrana zostanie cytologia, uratuje 
życie wielu tysiącom Polek. – mówi prezes Polskiego 
Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV, profesor Marek 
Sikorski.
Bezradność polskich ginekologów w walce z tą cho-
ro bą polega na braku świadomości o konieczności ba-
dań profilaktycznych wśród kobiet. W odpowiedzi na 
zaproszenia do badań cytologicznych zgłasza się tylko 
7% kobiet ( 2008r). Pozostałe twierdzą, że wykonują 
te badania w innych miejscach a znacząca większość 
nie wykonuje ich nigdy. Stąd aż 50% kobiet które 
zachorowały na raka szyjki macicy nigdy w życiu nie 
wykonało cytologii a pozostałe nie robiły ich w osta-
tnich 5 latach.

Rak szyjki macicy zbiera tragiczne żniwo na całym 
świecie – to ponad pół miliona zachorowań rocznie     
i ponad 260 tysięcy zgonów rocznie. W krajach roz wi-
niętych i nowoczesnych wykrywa się chorobę wcze-
śnie i efektywnie leczy. Śmiertelność jest znacznie 
zmniejszona a statystyki są mniej przerażające. Jednak 
Polska pozostaje daleko za nimi w tyle. Rocznie odno-
towuje się u nas ponad trzy i pół tysiąca zachorowań. 
Blisko dwa tysiące chorych umiera. Nic dziwnego, że 
ginekolodzy biją na alarm: jeśli Polki nadal nie będą 

myślały o sobie i swoim zdrowiu, to na nic nie przyda 
się nawet najlepsza wiedza medyczna. A ta, jeśli cho-
dzi o raka szyjki macicy jest naprawdę ogromna. To 
pierwszy nowotwór, co do którego określono jasno 
główny czynnik sprawczy – zakażenie wirusem bro-
dawczaka ludzkiego (HPV). Z tym bardzo powszechnym 
wirusem zetknie się podczas swojego życia niemal 
każda osoba aktywna seksualnie. Na szczęście w zde-
cydowanej większości przypadków organizm zwalcza 
infekcję samodzielnie. Tam gdzie to się nie udaje, 
zaczyna się zwykle powolny rozwój zmian, które         
w efekcie mogą doprowadzić nawet do raka. 

I właśnie ten powolny rozwój choroby w połączeniu 
z osiągnięciami współczesnej medycyny pozwala na 
stuprocentową wyleczalność raka szyjki macicy pod 
warunkiem wczesnego wykrycia zmian. Czy warto w 
tej sytuacji unikać ginekologa? 

Przełom w walce z rakiem
O raku szyjki macicy zrobiło się w ostatnich latach 
głośno za sprawą szczepionek wprowadzonych do 
sprzedaży. Media pełne były zachwytów nad „szcze-
pionką na raka”. Lekarze przypominają jednak, że 
szczepionka przeciw HPV nie leczy istniejącego raka 
szyjki macicy, a jedynie może pomóc w zapobieżeniu 
jego rozwojowi. Dlatego najlepiej szczepić młode 
dziew częta, przed rozpoczęciem współżycia, a szcze-
pie nie nie zwalnia z konieczności robienia regularnych 
badań cytologicznych. Poza tym, szczepionki nie 
chronią przed zakażeniem wszystkimi typami wirusa 
HPV. Naukowcy naliczyli ich ponad sto. Tymczasem 
jedna ze szczepionek chroni przed typami 16 i 18 zaś 
druga przed typami 6,11, 16 i 18. Typy wirusa 6 i 11 
są odpowiedzialne za ponad 90 procent przypadków 
brodawek płciowych. Zaś HPV 16 i 18 odpowiadają 
za ponad 70 procent przypadków raka szyjki macicy. 
To oczywiście dużo, ale nie dość, aby zrezygnować z 
regularnych badań cytologicznych. Dlatego zawsze 
warto pamiętać: szczepienie nie zwalnia z cytologii! 
Skoro aby uniknąć raka szyjki macicy, wystarczy 
regularnie wykonywać badania cytologiczne, to po co 
ten zgiełk wokół szczepień przeciw HPV? Lekarze 
zwracają uwagę, że cytologia to tak zwana „profi lak-
ty ka wtórna”. Pomaga wykryć już istniejące zmiany, 
spowodowane zakażeniem wirusem HPV. Szczepienia 
to z kolei „profilaktyka pierwotna” – pozwalają na 
uniknięcie znaczącej części groźnych zakażeń, co za 
tym idzie choroba w wielu przypadkach się nie roz wi-
nie i nie będzie potrzebna interwencja lekarza. Poza 
tym warto pamiętać, że jedna ze szczepionek chroni 
także przed rozwojem innych nowotworów gineko lo-
gi cznych. To oznacza większe bezpieczeństwo, mniej 
stresu i niższe koszty dla systemu ochrony zdrowia.  
Dlatego wiele krajów, w których sytuacja jest dużo 
lepsza niż w Polsce, zaczęło dofinansowywać szcze-
pie nia przeciw HPV. W Polsce natomiast aktywnie do 
programu szczepień włączyło się już kilkadziesiąt 
samorządów. 

