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Gmina Kuryłówka – EURO-GMINA
 Gmina Kuryłówka otrzymała certyfikat lidera przedsiębiorczości w konkursie organizowanym 
przez Fundację Gospodarczą EURO-PARTNER. Certyfikat ten odebrał Wójt Gminy Kuryłówka Tadeusz 
Halesiak podczas uroczystej gali rozstrzygającej rywalizację poszczególnych samorządów, także w innych 
dziedzinach jak: edukacja, bezpieczeństwo, sport, kultura, turystyka, w dniu 27 marca 2012 r. w Rzeszowie. 
Wyróżnienie to jest efektem dotychczasowych działań samorządu na rzecz rozwoju gminy i klasyfikuje 
Gminę Kuryłówka wśród najlepszych gmin Unii Europejskiej.

Szanowni Czytelnicy! 

Na upalne, letnie dni proponujemy lekturę gminnego kwartalnika, w którym opisujemy wydarzenia 
minionych tygodni. Prezentujemy Państwu informacje o kolejnych ukończonych inwestycjach, o życiu 
kulturalnym naszej społeczności, o osiągnięciach uczniów w dziedzinie sportu, wiedzy i działalności 
artystycznej, a także inne istotne wiadomości, które za pośrednictwem naszego wydawnictwa, pragną 
upowszechniać instytucje takie jak KRUS, ARR, czy Główny Lekarz Weterynarii.Życzymy przyjemnej lektury 
w cieniu kojącej nasze zmysły kuryłowskiej zieleni.

                                 Redakcja

Wójt Gminy Kuryłówka otrzymał absolutorium

29 maja br. podczas sesji Rady Gminy Kuryłówka Wójt Tadeusz Halesiak złożył sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Kuryłówka za 2011 r. Sprawozdanie to zostało przyjęte przez Radę jednogłośnie (15 Radnych głosowało za 
przyjęciem sprawozdania). Następnie została przedstawiona opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, 
która pozytywnie ustosunkowała się do sprawozdań i do wykonania budżetu za 2011 r. Po przyjęciu sprawozdania 
i odczytaniu opinii RIO podjęto uchwałę Rady Gminy Kuryłówka w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium.
Uchwałę tę przyjęto następującym stosunkiem głosów: 11 Radnych głosowało za udzieleniem absolutorium,  
4 Radnych wstrzymało się od głosu, nie było żadnych głosów przeciw udzieleniu absolutorium. Tym samym uchwała 
została podjęta.
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 17 kwietnia br. był dniem wyjątkowym dla 
dzieci i młodzieży ZS w Kuryłówce, gdyż w tym dniu 
przekazano im w użytkowanie „Orlik” oraz Plac 
Zabaw. Obydwa te obiekty zostały wykonane w ciągu 
jednego roku (2011). Ich koszt wyniósł odpowiednio: 
boisk sportowych 985 264,22 zł., w tym: dotacja 
Ministerstwa Sportu i Turystyki: 448 000 zł., dotacja 
z Urzędu Marszałkowskiego 315 000 zł. i środki 
własne 222 264,22 zł.; placu zabaw: 175 851,87 
zł., w tym: dotacje z budżetu państwa w wys. 87 
925 zł i środki własne 87 926,87 zł. Uroczystego 
otwarcia dokonał Wójt Gminy Kuryłówka Tadeusz 
Halesiak w towarzystwie zaproszonych gości: 
Kierownika Oddziału Inwestycji Departamentu 
Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Józefy 
Wójcik-Mądry, Wizytatora Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie Janiny Świerczewskiej, Burmistrza 
Leżajska Piotra Urbana, Burmistrza Miasta i Gminy 
Nowa Sarzyna Jerzego Paula, Wójta Gminy Leżajsk 
Krzysztofa Sobejko, wicestarosty leżajskiego Marka 
Koguta, przewodniczącego Rady Gminy Kuryłówka 
Stanisława Kotulskiego, kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy, grona pedagogicznego 
i uczniów ZS w Kuryłówce oraz przedstawicieli 
Rady Rodziców. Całość przedsięwzięcia uzupełniła 
imponująca cześć artystyczna w wykonaniu 
Orkiestry Dętej i Marżonetek GOK oraz uczniów 
Zespołu Szkół, którzy całym sercem wyrazili radość  
z tego wydarzenia. Uwieńczeniem ceremonii 
otwarcia był mecz o puchar Dyrektora ZS w Kuryłówce 
rozegrany przez uczniów miejscowego gimnazjum.

Kilkutygodniowe doświadczenia z funkcjonowania 
„Orlika” pokazują, że jest to niezwykle udana 
inwestycja, ponieważ popołudniowe zajęcia 
prowadzone przez animatora Pawła Mazurkiewicza 
cieszą się ogromną popularnością, a boiska ciągle 
tętnią życiem do późnych godzin wieczornych. 

WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE „ORLIK”
I PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KURYŁÓWCE

 PRZEKAZANE DO UŻYTKOWANIA.
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 20 czerwca br. w Świetlicy Środowiskowej 
w Brzyskiej Woli odbyło się oficjalne otwarcie 
multimedialnej Pracowni Orange, w której 
uczestniczyli goście z naszej gminy.

 W lutym bieżącego roku Wójt Gminy 
Tadeusz Halesiak poinformował naszą społeczność 
o możliwości złożenia wniosku ph.: ”Twoja 
miejscowość zmienia się z Orange”. Zaoferował 

Jedyna taka pracownia w powiecie leżajskim

„by pokolenia pamiętały…”

 

Cześć ich pamięci – Kalówka 2012
 29 czerwca, mszą św. w Kościele Parafialnym w Tarnawcu, mieszkańcy Gminy Kuryłówka i przybyli 
goście rozpoczęli obchody kolejnej, już 68 rocznicy tragicznych wydarzeń na Kalówce.

 Bezpośrednio po nabożeństwie został 
zaprezentowany program słowno-muzyczny 
przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Kuryłówce. Pieśni żołnierskie w wykonaniu chóru 
męskiego i solistów oraz narracja – wspomnienie 
tamtych dni, to piękna i wzruszająca chwila, która 
zebranych mieszkańców Gminy i przybyłe delegacje 
wprowadziła w nastrój pełen powagi i refleksji. 

 Po zakończonym programie artystycznym, przy 
dźwiękach znanych wojskowych melodii w wykonaniu 
orkiestry dętej, uczestnicy  uroczystości przeszli pod 

pomnik poległych partyzantów, by tam wysłuchać wystąpienia wójta Gminy Tadeusza Halesiaka oraz złożyć 
wieńcei zapalić znicze tym, którzy oddali swoje życie w walce o wolną Ojczyznę. 

