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Drodzy Czytelnicy!
W tym numerze Kuryłowskich Wieści przedstawiamy Państwu aktualne informacje o życiu kulturalnym, 

gospodarczym i społecznym  naszej Gminy. Prezentujemy nowoutworzone podmioty, świadczące szereg usług
 na rzecz społeczności lokalnej, dotyczące m.in. opieki nad dziećmi, prac porządkowych, transportu osób itp. 

Dla zainteresowanych przedstawiamy dzieje budowy mostu na Sanie w Kuryłówce, które mogą stać się ciekawą 
lekturą dla wszystkich zafascynowanych naszą historią. Życzymy przyjemnej lektury w cieple domowego zacisza.

 Redakcja „KW”

SAMORZĄDOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ROZWÓJ”
PARTNERSKI PROJEKT GMINY KURYŁÓWKA 

I GMINY LEŻAJSK
	 Spółdzielnia	 powstała	 w	 ramach	 projektu	 pn.:	 „Samorządowe	 Spółdzielnie	 Socjalne	 –	miejscem	 pracy	 dla	
długotrwale	bezrobotnych”.	Priorytet	VII		Promocja	integracji	społecznej	Działanie	7.2	Przeciwdziałanie	wykluczeniu	 
i	wzmocnienie	 sektora	 ekonomii	 społecznej	 Poddziałanie	 7.2.2	Wsparcie	 ekonomii	 społecznej.	 Siedziba	 spółdzielni	
mieści	się	w	Kuryłówce,	gdyż	to	właśnie	nasza	Gmina	jest	liderem	w	tym	projekcie.	
	 Celami	przedsięwzięcia	są:	stworzenie	trwałego	podmiotu	ekonomii	społecznej,	reintegracja	społeczna,	zwal-
czanie	bezrobocia,	poprawa	statusu	materialnego	pracowników	Spółdzielni,	stworzenie	przykładu	tzw.	dobrej	praktyki	
przez	JST,	ugruntowanie	pozycji	Spółdzielni	na	rynku	i	ekspansja	terytorialna	w	zakresie	świadczonych	usług,	wprowa-
dzenie	nowych	komponentów	działalności	Spółdzielni	w	przyszłości.

Spółdzielnia	prowadzi	działalność	usługową	w	zakresie:
-	Przewozu	dzieci	szkolnych	w	Gminie	Kuryłówka	
-	Opieka	nad	dziećmi	w	czasie	transportu	oraz	pobytu	w	szkole	w	gminie	Kuryłówka
-	Odśnieżania
-	Pielęgnacji	zieleni
-	Prac	porządkowych
-	Prac	porządkowych	na	obiektach	zielonych	oraz	konserwacji	boisk	sportowych

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
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W	ramach	realizowanego	projektu	pozyskane	zostały	środki	finansowe	w	wys.	100	tys.	zł,	na	zakup	niezbędnych	sprzę-
tów	i	artykułów	stanowiących	wyposażenie	i	majątek	spółdzielni	oraz	tzw.	wsparcie	pomostowe	na	zatrudnienie	6	pra-
cowników	na	okres	6	m-cy.	Z	pozyskanych	środków	zakupiono	m.in.	autobus	do	przewozu	dzieci,	kosiarki	i	odśnieżarki,	
kosy	spalinowe,	piły	spalinowe,	sprzęt	do	konserwacji	boisk	sportowych	i	wyposażenie	biura.	
	 W	związku	z	charakterem	usług,	jakie	świadczy	spółdzielnia	jej	głównymi	klientami	w	początkowej	fazie	dzia-
łalności	są	samorządy	ją	tworzące	(Gminy	Kuryłówka	i	Leżajsk).	Z	czasem	planowane	jest	zaoferowanie	swoich	usług	
sąsiednim	Gminom	oraz	poszerzenie	oferty	o	inne	usługi	celem	urozmaicenia	zakresu	działalności.	Spółdzielnia	zamie-
rza	wprowadzić	w	swojej	działalności	nowe	komponenty,	aby	zachęcić	także	klientów	indywidualnych	i	dostosować	
zakres	usług	do	zmieniających	się	potrzeb	rynkowych.	Zakładane	jest	poszerzenie	oferty	o	przewozy	okazjonalne	jak	
np.	kolonie,	wycieczki	szkolne,	czy	imprezy	okolicznościowe. 

Charakterystyka działalności:
Przewóz dzieci w wieku szkolnym z	miejsca	zamieszkania	
(Kulno,	Jastrzębiec)	do	Zespołu	Szkół	w	Kuryłówce.	Podczas	
dowozu	zorganizowana	jest	opieka	nad	dziećmi.	Opiekun-
ki	zatrudnione	w	spółdzielni	zapewniają	także	opiekę	dla	
przewożonych	uczniów	z	 innych	miejscowości	w	autobu-
sach	świadczących	tę	usługę	na	terenie	gminy	Kuryłówka.	
Przewóz	można	wykonywać	również	dla	podmiotów	pry-
watnych.

Utrzymanie zieleni gminnej	–	usługa	polega	na	koszeniu	
terenów	zielonych	na	działkach	należących	do	JST,	kosze-
niu	rowów	i	poboczy	przy	chodnikach,	karczowaniu	krza-
ków	itp.		Przewiduje	się	również	wykonywanie	takich	usług	
u	klientów	indywidualnych.

Odśnieżanie chodników i parkingów gminnych	 –	usługa	
polega	na	usuwaniu	śniegu	oraz	 lodu	z	parkingów	i	tere-
nów	należących	do	JST.	Klientem	usługi	będą	gminy.	Możli-
wa	jest	również	taka	usługa	u	klienta	indywidualnego.

Prace porządkowe usługa	polega	na	sprzątaniu	 i	porząd-
kowaniu	obiektów	użyteczności	publicznej,	chodników	i	innych	terenów	należących	do	JST.	Prace	porządkowe	można	
będzie	wykonywać	również	u	klientów	indywidualnych.	

Konserwacja boisk sportowych	–	usługa	polega	na	wykonywaniu	niezbędnych	czynności	 związanych	prawidłowym	
utrzymaniem	boisk	sportowych.

Pracownicy spółdzielni i jej prezes Marek Ner
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Poniżej	 prezentujemy	 cennik	 usług	 świadczonych	 przez	
spółdzielnię	i	zapraszamy	do	korzystania	z	naszej	oferty.