PRZEDŁUŻ ŻYCIE O 26 LAT
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Przedłuż życie sobie i swoim bliskim
Skoro rak szyjki macicy pozbawia kobiety przeciętnie 
26 lat życia, wydaje się, że regularne badania 
cytologiczne nie są wygórowaną ceną za jego 
przedłużenie. Zdaniem socjologów kobiety często 
przedkładają dobro i zdrowie rodziny ponad swoje 
własne. Ale czyż ich obecność nie jest dla rodziny 
największą wartością? Dlatego nie tylko kobiety 
powinny pamiętać o regularnych badaniach, ale 
również ich bliscy powinni im o tym przypominać. 
 Więcej informacji na temat Programu, oraz 
adresy placówek, do których można zgłosić się na bez-
płatne badania cytologiczne można znaleźć na stronie
www.rakszyjkimacicy-profilaktyka.pl

Więcej informacji na temat skutków zakażeń wirusem 
HPV można znaleźć na stronie

www.hpv.pl

Więcej informacji na temat raka szyjki macicy, 
skutków medycznych i społecznych choroby 

oraz samorządów prowadzących szczepienia przeciw 
HPV można znaleźć na stronie

www.profilaktykahpv.pl

Dr Grzegorz Południewski Ginekolog – położnik, 
prezes Towarzystwa Rozwoju Rodziny

Wieczór, zorga ni  zo wa ny przez Gminną Bibliotekę Pub-
liczną i Gminny Ośrodek Kul tury w Kuryłówce, ema no wał 
ciepłem, wzruszeniem i wspo mnieniami. Z tej okazji wspo-
mniane instytucje wydały tomik wierszy autorki, zatytu ło wany 
„...zawsze tu byłam...”, który każdy z obecnych otrzy mał w pre-
zencie. Zgromadzeni go ście mogli usły szeć wiersze naszej poetki 
w wy ko naniu członków grupy teatralnej GOK-u, państwo Anna i 
Paweł Paluchowie zaprezentowali swój muzyczny repertuar, 
natomiast uczennica gimnazjum – Patrycja Pająk ociepliła atmo-
sfe rę w ten zimowy wieczór, grą na skrzypcach.

„Dzięki Wam, moim przyja ciołom usłysza łam moje wier sze 
na nowo, a 
niektóre po raz pierwszy…” – 
powiedziała na zakończenie wieczoru 
wzru szo na pani Ola. 

Życzymy, aby ten szcze gólny 
wieczór był wstępem do wy da nia 
pięknego tomiku, który zawładnie 
serca ludzi wrażliwych.

gbp

WIECZÓR AUTORSKI
...czytając poezję, uchylamy jakby rąbka tajemnicy człowieka, zaglądamy do jego wnętrza...- tymi słowami 
dyrektor Leszek Połeć rozpoczął, w piątkowy wieczór (29.01.2010 r.) spotkanie autorskie pani Aleksandry 
Janickiej.

6 marca 2010 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce 
gościł Zespół Teatralny Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury 
ze sztuką Jerzego Szaniawskiego „Kowal, pieniądze i gwiazdy”.

Przybyli na tę sztukę widzowie mogli podziwiać piękną 
grę aktorską,  a zarysowany przez Szaniawskiego dra mat         
o przypadkowości ludzkiego losu, niesłusznym oskarżeniu     
i moralnej krzy wdzie stał się pretekstem do refleksji nad 
własnym życiem.