 Z roku na rok, w tym jakże ważnym dla nas dniu coraz mniej przybywa żołnierzy AK- kolegów tych, 
którzy polegli na Kalówce. Odchodzą by spotkać się z nimi już w innym wymiarze. A my, każdego roku 29 
czerwca, mamy do spełnienia swój patriotyczny obowiązek – być tutaj, pamiętać i uczyć patriotyzmu młode 
pokolenia, bo „dla nas żyjących jest to zadanie na zawsze”.

 W programie słowno-muzycznym udział wzięli: Renata Uchacz, Marzena Kycia oraz chór męski  
w składzie: Andrzej Pieczonka – dyrygent, Józef Baj, Czesław Cal, Piotr Dziechciarz, Roman Iwanicki, Antoni 
Kędzierski, Tadeusz Łapka, Bolesław Matuszko, Zbigniew Pleskacz, Kazimierz Rup, Zbigniew Tryka. 

gbpwz
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pomoc ze strony gminy w przygotowaniu i realizacji 
wniosku, ustanawiając koordynatora tego projektu  
w osobie Małgorzaty Skiba.

 W całej akcji wzięło udział 751 miejscowości 
z terenu całej Polski, a wyłonionych zostało tylko 50 
najlepszych wniosków, w tym nasz.

 Chcemy aby nasza pracownia stała się 
centrum życia mieszkańców – otwartą przestrzenią, 
w której ludzie o różnych pasjach i zainteresowaniach 
mogą pobyć razem robiąc coś wspólnego dla dobra 
całej gminy.

 Pracownia Orange, która znajduje się  
w Brzyskiej Woli jest jedyną taką pracownią  
w całym powiecie, pomimo tego, iż starali się o nią 
także mieszkańcy Tarnawca i Starostwo Powiatowe  
w Leżajsku. Najbliższa znajduję się dopiero  
w Łańcucie.

Pracownia Orange wyposażona jest w:

- trzy komputery stacjonarne typu ALL IN ONE 
wyposażone w system operacyjny Windows 7  
z bezpłatnym dostępem do Internetu

- konsolę PLAY STATION 3 z dwoma sterownikami

- telewizor LCD marki SAMSUNG,  wielkość ekranu 40 
cali,

- krzesła, kanapy, worek sako, szafki, biurka, stolik, 
kaseton świetlny.

Pracownia otwarta jest przez pięć dni w tygodniu 
od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych:

od 15.00 – 18.00 – dzieci i młodzież

od 18.00 – 20.00 – młodzież i dorośli

 Zapraszamy wszystkich mieszkańców Brzyskiej 
Woli, a także mieszkańców z terenu całej gminy 
Kuryłówka do brania aktywnego udziału w realizacji 
naszego planu, który rozpoczniemy już od sierpnia 
tego roku. Zaplanowaliśmy szkolenia, spotkania 
z informatykiem, dietetykiem, przedstawicielem 
z PODR, ratownikiem medycznym i wiele innych 
ciekawych zajęć.

Anna Czechera
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 Obowiązującym środkiem płatniczym 
na początku XX wieku w Galicji była korona, na 
którą składało się 100 halerzy. Zastąpiła ona 
florena (guldena), a po polsku zwanego złoty 
reński. Przeliczenie reńskiego na korony nastąpiło  
w stosunku 1 reński = 2 korony. Przyjrzyjmy się wkładką1 

wnoszonym przez członków Spółki Oszczędności  
i Pożyczek w Tarnawcu.

 Właścicielką Książeczki Wkładek Oszczędności 
Nr 6 była Katarzyna J. z Kuryłówki. Pierwszą wkładkę 
dokonała w dniu 31 października 1908 roku na sumę 
400 koron. Od tej sumy na koniec roku naliczono 
oprocentowanie w wysokości 2 korony 50 halerzy.  
W roku następnym właścicielka dokonała wpłaty 
dwóch wkładek w (kwietniu i lipcu) po 200 koron, 
by następnie w październiku 1909 roku dokonać 
zwrotu w wysokości 400 koron. Na koniec 1909 
roku stan jej wkładek wynosił 400 koron i 50 
halerzy. Od tej sumy kasa naliczyła oprocentowanie 
(31 grudnia) w kwocie 25 koron i 94 halerze. 
Stan oszczędności na dzień 1 stycznia 1910 roku 
wynosił 428 koron i 44 halerze. Katarzyna J.  
w trakcie roku wniosła dwie wkładki: w czerwcu 
100 koron i w lipcu 200 koron, a następnie  
w listopadzie dokonała pobrania w wysokości 28 
koron i 44 halerze. Na dzień 31 grudnia 1910 roku 
jest stan oszczędności wyniósł 700 koron .Od tej 
kwoty naliczono oprocentowanie w kwocie 28 koron 
i 87 halerzy. W  1911 roku właścicielka nie wnosiła 
wkładek, na koniec roku naliczono oprocentowanie 
36 koron i 40 halerzy od kwoty 728 koron i 87 halerzy.  
Stan oszczędności na dzień 1 stycznia 1912 roku 
wynosił 765 koron i 27 halerzy i był utrzymany do 
zlikwidowania książeczki z dniem 30 grudnia 1912 
roku po dopisaniu oprocentowania w kwocie 36 koron  
i 65 halerzy. Sumując naliczone oprocentowanie 
odnotujemy kwotę 130 koron i 36 halerzy za 50 
miesięcy oszczędności. Właścicielką Książeczki 
Wkładek Oszczędności nr 11 była Józefina  
z Cholewów K. wniosła ona w dniu 1 grudnia 1908 
roku wkładkę w wysokości 120 koron. W dniu 
22 marca 1909 roku książeczkę zlikwidowano. 
Kasa wypłaciła kwotę z oprocentowanie 121 
koron i 50 halerzy.  Ewa Z. służąca z Przychojca  
w dniu 24 stycznia 1909 roku wniosła wkład w kwocie 
172 korony. W lipcu pobrała sumę 120 koron. Stan 
oszczędności na 31 grudnia wyniósł 52 korony do tej 
kwoty dopisano oprocentowanie wynoszące 5 koron 

13 halerzy. W kwietniu następnego roku właścicielka 
wniosła wkład w kwocie 140 koron, na koniec 1910 
roku  jej stan oszczędności wynosił 197 koron i 13 
halerzy i od tej kwoty naliczono oprocentowanie  
w kwocie 7 koron i 51 halerzy. Kwotę 204 korony i 64 
halerze oszczędzająca pobrała w styczniu 1911 roku 
otrzymując jeszcze 42 halerze z oprocentowania. 
W trakcie okresu oszczędności kasa wypłaciła 
właścicielce 13 koron i 6 halerzy oprocentowania.