Cennik ofertowy usług Spółdzielni Socjalnej Rozwój

Koszenie trawników i terenów zielonych:
–	do	200m2	–	0,40zł/m2
–	201	–	500	m2	–	0,35zł/m2
–	501	–	powyżej	–	0,20zł/m2

Szczotkowanie i czyszczenie sztucznej trawy:
–	do	200m2	–	0,40zł/m2
–	201	–	500	m2	–	0,35zł/m2
–	501	–	powyżej	–	0,25zł/m2

Cięcie i formowanie żywopłotu:
–	do	2	metrów	wysokości	–	5,0	zł/mb
–	powyżej	2m	–	cena	do	uzgodnienia

Praca narzędziami spalinowymi:
–	wykaszanie	kosą	spalinową	–	30,0	zł/rh
–	karczowanie	krzewów	i	zarośli	–	40,0	zł/rh	lub	10,0zł/m2
–	cięcie	piłą	spalinową	–	40,0	zł/rh

Inne prace pielęgnacyjne:
–	pielenie	rabat	i	klombów	–	20,0zł/rg
–	przycinanie	krzewów	–	20,0zł/rg
–	grabienie	opadłych	liści	–	20,0zł/rg

Układanie obrzeży wokół trawników i rabat:
–	plastikowe	PCV	–	2,0zł/mb
–	drewniane	z	impregnacją	–	3,0zł/mb

–	kostka	betonowa	/	granitowa	na	podsypce	–	5,0zł/mb
–	krawężniki	betonowe,	palisady	betonowe	–	8,0zł/mb	

Odśnieżanie chodników i placów:
–	do	200m2	–	0,40zł/m2
–	201-	500	m2	–	0,35zł/m2
–	501	–	powyżej	–	0,20zł/m2

Usługi ciągnikiem z osprzętem
–	koszenie	kosiarką	rotacyjną	–	130,0zł/rg
–	praca	glebogryzarką	–	130,0zł/rg
–	równanie	terenu	agregatem	rolniczym	–	170,0zł/rg
–	transport	materiałów	przyczepą	12t	–	100,00/rg

Usługi sprzątania budynków i mieszkań
Cena	wg	uzgodnień	indywidualnych

Przewóz osób
(autobus 19 miejsc siedzących + 10 stojących)
–	do	100km	w	jedną	stronę	–	1,70	zł/km	+	10zł	za	każdą	
godzinę	postoju
-	powyżej	100km	w	jedną	stronę	–	1,70zł/km

Usługi remontowo-budowlane
Na	podstawie	katalogów	KNR	w	oparciu	o	poniższe	wskaź-
niki	cenowe:
Stawka	r-g:	10,50	zł
Koszty	pośrednie:				70,00%R+70,00%S
Zyk:	10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S))
VAT:	23%

Wszystkie podane powyżej ceny są cenami brutto.

DOŻYNKI 2013

Błogosławiony chleb ziemi czarnej, 
wieczna miłość wieczny cud….
W szeleście polskich zbóż i ziół

Niedziela	1	września	 to	obchody	gminnych	doży-
nek	w	Kuryłówce,	które	rozpoczęto	mszą	świętą	w	Kościele	
Parafialnym	pod	wz.	Św.	Józefa	w	Tarnawcu.	Po	modlitwie	
w	intencji	rolników,	poświęceniu	wieńców,	liturgia	dobie-
gła	końca	i	barwny	korowód	prowadzony	przez	Marżonetki	
i	Orkiestrę	Dętą	udał	się	na	plac	dożynkowy	przy	Strażnicy	
OSP.	
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Dożynki	rozpoczęło	tradycyjne	przekazaniem	chle-
ba,	przez	starostów	dożynek	Jolanty Socha i Piotra Kubaja 
na	ręce	wójta	Gminy	Tadeusza Halesiaka,	który	w	swoim	
przemówieniu	przywitał	mieszkańców	 i	przybyłych	gości,	
dziękując	 rolnikom	za	 trud	oraz	poświęcenie	w	pracy	na	
roli.	Wójt	wraz	Przewodniczący	Rady	nagrodzili	 	10	rolni-
ków	 Gminy	 Kuryłówka	 za	 osiągnięcia	 w	 produkcji	 rolnej	
(Edward Skwara, Krzysztof Brzyski, Krzysztof Fronc, Le-
szek Wójcik, Kazimierz Czerniecki, Weronika Niemczyk, 
Jacek Banach, Andrzej Socha, Bogusława Kulpa, Ryszard 
Leniart).	 Serdeczne	podziękowania	 i	 gratulacje	otrzymali	
również,	pan	Henryk Piskor,	za	60-lecie	działalności	kultu-
ralnej	w	środowisku	lokalnym,	oraz	Wicemarszałek	Woje-
wództwa	Podkarpackiego	pan	Jan Burek	za	współpracę	na	
rzecz	samorządu	lokalnego.

W	 tegorocznych	 uroczystościach	 dożynkowych	
uczestniczyły	wieńce	żniwne	z	ośmiu	sołectw	naszej	Gmi-

ny,	 tj.:	 Brzyska	 Wola,	 Dąbrowica,	 Kolonia	 Polska,	 Kulno,	
Kuryłówka,	 Ożanna,	 Tarnawiec	 oraz	 Wólka	 Łamana.	 Po	
prezentacji	części	obrzędowej,	nastąpiło	odśpiewanie	sta-
ropolskich	pieśni	dożynkowych	„Błogosławiony chleb zie-
mi czarnej” oraz „Zawołanie żniwne”. Co	by	tradycji	stało	
się	zadość,	tak	jak	co	roku	odbył	się	również	wspólny	ta-
niec	-	POLKA.

Następnie	 w	 części	 artystycznej	 zaprezentował	
się	już	zaprzyjaźniony	z	nami	klaun	Fred,	bawiąc	nie	tylko	
dzieci,	ale	też	dorosłych.	W	dalszej	części	zaprezentowały	
się	zespoły	Gminnego	Ośrodka	Kultury	tj.:	Zespół	Estrado-
wy	w	układzie	tanecznym	„Piraci”, soliści kółko	wokalnego	
w	piosenkach:	Bus bujany,	Kto się czubi, Motylem byłam, 
oraz Pszczoły na wrotkach oraz	chór	męski	zaśpiewał:	Cy-
ganeczka Zosia,	Osiemnaście wiosenek miała	 i	Zosia izbę 
zamiatała.	 Swój	 debiut	 miał	 również	 	 kwintet	 dęty	 bla-
szany	„San Brass Band”,	w	utworach:	Evrybody clap, Free 
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time blues, Go down, Moses, Jożin z Bażin, Fantazja Krakowska i Rozamunda.	 Zespół	 Śpiewaczy	 i	 Kapela	 „Jagoda”	 
z	Dąbrowicy	pokazała	nam	próbkę	swoich	umiejętności	w	piosenkach	ludowych:	Hej od Rzeszowa jadę,	Z tamtej strony 
rzeczki	oraz	Drobny deszczyk.	O	20-tej		sceną	pod	Grzybkiem zawładną	zespół	muzyczny HEVEN przy,	którym	uczestnicy	
zabawy	świetnie	bawili	się	do	późnych	godzin	nocnych.