Wśród widzów były osoby, które około 30 lat temu brały 
udział w tejże sztuce granej wówczas przez aktorów teatru 
działającego przy GOK w Kuryłówce. Była, więc okazja 
do wspomnień i wzruszeń.                                           goklp

„KOWAL, PIENIĄDZE I GWIAZDY”

Wójt Tadeusz Halesiak pogratulował 
poetce sukcesów w pracy twórczej

Patrycja Pająk uświetniła wieczór 
wspaniałą grą na skrzypcach
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Jak co roku okres ferii zimowych jest czasem intensywnej pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce. 
Przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży program, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Tradycyjnie już dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy do kina Helios, stadniny koni czy pływalni 
Oceanik. Osoby o zainteresowaniach plastycznych mogły poznać różne techniki podczas warsztatów plastycznych 
prowadzonych przez panią Kazimierę Myk-Magdziak z Brzyskiej Woli, która wraz z mężem prowadzi galerię 
sztuki „Zaworek”. 

Podczas zajęć literackich, plastycznych, rozwiązywania krzyżówek i łamigłówek, konkursu piosenki karaoke 
oraz turniejów tenisa, piłkarzyków i bilarda można było wykazać się swoimi zdolnościami, umiejętnościami 
i wygrać cenne nagrody. Sportowcy natomiast mogli wyszaleć się na sali gimnastycznej ZS w Kuryłówce 
podczas dnia sportu.

Drugiego dnia ferii odwiedził nas Teatrzyk „Smyk” ze Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli z inscenizacją 
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, który wprowadził dzieci w przepiękny świat baśni, widzom 
bardzo się podobało, a gorące brawa ucieszyły młodych aktorów. 

Bardzo ciekawe i pouczające było spotkanie z policjantem, podczas którego można było poznać zasady 
bezpiecznego spędzenia ferii oraz kryminalistyki. Jakież było zdziwienie młodych ludzi, kiedy okazało się, że 
na czystej kartce można zobaczyć każde dotknięcie, a przy odpowiedniej technice wskazać, do kogo należy. 

Dzieci i młodzież odpoczywająca od szkolnego zgiełku chętnie korzystała z zajęć organizowanych przez 
Ośrodek Kultury, a liczba ok. 200 osób, jest najlepszym tego przykładem.

goklp

FERIE W GOK

7 marca br. to dzień szczególny dla kobiet z gminy 
Kuryłówka, bowiem o godz. 1730 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kuryłówce rozpoczął się „Koncert z okazji 
Dnia Kobiet”.

Powitania licznie przybyłych pań dokonał Wójt 
Gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak, który złożył kobie-
tom serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, pogody 
ducha oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny i to 
jest prawda… - śpiewał Mateusz Winiarski, następnie 
mogliśmy się przekonać, że jest w orkiestrach dętych 
jakaś siła, bo to było tak: Quando, Jambalaja, Samba, 
Rumba, Takie ładne oczy, Serduszko puka.

Natomiast najmłodszym mężczyzną, jaki pojawił 
się na scenie był Mateusz Pietrycha ze Słodkim 
Rock&Rollem, który przyniósł mu gromkie brawa. 
Jednak prawdziwą furorę zrobił Gminny Klub Seniora 
w pełnej humoru i dowcipu scence rodzajowej, po 

której jeszcze długo na twarzach kobiet widać było 
uśmiech. Godzinny koncert zakończył chór męski 
(Zbigniew Tryka, Zbigniew Pietrycha, Mieczysław 
Pietrycha, Alfred Turek, Piotr Dziechciarz, Roman 
Szałajko, Czesław Cal, Leszek Połeć), który zaśpiewał 
„Za zdrowie Pań”. Kobiety były zachwycone, o czym 
świadczyła radość i uśmiech na ich twarzach oraz 
wyrazy podziękowań kierowane do mężczyzn po 
koncercie.

…Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów…- 
w imieniu mężczyzn występujących na scenie życzę 
Wam drogie panie abyście były najpiękniejszymi 
kwiatami w tym ogrodzie, aby każdy kwiat miał 
swojego ogrodnika, który będzie o niego dbał, 
pielęgnował i kochał – powiedział na zakończenie 
dyrektor GOK Leszek Połeć.

goklp

...DZIĘKUJEMY CI KOBIETO…

Chór męski wyśpiewał paniom najpiękniejsze życzenia
Panowie z gminnego Klubu Seniora przygotowali miłą 

niespodziankę dla Pań
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Zespół Szkół w Dąbrowicy w Gminie Kuryłówka w ramach ogólnopolskiego Programu Działaj 
Lokalnie VI, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju 
Filantropii i Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju od sierpnia 2009r. do stycznia 2010r. realizuje 
projekt „Kultura na wsi (po)ważna rzecz”. 
Głównym celem projektu jest aktywizacja lokalnego środowiska i rozszerzenie działań w dziedzinie 
upowszechniania kultury na teren gminy. Dzięki realizacji projektu zarówno młodzież, jak i dorośli mają 
możliwość kształtowania i rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności oraz obcowania z kulturą. 
Zorganizowano więc warsztaty teatralne i muzyczne, a możliwość działania w tych grupach mają 
mieszkańcy z terenu całej gminy. We współpracy z Publiczną Biblioteką i Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Kuryłówce przeprowadzono gminny konkurs plastyczny na projekt znaczka pod hasłem „2009 Rokiem Juliusza 
Słowackiego”, którego laureatami zostali: w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych - Karolina Czerwonka z Brzyskiej 
Woli, Karolina Karaś z Dąbrowicy i Wiktoria Deryło z Kulna; wyróżnienia - Aleksandra Pawelec z Kulna i Magdalena 
Peryga z Dąbrowicy; w kategorii klas I – III gimnazjów – Karolina Szkodzińska z Dąbrowicy, Aleksandra Fus i Piotr 
Hałaś z Kuryłówki; wyróżnienia - Monika Kopel z Kuryłówki i Karolina Skowronek z Dąbrowicy. 
Realizowany w Zespole Szkół w Dąbrowicy projekt umożliwia poznanie, 
zainteresowanie i popularyzację twórczości muzycznej i teatralnej w 
lokalnym środowisku. Prowadzony przez Pana Andrzeja Horoszko chór 
uświetnił patriotycznym repertuarem środowiskową uroczystość pt. 
„Odrodziła się niepodległa Polska” i  gminne spotkanie nauczycieli oraz 
pracowników oświaty. W wyniku zaistniałej współpracy z zespołem teatralnym 
z Kuryłówki, na kanwie scenariusza opracowanego przez Panią Aleksandrę 
Janicką doszło do wspólnych z chórem występów w kościołach w 
Tarnawcu i Dąbrowicy.
Zespół teatralny, który prowadzi Pani Edyta Beńko wystąpił z okazji Dnia 
Papieskiego we wzruszającym montażu słowno-muzycznym, który 
wywarł niezapomniane wrażenia zarówno na najmłodszych, jak też na 
starszych mieszkańcach naszego środowiska. Grupa przygotowała i zaprezentowała też spektakl pt. „Balladyna inaczej”, 
podczas którego młodzież poznając bliżej dorobek J. Słowackiego wykazała się nietypową twórczą aktywnością,                    
a nawiązując w przedstawieniu do współczesności ubarwiła je ciekawymi kreacjami aktorskimi. 
W rezultacie funkcjonują grupy popularyzujące w praktyce kulturę w lokalnym środowisku, co (jak wynika                                          
z prowadzonych obserwacji i zasłyszanych z różnych stron informacji) daje dużo radości i zadowolenia uczestniczącym 
w projekcie oraz publiczności. 
A wszystko to dobre, co się dzieje w naszym wspólnym działaniu jest też wynikiem zacieśnienia więzi międzypokoleniowych 
i kulturowego rozwoju naszego lokalnego środowiska. 