 Właścicielką książeczki Nr 18 była Marianna 
Ch. z Kuryłówki wniosła ona w lutym 1909 roku dwie 
wkładki (150 i 50 koron). Książeczkę zlikwidowała  
w lipcu tego samego roku uzyskując 2 korony 10 
halerzy oprocentowania. Franciszka Ć. z Brzyskiej Woli 
służąca w Dornbachu2 w kwietniu 1909 roku wniosła 
wkładkę w kwocie 40 koron. Na koniec roku naliczono 
oprocentowanie w kwocie 1 korona 33 halerze.  
W kwietniu 1910 roku Franciszka Ć. dokonała wkładki 
w kwocie 40 koron. Od kwoty 81 koron 33 halerze  
z końcem roku  naliczono oprocentowanie w kwocie 
3 korony 55 halerzy. Stan oszczędności na początku 
1911 roku wyniósł 84 korony i 88 halerzy. W dniu 29 
grudnia 1911 roku oszczędzająca dokonała wpłaty 20 
koron i od sumy 104 korony 88 halerzy doliczono jej 
4 korony 20 halerzy oprocentowania. Cała kwotę 109 
koron i 8 halerzy Franciszka pobrała z Kasy w dniu 12 
grudnia 1912 roku uzyskując 4 korony i 99 halerzy 
oprocentowania. W trakcie niepełnych 44 miesięcy 
oszczędzania właścicielka książeczki uzyskała kwotę 
14 koron i 7 halerzy z oprocentowania. Właścicielem 
książeczki nr 24 był Szczepan B. murarz z Kuryłówki.  
W dniu 1 lipca 1909 roku wniósł wkładkę w kwocie 
200 koron, a następnie we wrześniu kwotę 340 
koron. Od zgromadzonej sumy na koniec 1909 roku 
dopisano mu oprocentowanie w kwocie 9 koron 
i 25 halerzy. Cała sumę oszczędności w kwocie 
549 koron i 25 halerzy właściciel pobrał w styczniu 
1910 roku. Za siedem miesięcy oszczędzania 
otrzymał 9 koroni 25 halerzy oprocentowania 
od wniesionych wkładek. Właścicielka Regina 
J. gospodyni w Kuryłówce nr 191 wniosła  
w sierpniu i październiku dwie wkładki (200 i 270 
koron) od sumy 470 koron otrzymała 1 koronę 26 
halerzy oprocentowania i książeczkę zlikwidowała.

 Jan N. rolnik z Kuryłówki (w Ameryce 
przebywający) wniósł w lutym 1910 roku sumę 1000 
koron. Od tej kwoty w listopadzie 1910 roku otrzymał 

Kasa Oszczędności i Pożyczek w Tarnawcu cd.

Wysokość wkładek wnoszonych przez członków Kasy Spółki Oszczędności i Pożyczek w Tarnawcu.
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35 koron i 42 halerze oprocentowaniai zakończył 
oszczędzanie. Marianna Cz. gospodyni w Kuryłówce 
Nr 359 właścicielka książeczki Nr 42 w lipcu 1910 roku 
dokonała wkładki 100 koron uzyskując od tej sumy 
2 korony 29 halerzy oprocentowania. Zgromadzone 
oszczędności utrzymała przez cały 1911 rok uzyskując 
5 koron i 50 halerzy oprocentowania. Książeczkę 
zlikwidowała z dniem 19 grudnia 1912 roku mając 
107 koron i 39 halerzy oszczędności. Od tej kwoty 
dopisano jej oprocentowanie w kwocie 5 koron i 13 
halerzy. Za niepełne 31 miesięcy oszczędzania od 
kwoty 100 koron  otrzymała 12 koron i 92 halerze 
oprocentowania. Książeczka Wkładek Oszczędności 
nr 50 należała do Marianny B. wyrobnicy  
z Kuryłówki3. Właścicielka tej książeczki w dniu 
30 września 1910 roku uiściła wkład w kwocie 80 
koron. Na koniec roku dopisano oprocentowanie 
w kwocie 1 korony. W kwietniu 1911 roku wpłaciła  
wkładkę w kwocie 80 koron oraz w listopadzie 
140 koron. Na koniec grudnia 1911 roku od 
kwoty 301 koron obliczono 7 koron i 31 halerzy 
oprocentowania. Marianna B. wybrała oszczędności  
w dniu 30 maja 1911 roku. Wówczas naliczone 
oprocentowanie wynosiło 5 koron i 78 halerzy. 
Łącznie przez 20 miesięcy oszczędzania od włożonego 
wkładu uzyskała 14 koron i 9 halerzy oprocentowania. 
Kolejna książeczka Nr 52 należała do Katarzyny F. 
córki śp. Wojciecha z Brzyskiej Woli. Pierwsza wpłata 
jest znacząca wynosi 2400 koron, została dokonana 
w dniu 9 października 1910 roku. Od tej kwoty na 
dzień 31 grudnia obliczono oprocentowanie które 
wyniosło 24 korony 98 halerzy. Suma 2424 korony  

i 98 halerzy została utrzymana na książęce ko końca 
1911 roku. Wówczas doliczono 121 koron i 20 halerzy 
oprocentowania. Wkład w kwocie 2546 koron i 18 
halerzy został pobrany w dniu 10 października 1912 
roku. Wówczas naliczono oprocentowanie w kwocie 
95 koron i 47 halerzy. Od zgromadzonego wkładu przez 
okres 25 miesięcy Kasa naliczyła oszczędzającej 241 
koron i 65 halerzy. Książeczka Nr 66 należała do Marcina 
i Marianny Cz. z Kuryłówki. Małżeństwo wpłaciło  
w kwietniu 1911 roku wkładkę w kwocie 140 
koron. Na koniec roku oprocentowanie wyniosło 4 
korony 66 halerzy. W trakcie 1912 roku pobierano 
oszczędności by w czerwcu tego roku zakończyć 
oszczędzanie. Wówczas otrzymali oprocentowanie 
w kwocie 2 korony i 27 halerzy. Przez 14 miesięcy 
oszczędzania uzyskali 6 koron i 93 halerze 
oprocentowania. Właścicielka książeczki Nr 67 
to Marianna S. z Kuryłówki. W kwietniu, maju 
i październiku 1911 roku dokonała wkładek na 
łączną kwotę 800 koron. Na dzień 31 grudnia 1911 
roku naliczono jej 21koron i 25 halerzy odsetek.  
W lipcu 1912 roku  Marianna zakończyła oszczędzanie 
w Kasie. Otrzymała wówczas 19 koron i 74 halerzy 
oprocentowania. Łączne oprocentowanie wynosiło 
40 koron i 99 halerzy.