Organizatorzy	pragną	bardzo	serdecznie		podziękować	sponsorom	za	wsparcie	finansowe	uroczystości	dożyn-
kowych:	Browar	Leżajsk	-	oficjalny	sponsor	imprezy,	PGNiG	w	Warszawie	oddz.	w	Sanoku,	Wod-Kan	Gaz	CO	Palikówka	
–	Mirosław	Gaweł,	Wod-Kan	Gaz	Co	Krasne	-	Stanisław	Ziaja,	Firma	INVENTOR	–	obsługa	cateringowa	imprez	Andrzej	
Burek,	Firma	Handlowo-Usługowa	Karol	Koperda,	Usługi	Kulinarne	-	Andrzej	Więcław,	Zakład	Inżynierii	Leśnej	w	Bił-
goraju	–	Józef	Momot,	APS	Sp.	z	o.o.	Gospodarstwo	Rolne	w	Kuryłówce,	SUDR	Grodzisko	Dolne	–	Jan	Majkut,	Bank	
Spółdzielczy	w	Leżajsku,	Firma	Dominnet	–	Dominik	Rup,	Michał	Garbacz	–	piekarnia	w	Leżajsku,	BUD	Leżajsk	–	Wanda	
Żołyniak,	Firma	ABIX	–	plac	zabaw,	Elżbieta	i	Andrzej	Lisowscy	–	stołówka	w	Kuryłówce.	
Dożynki	Gminne	w	Kuryłówce	odbyły	się	w	ramach	„Małe	Granty”	LGD	Kraina	Sanu	w	Tryńczy.
Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl        gbpwz

Ewakuacja w Zespole Szkół w Kuryłówce (ćwiczenia)

	 Obowiązek	praktycznego	sprawdzania	organizacji	
oraz	warunków	ewakuacji	to	wieloletnia	praktyka	w	prze-
pisach	z	zakresu	bezpieczeństwa	pożarowego.	Zgodnie	z	
Rozporządzeniem	Ministra	Spraw	Wewnętrznych	i	Admi-
nistracji	z	dnia	7	czerwca	2010	r.	w	sprawie	ochrony	prze-
ciwpożarowej	budynków	i	innych	obiektów	budowlanych	
i	terenów	(Dz.	U.	z	dnia	22	czerwca	2010	r.)	próbną	ewa-
kuację	trzeba	dokonać	–	co	najmniej	raz	w	roku,	jednak	w	
terminie	nie	dłuższym	niż	3	miesiące	od	rozpoczęcia	ko-
rzystania	z	obiektów	przez	nowych	użytkowników.	
	 Pan	Miron	Czarnecki	dyrektor	Zespołu	Szkół	w	Ku-
ryłówce	czynności	ewakuacyjne	szkoły	zarządził	na	dzień	
17	 października	 br.	 Po	 wykonaniu	 planowej	 ewakuacji	

przez	zespół	kierowania	szkoły,	zastępy	Jednostki	Ratow-
niczo	Gaśniczej	NR	1	z	Leżajska	i	ochotnicy	z	Ochotniczej	
Straży	Pożarnej	im.	Józefa	Szczęsnego	w	Kuryłówce	przy-
stąpili	do	ćwiczenia	na	obiekcie	szkoły.	W	tym	samym	cza-
sie	zespół	inspekcyjny	pod	dowództwem	brygadiera	Jacka	
Grzywny	z	Komendy	Powiatowej	PSP	w	Leżajsku	dokonał		
kontroli	obiektu	pod	względem	pożarowym.	
	 Po	 zakończeniu	 ćwiczenia	 omówiono	 jego	 prze-
bieg,	a	stwierdzone	uchybienia	będą	przedmiotem	analizy		
mającej	na	celu	ich	wyeliminowanie.	Składamy	strażakom		
podziękowanie	 za	udział	w	 ćwiczeniu	 jak	 i	 umożliwienie	
dzieciom	i	młodzieży	obejrzenia	sprzętu	jakim	dysponują	
ratownicy	podczas	działań.			

Informujemy, że dzięki uprzejmości Firmy ECOCLIMA z Katowic, 
która na terenie Polski uruchomiła 5 (pięć) detektorów burzy, 
w tym jeden położony w miejscowości Obsza w powiecie biłgo-
rajskim każdy Mieszkaniec Gminy Kuryłówka mający dostęp do 
Internetu będzie mógł na bieżąco (bezpłatnie) śledzić rozwój 
komórki burzowej tj. określić miejsce powstania burzy, jej in-
tensywność oraz obszar wraz z kierunkiem jej  przemieszcza-
nia. Poniżej podajemy link do detektora w Obszy .  

http://www.stacjameteo.pl/detektory_eu/obs.php 
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czących	 o	 Polskę	 w	 tym	 najtragiczniejszym	 konflikcie	 w	
dziejach	narodu	i	świata.	Przypomniały		o	tym,	w	krótkiej	
części	 artystycznej	 przygotowanej	 pod	 kierunkiem	 Pani	
Heleny	Stepaniak,	uczennice	klas	V	i	VI.

	 Kończąc	spotkanie	Pani	Dyrektor	Beata	Kamińska	
przytoczyła	 słowa	 naszego	wielkiego	 rodaka	 Jana	 Pawła	
II,	że	„W	wychowaniu	chodzi	o	to,	ażeby	człowiek	stawał	
się	coraz	bardziej	człowiekiem	[...],	umiał	być	bardziej	nie	
tylko	z	drugim,	ale	i	dla	drugich”.	Złożyła	wszystkim	życze-
nia	powodzenia	 i	 sukcesów	w	rozpoczynającym	się	 roku	
szkolnym,	wyraziła	także	nadzieję	na	współpracę	zarówno	
z	nauczycielami	jak	i	z	rodzicami	uczniów	w	promowaniu	
szkoły.	Po	części	oficjalnej	uczniowie	udali	się	do	sal	 lek-
cyjnych	 na	 pierwsze	w	 tym	 roku	 szkolnym	 spotkanie	 ze	
swoimi	wychowawcami.

Pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy 
Kuryłówka odznaczeni Medalami za Długoletnią Służbę

	 10	września	br.	w	Podkarpackim	Urzędzie	Wojewódz-
kim	 w	 Rzeszowie	 83	 zasłużonych	 mieszkańców	 Podkar-
pacia	 odebrało	 odznaczenia	 państwowe,	 które	 wręczyła	
wojewoda	 podkarpacki	 Małgorzata	 Chomycz-Śmigielska. 
Krzyż	Zasługi,	Krzyż	Zesłańców	Sybiru	oraz	Medale	za	Dłu-
goletnią	Służbę	otrzymali	najbardziej	zasłużeni	mieszkańcy	
regionu,	m.in.	 za	 zasługi	w	działalności	 na	 rzecz	 lokalnej	
społeczności,	sumienne	wykonywanie	obowiązków	w	służ-
bie	społeczeństwu.	Odznaczenia	państwowe	przyznane	są	
postanowieniem	Prezydenta	RP.	Wśród	wyróżnionych	zna-

leźli	 się	 pracownicy	Urzędu	Gminy	 i	 Jednostek	Organizacyjnych	Gminy	 Kuryłówka:	 Irena	 Kazak	 –	GZOS	 Kuryłówka,		
Danuta	Femiak,	Aureliusz	Darnia	–	UG	Kuryłówka,	Monika	Pęcak,	Alicja	Kycia	GOPS	Kuryłówka,	Marek	Latawiec	GOK	
Kuryłówka,	zostali	oni	odznaczeni	odpowiednio	złotym,	srebrnym	i	brązowymi	Medalami	za	Długoletnią	Służbę.				

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli

	 2	września	2013	roku	uczniowie	naszej	szkoły	roz-
poczęli	 kolejny	 rok	 szkolny.	 Tradycyjnie	 pierwsze	 powa-
kacyjne	 spotkanie	 ze	 szkołą	 poprzedziła	 o	 godzinie	 8.00	
uroczysta	Msza	Święta	w	Kościele	Parafialnym	w	Brzyskiej	
Woli,	którą	odprawił	ks.	Proboszcz	Henryk	Skałuba,	wygła-
szając	zapadającą	w	pamięci	homilię.	Następnie	wszyscy	
udali	 się	do	 szkoły,	gdzie	o	godzinie	9.00	w	szkolnej	 sali	
gimnastycznej	rozpoczął	się	apel.	Na	inauguracji	nowego	
roku	szkolnego	2013/2014	oprócz	dzieci		z	oddziału	przed-
szkolnego,	uczniów	klas	 I-VI,	Grona	Pedagogicznego,	Dy-
rekcji	Szkoły	obecni	byli	 również	rodzice	oraz	zaproszeni	
goście.

	 Rozpoczęcie	 roku	 zbiegło	 się	 ze	 zmianą	 na	 sta-
nowisku	dyrektora.	Wójt	Gminy	Kuryłówka,	Pan	Tadeusz	
Halesiak,	 który	 był	 honorowym	 gościem	 uroczystości,	
ustępującej	 Pani	 Dyrektor	 Danucie	 Działo	 złożył	 piękne	
podziękowanie	 za	 włożony	 trud	 i	 pracę	 na	 stanowisku	 
a	 także	 serdecznie	 powitał	 nową	 Panią	 Dyrektor	 Beatę	
Kamińską,	 składając	 życzenia	pomyślności	 i	 zadowolenia	
z	 wykonywanej	 pracy	 oraz	 wyraził	 nadzieję	 na	 owocną	
współpracę.	Ponadto	Pan	Wójt	życzył	wszystkim	uczniom	
radości,	nauczycielom	satysfakcji	 z	pracy,	a	 rodzicom	za-
dowolenia	 z	 sukcesów	 dzieci.	 	 Również	 przedstawicielki	
Rady	Rodziców	podziękowały	Pani	Danucie	Działo	za	wie-
loletnią	udaną	współpracę,	a	także	przywitały	nową	Panią	
Dyrektor.	

	 Pani	Dyrektor	Beata	Kamińska	wraz	z	Panią	Beatą	
Socha,	 wychowawczynią	 klasy	 I,	 zainicjowały	 nową	 tra-
dycję	szkolną.	Uczniowie	klasy	pierwszej	zostali	oficjalnie	
przyjęci	do	grona	społeczności	 szkolnej,	a	 także	obdaro-
wani	słodkim	podarunkiem.

	 Kolejnym	 punktem	 spotkania	 była	 akademia	 z	
okazji	74	rocznicy	wybuchu	II	wojny	światowej.	Była	ona	
hołdem	 złożonym	 wszystkim,	 którzy	 polegli	 w	 walce	 o	
wolność	 naszej	 Ojczyzny,	 chęcią	 uczczenia	 pamięci	 wal-



8

	 Mamy	 nadzieję,	 że	 kolejny	 rok	 pozwoli	 naszym	
uczniom	 na	 rozwijanie	 własnych	 zainteresowań,	 zdo-
bywanie	 nowej	 wiedzy	 i	 doświadczeń	 oraz	 umożliwi	
im	 kontynuację	 dotychczasowych	 zadań,	 zaś	 całemu	

gronu	 pedagogicznemu	 życzymy	 zapału	 i	 cierpliwości 
w	realizacji	zamierzonych	celów.

Opracowały: H.S, E.S.

Po wieloletniej przerwie Przedszkolaki
znów uczęszczają do PRZEDSZKOLA w Kuryłówce

Od	1	września	2013r.	przy	Zespole	 Szkół	w	Kury-
łówce	 rozpoczął	 swoją	 działalność	 punkt	 przedszkolny	
„Klub	Muchomorka”	 ,	 który	 powstał	 w	 ramach	 projektu	
„Klub	Muchomorka-	utworzenie	przedszkola	w	Gminie	Ku-
ryłówka”	współfinansowanego	 ze	 środków	Unii	 Europej-
skiej	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Społecznego,	Pro-
gramu	Operacyjnego	 Kapitał	 Ludzki,	 Priorytet	 IX.	 Rozwój	
wykształcenia	 i	 kompetencji	 w	 regionach,	 Działanie	 9.1.	
Wyrównywanie	szans	edukacyjnych		 i	zapewnienie	wyso-
kiej	 jakości	usług	edukacyjnych	świadczonych	w	systemie	
oświaty,	 Poddziałanie	 9.1.1.	 Zmniejszanie	 nierówności	w	