KOLEJNY RAZ „DZIAŁAMY LOKALNIE” W DĄBROWICY

90 lat temu - 12 października 1919 roku w hotelu „Francuskim” w Kra-
kowie powołano do życia Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich, który po 
sześciu latach przekształcił się w Polski Komitet Olimpijski i pod tą nazwą 
działa do dziś.
Z okazji jubileuszu 90 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego w tym roku od-
bywa się Wielki Konkurs Ogólnopolski pod hasłem „90 Lat Na Olimpijskim 
Szlaku”. Tematyka konkursu w kategorii szkół gimnazjalnych, ponadgim-
nazjalnych i otwartej dotyczy osiągnięć i wyników polskich zawodników na 
letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich od 1948 roku oraz problemów 
polskiego ruchu olimpijskiego. Celem konkursu jest m.in. popularyzacja idei 
olimpijskiej, propagowanie sportowego modelu życia, wyłonienie najlepszych 
znawców polskiego ruchu olimpijskiego oraz osiągnięć polskich sportowców 
na letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich. Konkurs przeprowadzany jest           
w 4 etapach, a odbywa się już od kilkudziesięciu lat i gromadzi na starcie znaw-
ców historii olimpizmu w naszym kraju.
Patronat Honorowy konkursu objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Sportu i Turystyki. Głównymi organizatorami konkur-
su są Polski Komitet Olimpijski, Stowarzyszenie „Super Kibic” z Dzierżoniowa oraz Podlaska Rada Olimpijska. Partnerzy konkursu 
to Telewizja Polska i Szkolny Związek Sportowy.
Po 1 etapie - eliminacjach szkolnych, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie naszej gminy z klasy II Gimnazjum 
w Zespole Szkół w Dąbrowicy Przemysław Bienias i Adrian Kyć . W etapie 2 - eliminacjach województwa podkarpackiego, które 
odbyły się dnia 7 listopada 2009 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Leżajsku uczniowie z Gimnazjum w Dąbrowicy zajęli 
dwa równorzędne I miejsca. Dzień 12 grudnia 2009 dla Przemka i Adriana w konkursowych zmaganiach był bardzo ważny. W 3 eta-
pie – półfinale ogólnopolskim, który został rozegrany w Białymstoku chłopcy prezentując wysoki poziom przygotowania i poważną 
wiedzę, odnieśli wspaniały sukces, znaleźli się w pierwszej dziesiątce! - Adrian na III, a Przemek na VII miejscu. Sześć pierwszych 
miejsc w każdej kategorii to finaliści kolejnego, 4 etapu - finał ogólnopolski odbędzie się w połowie stycznia 2010r. w Warszawie           
w Centrum Olimpijskim. Naszą gminę będą tam reprezentować  Adrian Kyć z kategorii szkół gimnazjalnych i Bartosz Leja z kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych. Z wszystkich uczniów naszej gminy biorących udział w olimpijskim konkursie i ich osiągnięć jesteśmy 
dumni, gratulujemy im serdecznie, a za finał w Warszawie mocno trzymamy kciuki i życzmy sukcesów w kolejnych zmaganiach.

Laureaci półfinału Wielkiego Ogólnopolskiego Konkursu „90 Lat Na Olimpijskim Szlaku”   
z Gminy Kuryłówka jadą na finał do Warszawy
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Zmiany w programie „Owoce w szkole”

W roku szkolnym 2009/2010 Komisja Europejska 
uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce 
w szkole”, do uczestnictwa w którym – obok innych krajów 
Unii Europejskiej – przystąpiła również Polska. Zadania 
związane z wdrożeniem w Polsce programu „Owoce               
w szkole” realizuje Agencja Rynku Rolnego. W ramach 
tego programu dzieci klas I-III szkół podstawowych 
bezpłatnie otrzymują porcje składające się z produktu 
owocowego i warzywnego. Są to: jabłka, gruszki, truskawki, 
marchew, ogórki, papryka słodka, rzodkiewka, soki owocowe, 
warzywne lub owocowo-warzywne. 

Program cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
W I semestrze roku szkolnego 2009/2010 zgodnie z za-
wartymi umowami programem zostało objętych 297 546 
dzieci klas I – III z 2 557 szkół podstawowych, natomiast  
w II semestrze roku szkolnego 2009/2010 umowami nie-
odpłatnego dostarczania owoców i warzyw objęto 571 119 
dzieci (tj. ok. 92 % więcej niż w poprzednim semestrze)        
z 5 648 szkół podstawowych. 