Cdn.
1 Pisownia oryginalna stosowana w książeczkach oznaczająca wpłatę sumy 
pieniędzy na książeczkę (do Kasy), analogicznie „Zwrot„ oznacza wypłatę 
(pobranie sumy pieniędzy) z książeczki.
2 Pisownia oryginalna z książeczki 

3 Pisownia oryginalna z książeczki

GMINNY DZIEŃ SAMORZĄDOWCA 

 W dniu 25 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce odbył się już po raz piąty Dzień 
Samorządowca. Na uroczystość przybyli: Wicewojewoda Podkarpacki Alicja Wosik, Piotr Urban - Burmistrz 
Leżajska, Jerzy Paul - Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Krzysztof Sobejko - Wójt Gminy Leżajsk i Stanisław 
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Kotulski - Przewodniczący Rady Gminy Kuryłówka. Ponadto byli obecni radni Rady Gminy, pracownicy Urzędu 
Gminy, oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy z pracownikami. Głównym celem uroczystości było 
przedstawienie osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju gminy swą codzienną pracą. 

 Za wzorowe, wyjątkowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych Złotym Medalem 
Za Wieloletnią Służbę odznaczony został Tadeusz Halesiak, srebrnymi i brązowym medalem odznaczeni 
zostali: Piotr Dziechciarz, Jan Lewkowicz, Elżbieta Zawitkowska i Marta Filist. Medale te, nadał Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski , a aktu wręczenia dokonała Pani Alicja Wosik.

  Wójt Tadeusz Halesiak awansował na stanowisko inspektora pracowników urzędu panie: Zofię Jer  
i Ewę Kuźniar. W kolejnym punkcie uroczystości okolicznościowymi  dyplomami wyróżniono radnych, którzy 
pełnią swą funkcję czwartą kadencję. Wyróżnienia otrzymali: Stanisław Kotulski, Kazimierz Lewkowicz  
i Tadeusz Kyć.

 Na wniosek wójta okolicznościowe dyplomy za wzorową współpracę z Gminą Kuryłówka otrzymali 
Burmistrzowie Leżajska i Nowej Sarzyny oraz Wójt Gminy Leżajsk. Kolejne wyróżnienia otrzymali: Gminny 
Klub Seniora – za  kultywowanie staropolskich obrzędów i zwyczajów ludowych oraz opiekunki świetlic 
środowiskowych z Tarnawcai Brzyskiej Woli panie: Justyna Serafin i Anna Czechera, za szczególne osiągnięciaw 
dziedzinie upowszechniania działalności kulturalnej i społecznej w środowisku lokalnym. W końcowej części 
uroczystości wójt Tadeusz Halesiak złożył podziękowanie Alicji Wosik Wicewojewodzie Podkarpackiemu za 
przybycie i umożliwienie dokonania aktu wręczenia odznaczeń państwowych na terenie gminnym, co stanowi 
wyjątek, gdyż generalnie tego typu uroczystości odbywają się w Urzędzie Wojewódzkim .

 Przebieg gminnych uroczystości uświetniły występy wokalistek i grupy instrumentalnej z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kuryłówce. 
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…a co słychać w bibliotece…
 „Kto czyta książki, żyje podwójnie” – Umberto 
Eco, pod takim hasłem 10 maja 2012 roku obyło się 
Powiatowe Święto Bibliotek i Bibliotekarza.

 Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kuryłówce, w tym dniu wyglądała wyjątkowo ze 
względu na przepiękną i gustowną dekorację oraz 
przybyłych tu z całego powiatu bibliotekarzy. Spotkanie 
otworzył kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Kuryłówce Leszek Połeć – tegoroczny gospodarz tej uroczystości, który w zwięzły, a zarazem błyskotliwy 
sposób podkreślił charakter pracy tej profesji.

 Wójt Gminy Tadeusz Halesiak, który zaszczycił nas swoją obecnością, składając życzenia bibliotekarzom, 
także zauważył żmudną i często niedocenianą ich pracę, podkreślając wkład bibliotekarzy w edukację 
społeczności lokalnej, szczególnie ludzi młodych oraz kształtowanie ich gustów czytelniczych.

 Atmosfera na święcie bibliotekarza była pełna ciepła i humoru, w taki nastrój wprowadzili wszystkich 
gospodarze i zespół wokalny działający przy Ośrodku Kultury. 

wzgbp

 Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce 
to miejsce tworzenia i podtrzymywania 
lokalnych tradycji i zwyczajów, dowodem 
tego jest realizacja w 2011 roku projektu pn. 
„Kultywowanie tradycji i zwyczajów ziemi 
kuryłowskiej”, operacji z zakresu małych projektów  
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. 
 Wartość całego zadania to 21600,00 zł., 
natomiast w ramach programu otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 15120,00 zł. na zakup  
strojów dla Marżonetek i Orkiestry Dętej. Nowe stroje 
sprawiły, że Marżonetki oraz Orkiestra mogą godnie 
reprezentować Gminę Kuryłówka na uroczystościach, 

MAMY NOWE STROJE
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 Co roku na terenie Gminy Kuryłówka  
obchodzony jest Gminny Dzień Strażaka. W tym 
szczególnym dniu dziękujemy wszystkim Strażakom, 
którzy „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek” zawsze 
gotowi są stanąć do walki z żywiołem o nasze zdrowie  
i mienie.

  Ochotnicy z terenu gminy spotkali się 
uroczyście na Mszy Świętej w Kościele Parafialnym  
w Koloni Polskiej w dniu 17 czerwca, następnie przeszli 
pod Wiejski Dom Kultury. Oficjalnego rozpoczęcia 
uroczystości dokonał Tadeusz Halesiak Prezes 
Zarządu oddziału Gminnego Z OSP RP w Kuryłówce. 
Na strażackie święto przybyli: Józef Golec – Prezes 
oddziału Powiatowego Z OSP RP w Leżajsku, mł. 
bryg. Jerzy Matusz - Z-ca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, Stanisław 
Kotulski – Przewodniczący Rady Gminy Kuryłówka, 
Stanisław Szpila – Kierownik Posterunku Policji 
w Kuryłówce, Józef Błoński – Dyrektor Gminnego 
Zespołu Obsługi Szkół w Kuryłówce, Wiesław Mynart 
– Prezes ZGK Sp.z.o.o  w Kuryłówce. 

 Strażackie święto było okazją do wręczenia 
wyróżnień zasłużonym działaczom ochotniczego 
pożarnictwa. Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa„ 
otrzymali: Brzuska Józef s. Józefa strażak z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzyskiej Woli oraz Jaśkowski 
Tadeusz s. Stanisława – Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kulnie. Medalami  srebrnymi „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa„ zostali odznaczeni: Krystyna Kiełboń 
c. Wojciecha – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Koloni Polskiej, Borek Tadeusz s. Stanisława – 
członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskiej Woli 
oraz  Czerniecki Zbigniew s. Mieczysława i Smędra 

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA W KOLONI POLSKIEJ

zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Zakupione 
stroje zachęciły także dzieci i młodzież do aktywnego 
uczestniczenia w w/w zespołach działających przy 
GOK-u. Realizacja projektu od złożenia wniosku do 

płatności ostatecznej trwała niemalże 2 lata, ale 
nasza cierpliwość została nagrodzona, zadowolenie 
członków zespołów z nowych strojów jest tego 
najlepszym przykładem.
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Ćwiczenie obronne powiatu leżajskiego z udziałem elementów 
systemu obronnego Gminy Kuryłówka.