stopniu	upowszechniania	edukacji	przedszkolnej.	Głównym	celem	realizowanego	projektu	jest	zapewnienie	dostępu	
do	edukacji	przedszkolnej	dzieciom	w	wieku	od		3	–	4	lat	z	
terenu	Gminy	Kuryłówka.	Dzięki	pozyskanym	przez	Gminę	
Kuryłówka	 środkom	 zostało	 zaadaptowane	 pomieszcze-
nie	na	nowy	punkt	przedszkolny,	zakupione	wyposażenie		
i	wszelkie	środki	dydaktyczne	niezbędne	do	funkcjonowa-
nia	przedszkola.	Nowo	powstały	punkt	przedszkolny	funk-
cjonuje	od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	od	6:30	do	
16:00	bez	przerwy	wakacyjnej.	Dzieci	objęte	 są	 systema-
tycznym	 szeroko	 rozumianym	 wsparciem	 o	 charakterze	
pedagogicznym.	 Filarem	 głównym	 	 są	 	 zajęcia	 ogólnoro-

zwojowe,	 dydaktyczne	 zgodne	 z	 podstawą	 programową.	
Ich	uzupełnieniem	są	zajęcia	 	dodatkowe	z	 języka	angiel-
skiego	i	rytmiki	oraz	zajęcia	specjalistyczne	z	logopedą.	Po-
byt	dziecka	w	przedszkolu	jest	bezpłatny	jak	również	udział	 
w	zajęciach	dodatkowych.	Mamy	nadzieję,	że	dzięki	udzia-
łowi	dzieci	w	oferowanych	 zajęciach	poszerzą	one	 swoje	
zainteresowania,		a	równocześnie	pomogą	one	przedszko-
lakom	osiągnąć	lepszy	start	w	dalszej	edukacji.

29	sierpnia	br.		o	godz.	17	odbył	się		„Dzień	Otwarty”	dla	
dzieci	 i	 rodziców		nowo	utworzonego	punktu	przedszkol-
nego	 „Klub	 Muchomorka”.	 Przybyli	 goście	 mieli	 okazję	
zwiedzić	 przedszkole,	 poznać	 bliżej	 ofertę	 edukacyjną,	
porozmawiać	z	nauczycielami,	a	dzieci	poznać	się	ze	sobą	 
i		wspólnie	pobawić	się.	Po	części	oficjalnej-	przedstawieniu	
założeń	projektu	przez	Wójta	Gminy	Kuryłówka	Tadeusza	
Halesiaka	 nastąpiła	 część	 najbardziej	 wyczekiwana	 przez	
maluchów,	w	której	można	było	„przetestować”	nowe	za-
bawki	 i	plac	zabaw.	Zaproszonych	gości,	dzieci	 i	rodziców	
zabawiał	klaun	FRED,	a	między	zabawami	maluchy	mogły	

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
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Od	początku	września	2013	roku	w	Szkole	Podsta-
wowej	w	Dąbrowicy	istnieje	Punkt	Przedszkolny	w	ramach	
projektu	 „Przedszkole	 kluczem	 do	 przyszłości”	 współfi-
nansowany	z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	w	ra-
mach	Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki,	Priorytet	IX	
-	Rozwój	wykształcenia	i	kompetencji	w	regionach.	Działa-
nie	9.1	–	Wyrównanie	szans	edukacyjnych	i	zapewnienie	
wysokiej	jakości	usług	edukacyjnych	świadczonych	w	sys-
temie	oświaty.	Poddziałanie	9.1.1	–	Zmniejszenie	nierów-
ności	w	stopniu	upowszechniania	edukacji	przedszkolnej.	

Głównym	 celem	 projektu,	 którego	 twórcami	 są	
nauczyciele	dąbrowickiej	szkoły	jest	zmniejszenie	nierów-

ności	w	stopniu	upowszechniania	edukacji	przedszkolnej	 
i	 wyrównanie	 szans	 edukacyjnych,	 poprzez	 stworzenie	
warunków	 rozwoju	 w	 zakresie	 edukacji	 przedszkolnej	
dzieci	pochodzących	z	terenu	Gminy	Kuryłówka	w	wieku	3	
-	4	lat.	Ważnym	zadaniem	jest	też	podniesienie	wiedzy	na	
temat	wychowania	przedszkolnego	i	 jego	roli	w	edukacji	

oraz	w	przyszłym	życiu	u	rodziców	dzieci.	

Grupa	przedszkolna	Zielone	Żabki	liczy	piętnaścio-
ro	wychowanków.	Punkt	 jest	 czynny	od	poniedziałku	do	
piątku	w	godz.	8:00	–	13:00.	

Podczas	zajęć	jest	realizowana	podstawa	progra-
mowa	na	bazie	programu	„Razem	w	przedszkolu”.	W	trak-
cie	 zajęć	 nauczyciele	 rozwijają	 samodzielność,	 kreatyw-
ność	dzieci	oraz	umiejętność	współpracy	w	zespole.	Dzieci	
chętnie	biorą	udział	w	zajęciach	dydaktycznych,	uczą	się	
poprzez	wspólną	zabawę	i	gry	edukacyjne.	Ponadto	biorą	
udział	 w	 zajęciach	 teatralnych,	 plastycznych,	 rytmiczno-
-gimnastycznych	 i	 muzyczno-wokalnych.	 Wychowawcy	
dbają	o	wszechstronny	 i	harmonijny	rozwój	swoich	pod-
opiecznych	 współpracując	 przy	 tym	 z	 rodzicami.	 Punkt	
Przedszkolny	 zapewnia	 opiekę,	 wychowanie	 i	 stwarza	
warunki	do	uczenia	się	w	atmosferze	akceptacji	i	bezpie-
czeństwa.	 Dzieci	 objęte	 są	 również	 opieką	 psychologa	 
i	logopedy.	

posilić	się		przy	odpowiednio	zastawionym	stole.		Było	kolorowo,	tłocznie		i	radośnie,	a	czas	płynął	szybko.

W	związku	z	dużym	zapotrzebowaniem	w	Gminie	Kuryłówka	na	tego	typu	usługi	społeczne,	polegające	na	zapewnieniu	
opieki	dzieciom	w	wieku	przedszkolnym,	od	września	br.	w	Zespole	Szkół	w	Kuryłówce	powstał	drugi	punkt	przedszkol-
ny,	również	wyposażony	w	nowe	meble,	zabawki	i	pomoce	dydaktyczne.	W	punkcie	tym	zgodnie	z	intencją	rodziców	
dzieci	mają	zapewnioną	bezpłatną	opiekę	i	zajęcia	ogólnorozwojowe	przez	5	godz.	dziennie.				