ARR na bieżąco monitorowała realizację programu 
„Owoce w szkole” w I semestrze roku szkolnego 2009/2010, 
a zebrane uwagi i sugestie zgłoszone przez szkoły 
podstawowe oraz dostawców owoców i warzyw, prze-
kazywane były na bieżąco do Ministerstwa Rolnictwa              

UWAGA ROLNICY !!!
Wnioski o przyznanie płatności za 2010 

rok będą łatwiejsze do wypełnienia
Od roku 2010 rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności 
bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania 
gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW), płatności z tytułu przedsięwzięć 
rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 
2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 
2007-2013), będą mogli ubiegać się o nie na jednym, 
wspólnym formularzu wniosku. Wprowadzenie jednego 
formularza wniosku dla 10 różnych rodzajów płatności znosi 
obowiązek wielokrotnego podawania tych samych danych.
Dla rolników, którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie 
lub o płatności ONW nic się nie zmieni. Do 15 marca 2010 
roku wszyscy rolnicy otrzymają wstępnie wypełnione 
wnioski również w części dotyczącej działek rolnych. Wnioski 
wraz z materiałami graficznymi można składać od 15 
marca do 17 maja 2010 roku. Ostateczny termin składania 
wniosków mija 11czerwca, z zastrzeżeniem, że płatności 
będą obniżone o 1 % za każdy dzień roboczy opóźnienia.
Od 2010 roku, w zasadach przyznawania płatności           
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego także 
zaszły zmiany. I tak rolnikom uprawiającym zagajniki 
drzew o krótkiej rotacji jak: brzoza, topola, robinia akacjowa, 
wierzba, będą przysługiwały jednolite płatności obszarowe. 
Muszą jednak pamiętać, aby zadeklarować we wnioskach 
o dopłaty bezpośrednie tak wykorzystywane grunty, jako 
odrębne działki rolne. Inna ważna zmiana dotyczy krajowych 
uzupełniających płatności obszarowych (UPO).
Będą one przysługiwały do powierzchni, na których nie 
prowadzi się żadnej uprawy, jeżeli grunty te będą 
utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Dotychczas do takich 
gruntów przysługiwała jedynie jednolita płatność obszarowa.
Rolnicy, którym przysługuje jednolita płatność obszarowa, 
od 2010 roku mogą ubiegać się o nowe rodzaje wsparcia 
specjalnego: płatność obszarową do powierzchni upraw 
strączkowych i motylkowych drobnonasiennych oraz 
płatność do krów i owiec. Płatność do krów przyznawana 
będzie właścicielom max. 10 krów w wieku, co najmniej 
36 miesięcy na dzień 31 maja 2010 roku. Płatność do 
owiec przysługuje rolnikom, którzy na dzień 31 maja 2010 
roku posiadają co najmniej 10 maciorek powyżej 18 
miesięcy. Zarówno krowy jak i owce muszą być 
zarejestrowane w siedzibie stada w danym województwie,  
muszą być zgłoszone  do rejestru zwierząt gospodarskich 
ARiMR oraz odpowiednio oznakowane.

Biuro powiatowe ARiMR przypomina:
rolnicy otrzymujący jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, 
np. płatności bezpośrednie, ONW, rolnośrodowiskowe czy 
pieniądze na zalesione grunty rolne lub grunty inne niż 
rolne, muszą bezwzględnie przestrzegać przez cały rok 
zasad wzajemnej zgodności (tzw. cross compliance)                 
w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji          
i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. Agencja 
zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2010 roku obowiązują 
dodatkowe normy i wymagania, które nakładają obowiązek 
posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodno 
prawnych oraz zachowania charakterystycznych elementów 
krajobrazu. Od 1 maja 2010 roku praca biura 
powiatowego będzie się odbywała na 2 zmiany od        
godz. 6.00 do godz. 22.00.
 Kierownik Biura Powiatowego

Lesław Błądek

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
W 2010 ROKU

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 
powinien zbierać faktury VAT.

-  w terminie od 1 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r. należy 
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, bur mistrza lub 
prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia 
gruntów rolnych wraz z fak tu rami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. 

-  w terminie od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r. 
należy złożyć wniosek do wójta wraz z fak turami VAT 
lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 
2010 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 
2010 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2010 r. 
wynosi  73,10 zł x ilość ha użytków rolnych. Pieniądze 
wypłacane będą w terminach: od 4 do 30 maja 2010 r. w 
przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie; od 
2 do 30 listopada 2010 r. w przypadku złożenia wniosku 
w drugim terminie.
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UWAGA PRODUCENCI !!!
 „Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” 
1.  Agencja Rynku Rolnego udziela – w ramach pomocy de minimis w rolnictwie – dopłat z tytułu zużytego do siewu 

lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
 Pomoc ta jest udzielana na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007. Ogólna kwota tej pomocy nie 

może przekroczyć 7500 euro dla jednego przedsiębiorstwa sektora rolnego (producenta rolnego) w okresie trzech lat 
obrotowych. 