 Ćwiczenie rozpoczęto 26 kwietnia o godz. 700. Od godz. 800 do godz. 1030 Kierownik ćwiczenia oraz szef 
sztabu kierownictwa ćwiczenia wzięli udział w odprawie przed ćwiczeniem w Starostwie Powiatowym. 
O godz. 1042 otrzymano sygnał do rozpoczęcia realizacji zadań operacyjnych. Po ich analizie i omówieniu 
przystąpiono do praktycznej realizacji ćwiczenia.

−	 Saperzy z 16 Batalionu Saperów Nisko, po teoretycznym przedstawieniu swoich zadań i sposobu 
ich realizacji młodzieży zgromadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce, udali się do 
Szkoły Podstawowej w Kulnie, gdzie praktycznie realizowali zadanie polegające na sprawdzeniu  
i usunięciu niebezpiecznego przedmiotu (niewybuchu); 

−	 W tym samym czasie pani psycholog przeprowadziła warsztaty dla młodzieży zgromadzonej w GOK  
w Kuryłówce, których tematem było „walka ze stresem w czasie zagrożenia konfliktem zbrojnym”.;

−	 Kolejnym zadaniem było awaryjne uruchomienie przepompowni ściekóww Kuryłówce, w związku z brakiem 
zasilania. Zadanie to wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kuryłówce, a polegało ono na 
dostarczeniu agregatu prądotwórczego na przepompownię, awaryjnym uruchomieniu przepompowni 
z agregatu, oraz wypompowaniu beczką asenizacyjną zgromadzonych w przepompowni ścieków  
i przetransportowanie do oczyszczalni ścieków w Leżajsku.

W trakcie ćwiczenia wykonano dodatkowo zadanie polegające na poinformowaniu społeczności lokalnej  
o możliwości dokonania zakupów środków ochrony dróg oddechowych i skóry, oraz wykonania takich 
środków we własnym zakresie. Zadanie to wykonywano aplikacyjnie. 
 Sztab ćwiczenia podkreśla zaangażowanie poszczególnych podmiotóww realizację swoich zadań, trafne 
decyzje i wnioski w czasie ćwiczenia oraz sprawność poszczególnych jednostek.
Niewątpliwą zaletą ćwiczenia były warsztaty psychologa z dziećmi i młodzieżą, a także prezentacja przez patrol 
saperów, procedur i sposobów działania z przedmiotami niebezpiecznymi, oraz sprzętu i umundurowania 
będącego na ich wyposażeniu – w pokazie tym czynnie uczestniczyła młodzież.  

Dominik s. Jana obaj z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jastrzębcu. Brązowe medale otrzymali: Waldemar 
Kasperski s. Bolesława z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Koloni Polskiej i Grzegorz Pleskacz s. Mariana 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Łamanej. 
Odznakę za wysługę lat otrzymali: Tadeusz Kucharz 

- 40 lat wieloletni naczelnik straży z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzyskiej Woli oraz druhowie 
z Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa Szczęsnego 
w Kuryłówce: Alfred Turek – 35 lat, Kazimierz Rup - 
35 lat, Wiesław Socha - 30 lat, Tadeusz Nienajadło 
- 30 lat.
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Relacja Polska Biega

 19 maja 2012r - udana sobota w Dąbrowicy (Gmina Kuryłowka, Powiat 
leżajski, Podkarpacie) w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. 

 Trasa rekreacyjnego biegu masowego przebiegała przez tereny leśne okolic 
Zespołu Szkół w Dąbrowicy na dystansie około 2 km. Do biegu przystąpiło blisko 
80 uczestników w różnym wieku z terenu powiatu leżajskiego, a nawet biegacze 

 Scena sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kuryłówce udekorowana ciemną, głęboką 
czerwienią, delikatnie oświetlona, i tylko biały napis 
„…a Duch Boży unosił się nad wodami…’, wyraźny, 
jaśniejący, przyciągał oczy i …obiecywał. 

 Publiczność powoli wypełniła rzędy krzeseł. 
Zostało sporo wolnych miejsc. Poezja to temat 
trudny, przez to może trochę obcy i onieśmielający. 
Tryptyk Rzymski do łatwych nie należy.

 Tak to, 25 marca, w niedzielne popołudnie, 
punktualnie o 16.30 rozpoczęło się misterium 
poetycko-muzyczne. Spektakl został zorganizowany 
przez kuryłowski Ośrodek Kultury i Bibliotekę 
Publiczną, dla uświetnienia obchodzonego w tym 
(2012) roku, dwusetnego jubileuszu konsekrowania 
naszej świątyni i utworzenia parafii pod wezwaniem 
św. Józefa. 

 Poezja wieczoru - to dzieło bł. Jana Pawła II 
Tryptyk Rzymski, muzyka – to kompozycja lubelskiego 
artysty, Rafała Rozmusa stworzona specjalnie dla 
tego dzieła. Słowo i dźwięk, w szlachetnej symbiozie, 
w poruszającym współtrwaniu, gdzie słowo stało się 
natchnieniem muzyki. Oto program misterium, zdaje 
się tak prosty.

 W skupieniu i ciszy publiczność uczestniczyła 
w tym, co działo się na scenie. Wprowadzeniem do 
treści misterium było słowo komentarza Wiesławy 
Zagai. A potem, już na tle muzyki, raz cichej,  
a chwilami głośniejszej zabrzmiała poezja. Lecz jakże 
była czytana? Jakże przeżywana? Renata Uchacz, 
Alicja Kyc, Konrad Horoszko i Marian Szklanny 
w sposób bardzo dojrzały i mądry zmierzyli się  
z trudnym tekstem Wielkiego Papieża. 

 Wieczór uświetniła swoim pięknym głosem 
Anna Paluch która, do akompaniamentu męża, Pawła 
zaśpiewała trzy pieśni: pierwsza to „Strumień” i dwie 

własne kompozycje artystki: „Będziesz miłował”  
i „Litania do każdziutkiego na ziemi”. 

 Po skończonym spektaklu publiczność  
w zadumie opuszczała salę.

 Ktoś powiedział: „dobrze byłoby, gdyby tak 
częściej…” No właśnie!
O nagłośnienie i światło zadbał Marek Latawiec
O scenografię Joanna Kotulska
O resztę zaś Aleksandra Janicka – długoletni reżyser 
różnych przedsięwzięć organizowanych przez 
Ośrodek Kultury w Kuryłówce.