Całkowity koszt projektu : 389800 zł
Wkład własny: 58470 zł
Beneficjent projektu: Gmina Kuryłówka
Realizator projektu: Zespół Szkół w Kuryłówce
Okres realizacji projektu: Od 1.08.2013r. Do 30.06.2015r.

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy już działa
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ZARYS DZIEJÓW BUDOWY MOSTU W KURYŁÓWCE

Leżajsk,	Stare	Miasto	i	Kuryłówka,	to	trzy	miejscowości	nierozerwalnie	związane	z	rzeką.	Ta	wstęga	wody	cią-
gnąca	się	przez	południowo-wschodnią	Polskę,	rozdziela	a	zarazem	łączy	ze	sobą,	tych	wszystkich	ludzi	żyjących	na	tym	
terenie.	Tą	wodą	jest	San.	Jeżeli	jest	rzeka	i	ludzie,	to	wcześniej	czy	później	musi	pojawić	się	most,	most	który	będzie	
miejscem	szczególnym	i	ważnym,	ale	nie	koniecznie	dla	rzeki.	Poprzez	zmienne	losy	okolicznych	ziem	i	miejscowości,	
zmieniało	się	 jego	znaczenie	zarówno	gospodarcze	 jak	 i	militarne,	a	powstanie	 takiego	szczególnego	miejsca	wcale	
nie	jest	takie	proste.		Most,	zwany	w	Starym	Mieście	niejednokrotnie	mianowany	mostem	w	Kuryłówce,	a	czasem	w	
Leżajsku,		jak	wiele	budowli	posiada	również	i	swoją	historię.	Ciężko	jest	teraz	określić	,	jakie	były	początki	budowy	tej	
przeprawy	drogowej,	gdyż	brakuje	dokumentów	oraz	zapisów	z	nią	związanych.	Pewne	jest	to,	iż	łódka	i	prowizoryczny	
prom	były	długo	jedynym	środkiem	transportu	na	drugi	brzeg.

Już	w	okresie	zaborów	myślano	o	możliwościach	zagospodarowania	zasobów	wodnych,	a	zwłaszcza	o	regu-
lacjach	okolicznych	 rzek.	 Jak	wiadomo	 jest	 to	proces	bardzo	pracochłonny	 i	 nader	 kosztowny,	 jednak	w	 roku	1904	
c.k.	Ministerstwo	Spraw	Wewnętrznych	za	pośrednictwem	Kierownictwa	budowy	regulacji	Sanu	w	Przemyślu,	ogło-
siło	przetarg	,	celem	którego	było	zabezpieczenie	dostaw	materiałów	faszynowych	do	budowli	wodnych	na	rzece	San	
pod	Kuryłówką-Staremmiastem	(pisownia	oryginalna)	na	okres	1905	r.	do	końca	1907r.	Przetarg	ogłoszono	trzeciego	
września	1904	r.,	a	ilości	potrzebnych	materiałów	były	ogromne,	zamykające	się	w	około	75	tyś.	metrów	sześciennych	
faszyn	wiklinowych	i	lasowych	oraz	750	tyś.	kołków.	W	późniejszym	czasie	jednym	z	kierowników	budowy	wodnej	był	
zamieszkujący	wraz	z	żoną	w	Leżajsku,	wszystkim	obecnie	znany,	generał	Władysław	Sikorski,	który	jako	inżynier	nad-
zorował	wykonywane	prace.

W	czasie	pierwszej	wojny	światowej,	zaczęto	budować	pierwsze	mosty.	A	tak,	właśnie	mosty,	a	nie	most.	Było	
w	rzeczywistości	ich	kilka,	nie	wszystkie	zostały	zbudowane	do	końca,	ale	każda	ze	stron	walczących	bardzo	się	starała	
i	śpieszyła	z	ich	wykonaniem.	Oczywiście	pamiętajmy,	iż	były	to	mosty	drewniane,	a	budulcem	było	niestety	drzewo	
wycinane	w	klasztornym	lesie	O.O.	Bernardynów	w	Leżajsku.	Po	zakończeniu	działań	wojennych	na	tym	terenie,	moż-
na	by	się	cieszyć	z	nowego	mostu,	ale	los	był	innego	zdania	(za	każdym	razem	wycofujące	się		wojska	niszczyły	nowo	
zbudowany	most)	.

Skończyła	się	I	Wojna	Światowa.	Naród	odzyskał	niepodległość	i	Polska	wróciła	na	mapy	świata,	jednak	pro-
blem	mostu	nadal	pozostał.	W	latach	dwudziestych	XX	wieku,	zaczęto	robić	starania	u	władz,	aby	te	spojrzały	przychyl-
nym	okiem	na	ten	wielki	palący	problem	dla	ludności	i	rozwoju	regionu.	W	końcu	udało	się.	Dzięki	staraniom	Francisz-
ka	Uhniata,	ówczesnego	Dyrektora	Departamentu	Finansowego	Ministerstwa	Komunikacji,	zadecydowano	o	budowie	
mostu.	Decyzja	zapadła	w	1928	roku	i	została	zatwierdzona	przez	Ministerstwo	Robót	Publicznych,	ale	do	powstania	
mostu	była	jeszcze	daleka	droga.	Jak	wiadomo,	tego	typu	inwestycje	zaliczają	się	do	tak	zwanych	„robót	publicznych”	
i	obowiązują	je	odpowiednie	procedury,	a	pierwszą	z	nich	jest	przetarg	na	wykonanie	prac	związanych	z	tą	budową.	
Przetarg	ogłoszono	zapisem	we	Lwowskim	Dzienniku	Wojewódzkim	z	1929r.
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Najprawdopodobniej	przetarg	ogłoszono	w	prasie	krajowej	jak	i	regionalnej,	ale	to	tylko	filary	i	przyczółki,	gdzie	reszta	
mostu?	Jednak	prace	ruszyły	i	to	nawet	dość	sprawnie.	Już	w	grudniu	zaczęto	fundowanie	filara	nr	II,	wykonując	grodzy	
o	podwójnych	ściankach.	Lecz	tu	zaczęły	się	pierwsze	problemy.	W	wyniku	wykonania	grodzy	zmieniła	się	głębokość	
piaszczystego	dna	rzeki	dochodząc	do	6	m.	Ruchome	dno	Sanu	zmusiło	wykonawców	do	zmiany	pierwotnego	projektu	
-	tj.	do	zwiększenia	długość	pali,	zastosowania	blaszanych	osłon	oraz	wielu	prac	poprawiających	efektywność	i	bezpie-
czeństwo.