Wnioski można składać  już od 15.01.2010r. we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania producenta 
OT ARR.

2. Stawki dopłat do 1 ha gruntów rolnych obsianych lub obsadzonych:
 - 100 zł. – w przypadku zbóż , mieszanek zbożowych i pastewnych
 - 160 zł  – w przypadku roślin strączkowych
 - 500 zł  -  w przypadków  ziemniaków
3. Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii 

elitarny lub kwalifikowany. Gatunki roślin objęte dopłatami i minimalne ilości wysiewu na 1 ha: 
 - pszenica zwyczajna – 150 kg
 - pszenica mieszańcowa –   80 kg
 - żyto populacyjne – 130 kg
 - żyto syntetyczne –   80 kg
 - żyto mieszańcowe –   60 kg lub 1,7 jednostki siewnej
 - jęczmień –  130 kg
 - pszenżyto –  150 kg
 - owies –  150 kg
 - łubin –  150 kg
 - groch siewny –  200 kg 
 - wyka –    80 kg
 - bobik –   270 kg
 - ziemniak – 2000 kg
 - mieszanka zbożowa lub pastewna –   140 kg
4. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon i poplon.

5. Dopłaty dotyczą materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zużytego do siewu lub sadzenia, 
zakupionego w terminie od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 roku,  u przedsiębiorcy wpisanego do rejestru 
przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym,

Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl lub w Oddziale 
Terenowym ARR w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 32, 35- 001 Rzeszów pod nr tel. (017) 864-20-27 w.17.

i Rozwoju Wsi. Efektem tego są zmiany wprowadzone do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r.  
w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań 
związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 
2009/2010, przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu 
w dniu 9.02.2010 r.

Zmiana zapisów tego rozporządzenia umożliwi przy-
znanie pomocy zatwierdzonym podmiotom, którzy z przy-
czyn od nich niezależnych (np. złe warunki pogodowe, 
nieobecność dzieci z powodu choroby) zrealizowali 
dostawy owoców i warzyw do szkół podstawowych w nie-
pełnej liczbie porcji wymaganej w danym semestrze. 
Oznacza to, że dostawcy, którzy nie dostarczyli                                  
w I semestrze roku szkolnego 2009/2010 wszystkich prze-
widzianych zawartą ze szkołą umową 40 porcji owocowo 
– warzywnych dla jednego dziecka, nie zostaną w ogóle 
pozbawieni pomocy, ale jej maksymalna wysokość będzie 
proporcjonalna do liczby dostarczonych porcji. 

Zrezygnowano z określania konkretnej liczby porcji 
zawierających dany produkt. Szkoły podstawowe                            
i zatwierdzone przez ARR podmioty mają możliwość 
swobodnego wyboru owoców i warzyw (spośród katalogu 

określonego w rozporządzeniu), które będą otrzymywały 
dzieci w II semestrze roku szkolnego 2009/2010. Szkoła        
i dostawca mogą dowolnie ustalić, jakie produkty otrzymają 
dzieci, z uwzględnieniem m.in. ich podaży w danym 
regionie, optymalnej różnorodności, udziału produktów 
charakterystycznych dla regionu oraz upodobań i preferencji 
dzieci. W II semestrze roku szkolnego 2009/2010 pro-
duktami objętymi programem są: jabłka, gruszki, truskawki, 
marchew, rzodkiewka, papryka słodka, soki owocowe, 
warzywne lub owocowo-warzywne. Z katalogu produktów 
udostępnianych dzieciom usunięto ogórki ze względu na 
trudności, jakie mają dostawcy z zachowaniem ich świe-
żości. Wyeliminowano również konieczność krojenia warzyw 
w słupki i wprowadzono możliwość dostarczania ich                
w całości z zachowaniem zasady, że udostępniane dzieciom 
owoce i warzywa mają być gotowe do bezpośredniego 
spożycia.

 W ww. rozporządzeniu doprecyzowano również zapis 
zgodnie, z którym zarówno soki, jak i pozostałe produkty 
udostępniane dzieciom nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, 
soli, cukru lub substancji słodzących.

ARR
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