 Wymieniony spektakl miał również miejsce 5 
maja we wnętrzach pięknej Bazyliki OO. Bernardynów 
w Leżajsku. 

gok

…A DUCH BOŻY UNOSIŁ SIĘ NAD KURYŁÓWKĄ…
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z Kaszub. Bardzo cieszy to, że w biegu startowały całe 
rodziny,  sportowe zmagania licznie wspierali druhny 
i druhowie  z drużyn ZHP Komendy Hufca Leżajsk. 
Ważny był sam udział w biegu, wspólna „wędrówka” 
malowniczą leśną drogą, uśmiechy i radość oraz to, że 
wszyscy ten bieg ukończyli. Po sportowych działaniach 
Ratownicy ZHP symulując wypadek pokazali  
i przekazali jak zachować się w  sytuacjach, które mogą 
przydarzyć się każdemu. Pomoc poszkodowanemu 
wyciągniętemuz samochodu, pokaz pierwszej 
pomocy przedmedycznej to edukacyjne elementy 
sobotniego przedpołudnia. Wśród wszystkich 
biegaczy, rozlosowane były nagrody rzeczowe,  
a dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu 
przygotowane były nagrody specjalne. Trzech 
pierwszych biegaczy 1 dąbrowickiego rekreacyjnego 
biegu masowego nagrodzono pucharami.

Współorganizatorem biegu była Grupa 
Aktywnych Twórczo z Dąbrowicy w ramach projektu 
„Wolna Strefa” Programu Działaj Lokalnie VII i ZHP 
Chorągiew Podkarpacka Komenda Hufca Leżajsk. 
Opiekę medyczna zapewniał NZOZ „Centrum 
Medyczne” z Kuryłówki. 

 Serdeczne podziękowania dla wszystkich wspierających organizacyjnie bieg i sponsorów nagród - 
Wójta Gminy Kuryłówka Tadeusza Halesiaka, ZHP Komendy Hufca Leżajsk i prywatnych darczyńców. 

DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY

 5. 06. 2012r. w Zespole Szkół w Kuryłówce 
obchodziliśmy Dzień Szkoły bez Przemocy. Wydarzenie 
to było podsumowaniem szóstej edycji programu 
społecznego „Szkoła bez przemocy”.

 Ważnym punktem programu była przygotowana 
przez grupę gimnazjalistów audycja radiowa „Agresja, 
przemoc - rodzi zło”, którą nadawano przez szkolny 
radiowęzeł. Podczas audycji uczniowie przedstawili 
m.in. wyniki badań ankietowych na temat 
bezpieczeństwa w szkole, zachęcali swoich kolegów  
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KONKURS
 W Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku 
zakończył się XII Powiatowy Profilaktyczny 
Konkurs Plakatowy pod hasłem „IDOL BOHATER 
AUTORYTET”. Konkurs organizowany był pod 
patronatem Kuratora Oświaty w Rzeszowie i Starosty 
Leżajskiego.

 Po powitaniach i krótkim wstępie na temat 
autorytetów i pseudoautorytetów w życiu młodego 
pokolenia, wręczono dyplomy i nagrody.

 Wśród laureatów i wyróżnionych finalistów 
najliczniejszą grupę stanowili uczniowie Zespołu 
Szkół w Kuryłówce. Byli to uczniowie ze szkoły 
podstawowej: Kamila Koman, Mateusz Pietrycha, 
Wojciech Kopel; z gimnazjum: Aleksandra Kołcz, 
Joanna Korzeniec, Monika Kopel, Aleksandra Fus, 
Agnieszka Baj, Jakub Sopylak, Karolina Czerwonka, 

i koleżanki do włączenia się w akcję „Stop wulgaryzmom”. Najważniejszą i zarazem najciekawszą częścią audycji 
był wywiad przeprowadzony z miejscową poetką, pisarką - Panią Aleksandrą Janicką, która wypowiadała się 
na temat polszczyzny współczesnych Polaków, zachęcała do dbałości o kulturę języka.

 Kolejną częścią programu było spotkanie uczniów naszej szkoły z pracownikiem Policji, Panem Adamem 
Kopaczem, który omówił skutki prawne stosowania przemocy oraz poruszył problem cyberprzemocy. Po 
spotkaniu nastąpiło podsumowanie konkursów: plastycznego „Konflikt - szansa czy zagrożenie”, konkursu 
na najciekawszy strój kibica oraz  transparent promujący ideę gry fair play. Zwycięzcy konkursów otrzymali 
nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Kuryłówce oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Kuryłówce. Podczas 
podsumowania programu obecna była również w naszej szkole pedagog z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Leżajsku Pani Monika Golenia-Kmiecik, która realizowała w gimnazjum  zajęcia profilaktyczne 
m.in. z zakresu mediacji. 

 Istotnym punktem obchodów  Dnia Szkoły bez Przemocy były rozgrywki sportowe, mecz piłki nożnej 
uczniów klasy 1b, 2a i 2b gimnazjum promujący ideę bezpiecznego kibicowania. 

 Na zakończenie uroczystości gimnazjaliści oraz uczniowie szkoły podstawowej wysłuchali ponownie 
przez radiowęzeł szkolny dalszej części audycji, w której zaapelowano do uczniów o budowanie szkoły jako 
miejsca przyjaznego dla nich samych, nauczycieli i rodziców. 

Małgorzata Kordas
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TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

 Kolejny raz uczniowie gimnazjum  
z Kuryłówki „pokazali klasę” zarówno na szczeblu 
gminnym i powiatowym zdobywając I miejsce 
w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Turniej organizowany jest przez Polski Związek 
Motorowy oraz Komendę Główną Policji, 
Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Krajową Radę 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego. Celem Turnieju jest podnoszenie 
kultury społeczeństwa i działanie na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

 Uczniowie: (od lewej) Równiak Dawid, 
Sopylak Jakub, Deryło Kamil zakwalifikowali się do 
finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów 
Szkół Gimnazjalnych, który odbędzie się w dniu 24 
maja 2012 r. na Miasteczku Ruchu Drogowego 
Gimnazjum w Domaradzu. Chłopcy w klasyfikacji 
indywidualnej zajęli 3 pierwsze miejsca. Drużyna 
do rywalizacji przygotowywała się kolejny raz pod 
opieką nauczyciela wychowania fizycznego Pana 
Wiesława Gorącego.