	Widok	filara	nr	2

Wreszcie	zakończono	zmiany,	a	pod	koniec	lutego	1930	roku	32	pale	były	już	na	swoich	miejscach	i	można	było	przy-
stąpić	do	wyiłowania	przestrzeni	między	ściankami	grodzy.

Niestety,	robotnicy	wykonujący	tę	pracę	kilkakrotnie	musieli	uciekać	z	wnętrza	grodzy	ratując	swoje	życie	przed	
zalaniem	płynnym	piaskiem,	którego	wytryski	dochodziły	do	2m	wysokości.	Powtórnie	przerwano	prace.	Należało	po-
czekać	około	2	dni,	aby	rzeka	zacieśniła	rozluźniony	piasek.	Jednak	z	biegiem	czasu	te	kłopoty	powtarzały	się	i	16	maja	
1930	roku,	komisyjnie	zarządzono	wstrzymanie	dalszych	prac.	Poinformowano	wyższe	władze	i	poproszono	o	wydanie	
dalszych	zarządzeń.	W	końcu	przyszła	odpowiedź	i	można	było	powrócić	do	wstrzymanych	robót.	21	czerwca	zakończo-
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no	czynności	związane	z	betonowaniem	filara,	a	w	kilka	dni	później	roboty	wykończeniowe.	Pozostała	tylko	rozbiórka	
wewnętrznych	ścianek	grodzy	i	filar	był	gotowy.	Prace	przy	pozostałych	filarach	trwały	nadal.	Ale	to	nie	koniec	kom-
plikacji.	W	wyniku	problemów	budowlanych	jak	i	opóźnień	w	pracach,	zaczęły	rosnąc	koszty	wykonania	tego	przedsię-
wzięcia.	Jak	czytamy	w	SKOROWIDZU	DO	SPRAWOZDAŃ	STENOGRAFICZNYCH	Z	POSIEDZEŃ	SEJMU	RZECZYPOSPOLITEJ	
POLSKIEJ	od	27	marca	1928	r.	do	29	marca	1930	r,	Klub	Stronnictwa	Chłopskiego	wystosował	interpelacje	do	p.	Mini-
stra	Robót	Publicznych	w	sprawie	przyjścia	z	pomocą	kredytową	i	zapomogą	wydziałowi	powiatowemu	łańcuckiemu	
przy	budowie	mostu	na	Sanie	we	wsi	Kuryłówka,	pow.	łańcuckiego,	woj.	Lwowskiego.	Międzyczasie,	a	dokładniej	na	
początku	czerwca	1931r,		ogłoszono	następny	przetarg,	na	wykonanie	kratownic	mostu.

Wszystko	znowu	było	na	dobrej	drodze,	a	zadowolenie	bu-
downiczych	poprawiało	 się	 z	 tygodnia	na	 tydzień.	 Jednak	San	nie	
dał	za	wygraną	i	tylko	się	przyczaił.	Po	upływie	21	miesięcy	od	wy-
konania	pierwszej	podpory,	a	dokładnie	10	kwietnia	1932	roku,	przy	
stanie	wielkiej	wody,	filar	nr	II	przewrócił	się	przeciw	prądowi	prze-
łamując	się	w	trzonie.	Rzeka	dokonała	zemsty.	Budowę	ponownie	
wstrzymano.	 Przypadek	 ten,	 odbił	 się	 głośnym	echem	w	 kręgach	
technicznych	i	był	szeroko	omawiany,	a	nawet	publikowany	w	cza-
sopismach	 technicznych.	 Pierwszy	 raz	 już	w	 tym	 samym	 roku M.	
Rapaczyński	opisał	katastrofę	pod	tytułem	„Runięcie filara rzeczne-
go Nr. II przyszłego mostu na Sanie pod Kuryłówką”. Czas. Techn.  
z r.1932.

A	w	roku	1935	dr	A.	PAREŃSKI	wytłumaczył	przyczyny	hydrologicz-
ne	tego	zdarzenia	w	artykule:	„Zastosowanie teorji ruchu poten-
cjalnego do obliczania prędkości wody w łukach koryt sztucznych  
i przyrodzonych”, biorąc	ten	przypadek	za	przykład	do	dalszych	roz-
ważań.

Nie	wiadomo	kiedy,	 jednak	prace	ponownie	 ruszyły.	 Jak	 to	
w	 życiu	 bywa,	 na	 tym	nie	 był	 koniec	 tragedii.	 Chociaż	 tym	
razem	nie	dotyczyła	ona	 samego	mostu,	 ale	była	po	 części	
z	nim	związana.	W	maju	1934	roku	dla	zysku	zamordowano	
przewoźnika	promowego	Keila	z	Kuryłówki,	który	przez	wiele	
lat	pomagał	ludziom	przeprawiać	się	przez	rzekę.	Prawdopo-
dobnie	dla	tych	zarobionych	pieniędzy	dokonano	tego	czynu,	
pozostawiając	tylko	smutek	i	gorycz.

Ciało	Keila	zabrano	do	Leżajska,	na	cmentarz	żydowski,	a	jego	
ostatnia	droga	wiodła	ukochanym	promem	poprzez	spokojny	
tego	dnia	San.	Scenę	 tą	uwieczniono,	ukazując	prom	ozdo-
biony	Bramą	Triumfalną	oraz	niewykończony	most.
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W	1935	roku	gazeta	podała:

Budowa	dróg	i	mostów	w	woj.	lwowskiem	-	w	Kuryłówce	na	Sanie	wykończony	zostanie	
most	o	konstrukcji	drewniano-kratowej	i	leżajowej	o	rozpiętości	240	mtr.	

	Tuż	przed	otwarciem.	Mimo	tych	wszystkich	problemów,	most	został	ukończony	i	oddany	do	użytku	21	marca	1936	
roku.	Oczywiście,	most	otwierano	z	wielką	pompą	i	udziałem	miejscowych	władz,	nie	przypuszczając	 iż	(w	trzy	 lata	
później	)	13	września	1939	roku,	most	zostanie	wysadzony	przez	wycofujące	się	wojska	polskie	.	

Opracował: Jacek Śliwiński i Krzysztof Wojdanowicz 
Redakcja KW zastrzega : za treść i zdjęcia odpowiadają autorzy.	