 Idąc w ślad za starszymi kolegami uczniowie 
Szkoły Podstawowej z Kuryłówki powtórzyli sukces 
z ubiegłego roku wygrywając eliminacje gminne  
i zdobywając ponownie drugie miejsce w turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu 
powiatowym. Drużyna w składzie: (od lewej) Mucha 
Dawid, Baj Jakub, Paryniak Patryk przygotowywała 
się pod kierunkiem Pani Lucyny Karpińskiej 
nauczycielki wychowania fizycznego. W klasyfikacji 
indywidualnej pierwsze miejsce zajął Dawid Mucha 
z klasy 6, natomiast koledzy zajęli ósmą i dziesiątą 
lokatę.

Natalia Czapla, Magdalena Jeż, Ewa 
Wilkos, Aleksander Wnuk, Magdalena 
Pietrycha, Karolina Koba, Beniamin Góźdź. 
Opiekunem nagrodzonych uczniów jest 
Małgorzata Sztyrak, której osiągnięcia 
zostały w sposób szczególny wyróżnione 
przez organizatorów.

 Ciekawostką był fakt, że 
wśród plakatowych idoli, bohaterów  
i autorytetów - ludzi sławnych, świętych, 
błogosławionych, sportowców, piosenkarzy, 
jednym słowem w grupie postaci znanych 
z historii czy telewizyjnych celebrytów - 
znalazł się ksiądz Franciszek Goch - były 
proboszcz parafii w Tarnawcu.
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PROGRAM „SZKLANKA MLEKA” – POLSKA WCIĄŻ LIDEREM W EUROPIE

 Od początku realizacji programu dzieci uczęszczające do szkółi przedszkoli wypiły ponad 1, 2 miliarda 
szklanek mleka. Program „Szklanka Mleka” cieszy się w Polsce niezmiennie rosnącą popularnością.

 Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez 
promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

W latach szkolnych 2004/2005 – 2005/2006 Polska mieściła się w pierwszej dziesiątce krajów UE pod 
względem ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych w ramach 
programu. Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE realizujących program „Szklanka 
Mleka”. Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków 
finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii (takich jak: Francja, 
Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia), w których program jest realizowany od ponad 20 lat. Mleko 
i przetwory mleczne w ramach programu spożywa ok. 2,4 mln dzieci z ok. 14,5 tys. placówek oświatowych. 
Każde dziecko uczęszczające do placówki oświatowej może otrzymać w każdy dzień nauki szkolnej objęty 
dopłatą - 0,25 litra mleka lub przetworu mlecznego (w ekwiwalencie mleka), tj.:

• mleko, mleko smakowe,

• jogurty naturalne i smakowe, jogurty z owocami,

• twarogi, twarożki, serki topione, sery - naturalne i smakowe.

 W roku szkolnym 2011/2012 podobnie jak w poprzednim roku szkolnym tj. 2010/2011 uczniowie 
najchętniej piją mleko białe (ok. 82% ogółu mleka i przetworów mlecznych spożywanych w placówkach 
oświatowych), następnie mleko smakowe(ok. 16%) oraz jogurty i sery (ok. 2%). 

W roku szkolnym 2011/2012 z programu korzysta ok. 14,5 tys. placówek oświatowych, a mleko i przetwory 
mleczne w ramach programu spożywa ok. 2,4 mln dzieci, podobnie jak w poprzednim roku szkolnym tj. 
2010/2011.   Ilość środków przeznaczonych na program „Szklanka mleka” roku szkolnym 
2011/2012 to ok. 163 mln zł.

Wykres 1. Placówki oświatowe i uczniowie w programie „Szklanka mleka” 
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Praca rolnika jest ciężka i niebezpieczna. Miejscem jego pracy jest obejście, budynki inwentarskie, 
pole. Sezonowość prac polowych, zmieniające się warunki atmosferyczne powodują konieczność pracy 
kilkanaście godzin na dobę, której towarzyszy pośpiech i stres. Ponadto w gospodarstwach używane są często 
maszyny i urządzenia, których stan techniczny jest zły. Ze względu na różnorodność wykonywanej pracy 
rolnik narażony jest na wiele niebezpieczeństw. Co roku do jednostek KRUS w całej Polsce zgłaszanych jest 
kilkanaście tysięcy wypadków przy pracy rolniczej. Należy jednak zaznaczyć, iż liczba wypadków w rolnictwie 
jest znacznie wyższa, ponieważ o odszkodowanie ubiegają się poszkodowani, którzy są ubezpieczeni w KRUS. 
Natomiast osoby nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników nie mają prawa do odszkodowania, 
dlatego też nie zgłaszają zaistniałych wypadków.  Aby wszcząć postępowanie dowodowe mające na celu 
ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku zdarzenie należy możliwie jak najszybciej zgłosić do KRUS. Zbędna 
zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, a tym samym 
powodować utratę prawa do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenia może dokonać każda osoba, która 
wie o zaistnieniu wypadku i można to uczynić osobiście, telefonicznie, listownie czy pocztą elektroniczną. Przy 
zaistnieniu wypadku w miarę możliwości należy zabezpieczyć miejsce i przedmioty związane z wypadkiem do 
momentu ich oględzin. 

Prowadząc postępowanie dowodowe i analizując przyczyny wypadków stwierdza się, że co drugi uraz 
jest wynikiem upadku poszkodowanego. Najczęstszym miejscem upadków jest podwórze, rzadziej budynki 
inwentarskie. Główne przyczyny upadków to: zły stan nawierzchni (nierówna, grząska, a w okresie zimowym 
ośnieżona i oblodzona), stosowanie przez rolników nieodpowiedniego obuwia (wsuwanego, na płaskiej 
podeszwie), używanie drabin bez zabezpieczeń, nieodpowiednie przejścia w budynkach inwentarskich 
(zamontowane, nieoznaczone progi). Aby zmniejszyć ryzyko upadku należy wyrównać i utwardzić nawierzchnię 
placów i przejść, w okresie zimowym ciągi komunikacyjne powinny być systematycznie odśnieżane oraz 
posypywane piaskiem, popiołem lub trocinami. Ponadto należy usunąć wszelkie leżące na ziemi przedmioty, 
które utrudniają poruszanie się. Stosowane w gospodarstwie drabiny powinny być odpowiednio ustawione 
oraz zabezpieczone przed przechyleniem się. Schody, które posiadają powyżej 5 stopni należy wyposażyć  
w poręcze lub barierki. Ważnym czynnikiem podnoszącym bezpieczeństwo wykonywanej pracy jest obuwie. 
Zaleca się, aby używać obuwia roboczego, którego podeszwa jest karbowana. Wśród wypadków z użyciem 

Program „Szklanka mleka” cieszy się w podkarpackich szkołach bardzo dużym powodzeniem.  
W województwie podkarpackim w roku 2011(obejmującym rok szkolny 2010/2011 i 2011/2012) uprawnionych 
do uczestnictwa w programie było 1330 placówek oświatowych, co stworzyło 239 tys. uczniom możliwość 
systematycznego spożywania w szkole mleka i przetworów mlecznych. Aktywnie uczestniczyły w programie 
1153 placówki oświatowe a faktyczna liczba uczniów korzystających z programu wyniosła 155 tys.

 Agencja Rynku Rolnego oprócz programu „Szklanka mleka” realizuje również program „Owoce w 
szkole”. Program ten również został przyjęty z dużym entuzjazmem przez najmłodszych. Ideą obu programów 
jest promocja zdrowej diety oraz pokazanie dzieciom, że warzywa, owoce, soki i przetwory mleczne są 
modnea zdrowe nawyki to inwestycja w przyszłość.

 W roku szkolnym 2010/2011 (II semestr) i 2011/2012 (I semestr)w województwie podkarpackim do 
programu zgłosiły się odpowiednio 733 szkoły podstawowe(II semestr) i 742 (I semestr) co sprawiło, że  
w programie uczestniczyło 41,8 tys. uczniów. W tym okresie owoce i warzywa do szkół dostarczało 6 dostawców  
a jedna szkoła sama organizowała dostawy owoców i warzyw dla swoich uczniów.

Szczegółowe informacje dotyczące obu programów znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.
pl. Infolinia ARR  22 661 72 72.

WYPADKI W ROLNICTWIE
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maszyn i urządzeń rolniczych najczęściej notuje się zdarzenia z użyciem pilarek tarczowych. Większość pilarek 
używanych przez rolników to pilarki wykonane domowym sposobem, bez osłony na tarczę piły, osłony napędu 
oraz klina rozszczepiającego. Urazy doznane podczas pracy pilarką są zazwyczaj bardzo poważne i powodują 
stały uszczerbek na zdrowiu rolnika.  Do wypadków najczęściej dochodzi podczas cięcia drzewa na opał. Aby 
zmniejszyć ryzyko zaistnienia wypadku należy bezwzględnie wyposażyć pilarkę w kaptur ochronny górnej 
części piły, osłonę dolnej części piły, osłonę na elementy przekazujące napęd z silnika oraz w przypadku 
cięcia wzdłużnego w klin rozszczepiający. Ponadto należy pamiętać, aby na stanowisku pracy panował ład  
i porządek. Sprzęt rolniczy, który posiadają rolnicy eksploatowany jest od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu 
lat. Często zdarza się, że maszyny nie posiadają kompletnych osłon na ruchome części. Brak odpowiednich 
kwalifikacji i wiedzy o zagrożeniach oraz nieznajomość instrukcji obsługi sprawiają, że praca jest wyjątkowo 
niebezpieczna. Należy zatem przed pierwszym uruchomieniem maszyny zapoznać się z instrukcją obsługi,  
a w szczególności z zasadami bezpiecznej eksploatacji. Każdorazowo przed uruchomieniem maszyny należy 
skontrolować jej stan techniczny, zwracając szczególną uwagę na sprawność  decydujących o bezpieczeństwie 
obsługi elementów i podzespołów. Wszelkie czynności konserwacyjne i obsługi technicznej powinny być 
wykonywane przy wyłączonym napędzie. Sporą grupę wypadków stanowią również zdarzenia z udziałem 
zwierząt inwentarskich. Do wypadków tych dochodzi gównie z niedostosowania pomieszczeń do prowadzonej 
produkcji oraz reakcji zwierząt na różne zewnętrzne bodźce. Dokonując obrządku inwentarza należy kierować 
się zasadą ograniczonego zaufania i trzeba być przygotowanym na gwałtowne, niekontrolowane odruchy 
obsługiwanych zwierząt. 

Powyżej przedstawiono tylko kilka, najczęściej spotykanych przyczyn wypadków przy pracy 
w gospodarstwie rolnym. W większości wypadków przyczyną jest nieodpowiednie zachowanie 
poszkodowanego, bądź zła organizacja stanowiska pracy. Dlatego podczas wykonywania wszelkich czynności 
w gospodarstwie należy zachować ostrożność i odpowiednią koncentrację uwagi. Również bezpieczeństwo 
pracy można poprawić wykonując proste czynności nie wymagające nakładu finansowego np. utrzymanie 
ładu i porządku w obejściu, uprzątnięcie ciągów komunikacyjnych, zapoznanie się i stosowanie do zasad 
zawartych w instrukcji obsługi itp. Wykonywanie pracy z wyobraźnią i świadomością występujących zagrożeń 
jest najlepszym sposobem uniknięcia wypadku. 

Starszy inspektor 
ds. prewencji KRUS PT Leżajsk

Krzysztof Tokarz

Pilarka tarczowa bez zabezpieczeń.

Niezabezpieczona drabina.



Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich
 W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno 
– kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez 
Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje:

Zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie 
przewiduje się jego odwołania.

Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt 
gospodarskich.

Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich 
mączek mięsno – kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:

- zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania,

- przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno – 
kostnych,

- nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 mln złotych,

- zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno – kostnych na koszt właściciela,

- blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu.

 W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty 
będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane do produkcji karm dla zwierząt domowych 
lub mięsożernych zwierząt futerkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu, że zastosowanie mączek mięsno – kostnych w żywieniu 
zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne problemy natury karno – 
administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno – kostnych jest przestępstwem zagrożonym, 
według prawa polskiego, karą grzywny, karą ograniczenia wolności do roku lub obiema karami łącznie.

Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii 

Jarosław Naze

KOMUNIKAT
Posterunku Policji w Kuryłówce

 W ostatnim okresie czasu na terenie działania Posterunku Policji w Kuryłówce 
odnotowywano zgłoszenia o braku właściwego nadzoru nad zwierzętami, a w szczególności 
nad psami. Zgłoszenia oraz spostrzeżenia policjantów wskazują, że właściciele psów nie 
zachowują zwykłych środków ostrożności  przy trzymaniu zwierząt puszczając ich bez uwięzi 
poza posesję, pozostawiając otwarte posesje  - bramki i bramy wejściowe na posesję.  
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Policja apeluje o stosowanie się właścicieli czworonogów do 
przestrzegania podstawowych przepisów w powyższym zakresie. Jednocześnie informuje się, że zgodnie  
z treścią art. 77 Kodeksu Wykroczeń sprawca nie zachowując zwykłych środków ostrożności przy 
trzymaniu psa podlega karze grzywny do 250 złotych.

 Dodatkowo informuje się, że zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, psy powyżej 3 miesiąca życia podlegają obowiązkowemu ochronnemu 
szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie  
w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 
miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. W przypadku uchylania się od obowiązku ochronnego szczepienia 
zwierząt przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 85 ust. 1a wyżej cytowanej ustawy sprawca podlega karze 
grzywny do 5000 złotych.  