Kilkuset	 uczniów	 szkół	 podstawowych	 z	 Podkarpacia	wzięło	 udział	 w	 finale	 konkursu	
„Moda	na	odblaski”,	który	odbył	się	4	października	2013r.	w	Filharmonii	Podkarpackiej	im.	Artu-
ra	Malawskiego	w	Rzeszowie.	Dzieci	zaprezentowały	pokazy	odblaskowej	mody,	obejrzały	spek-
takl	teatralny	i	uczyły	się	zasad	bezpieczeństwa	na	drodze,	a	reprezentacja	Szkoły	Podstawowej	
w	Dąbrowicy,	jako	jedna	z	5	podkarpackich	szkół	uczestniczyła	w	finale	konkursu.	Organizatorem	
konkursu	był	Wydział	Ruchu	Drogowego	Komendy	Wojewódzkiej	Policji	w	Rzeszowie	i	Krajowe	
Centrum	Bezpieczeństwa	Ruchu	Drogowego.

	 Odblask	 jest	bardzo	ważnym	elementem	stanowiącym	o	bezpieczeństwie.	Może	 też	być	 świetnym	uzupeł-
nieniem	i	dodatkiem	do	kreacji,	co	udowodniły	dzieci	z	Dąbrowicy	przygotowując	specjalny	pokaz	mody	w	ramach	

policyjnej	akcji	„Moda	na	odblaski”.	To	ogólnopolski	program	skierowany	do	uczniów	klas	I-	III	szkół	podstawowych,	a	
polega	na	szerzeniu	zainteresowania	dzieci	tematyką	bezpieczeństwa	w	ruchu	drogowym,	poprawie	znajomości	zasad	
bezpiecznego	poruszania	się	po	drogach	i	przedstawieniu	przez	dzieci	w	nieco	odmienny	sposób	bezpieczeństwa	na	

„MODA NA ODBLASKI” W DĄBROWICY
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BĄDŹMY WIDOCZNI - NOŚMY ODBLASKI! 
 W jesienne wieczory szybciej zapada zmrok, a  to czas, kiedy powinniśmy pomyśleć o naszym 
bezpieczeństwie na drodze. Wiadomo, że widoczność pieszych i rowerzystów poprawiają odblaskowe 
elementy, dzięki którym każdy, kto ich używa „świeci” i przyciąga uwagę innych uczestników ruchu 
drogowego. Pamiętajmy o tym i bądźmy widoczni na drodze.

	 Jesienią	 i	zimą	dochodzi	do	największej	 liczby	wypadków	drogowych	z	udziałem	pieszych.	Naj-
częstsze	błędy,	jakie	popełniają	piesi,	to	nieostrożne	wejście	na	jezdnię	przed	jadący	pojazd,	nieostrożne	
wychodzenie	na	jezdnię	zza	pojazdu,	przekraczanie	jezdni	w	miejscu	niedozwolonym,	poruszanie	się	nie-
prawidłową	stroną	drogi,	czy	wchodzenie	na	jezdnię	przy	czerwonym	świetle.

	 Bardzo	często	wypadki	drogowe	są	skutkiem	nieprawidłowego	zachowania	kierujących	samocho-
dami	względem	pieszych.	Główną	przyczyną	tych	zdarzeń	jest	nie	udzielenie	pierwszeństwa	pieszemu,	
niedostosowanie	 prędkości	 do	 panujących	warunków	 ruchu	 oraz	 nieprawidłowe	wykonywanie	 takich	
manewrów	jak	cofanie,	skręcanie,	czy	omijanie.

	 Do	wielu	wypadków	nie	doszłoby,	gdyby	piesi	byli	po	prostu	widoczni.	Kiedy	pieszy	ubrany	jest	
w	odzież	o	ciemnym	kolorze	 i	nie	posiada	elementów	odblaskowych,	kierowca	dostrzega	go	z	dużym	
opóźnieniem.	Warto	pamiętać,	że	po	zmroku	pieszy	widzi	reflektory	samochodu	nawet	z	odległości	kilku	
kilometrów,	ale	kierowca	dostrzeże	go	dopiero,	gdy	zauważy	sylwetkę	człowieka	w	zasięgu	świateł	sa-
mochodu.	Po	ciemku,	bez	elementów	odblaskowych,	jesteśmy	widoczni	w	światłach	mijania	z	odległości	
zaledwie	20 – 30 metrów.	Jeśli	jednak	pieszy	wyposażony	jest	w	element	odblaskowy,	odbijający	światła	
samochodu,	kierowca	spostrzeże	go	już	z	odległości	130 -150 metrów. To może uratować pieszemu ży-
cie!

	 Policjanci	z	Leżajska	od	wielu	lat	prowadzą	działania	wobec	niechronionych	uczestników	ruchu	
drogowego,	jakimi	są	piesi	i	rowerzyści,	mające	na	celu	poprawę	ich	bezpieczeństwa	na	drogach.	Elemen-
ty	odblaskowe	na	kurtkach,	spodniach,	tornistrach	zwiększają	szansę	pieszego	na	uniknięcie	potrącenia	
w	warunkach	złej	widoczności	-	warunek	jest	jeden	elementy	odblaskowe	muszą	być	używane	przez	pie-
szych,	rowerzystów,	czyli	niestrzeżonych	uczestników	ruchu	drogowego.

 Apelujemy do rodziców, jak również do dzieci o korzystanie z odblaskowych elementów co-
dziennego ubioru. Zawieszki, wszywki, kamizelki i wszelkiego rodzaju opaski oraz gotowe już elementy 
odblaskowe ubioru na pewno przyczynią się do zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych i poprawy bez-
pieczeństwa na naszych drogach.

aspirant mgr Krzysztof Ficek – oficer prasowy KPP Leżajsk

drodze.	Uczniowie	mieli	szansę	pokazania,	że	noszenie	elementów	odblaskowych	pomaga	i	może	też	być	modne,	przy	
równoczesnym	zachowaniu	podstawowych	 zasad	bezpieczeństwa.	Uczniowie	Szkoły	Podstawowej	w	Dąbrowicy	na	
forum	województwa	zdobyli	wyróżnienie,	a	wszyscy	uczestnicy	finałowego	pokazu	otrzymali	nagrody	rzeczowe,	wśród	
których	oczywiście	nie	zabrakło	odblasków.	

	 Nieoświetlony	pieszy,	widoczny	jest	w	światłach	reflektorów		samochodu	maksymalnie	z	odległości	30m.,	a	
taki	pieszy	nie	daje	szans	sobie	na	przeżycie.	Najmniejsze	światełko,	naklejka,	element	odblaskowy	pozwala	na	zauwa-
żenie	pieszego	już	z	odległości	150	m,	a	kamizelka	odblaskowa	nawet	z	300	m.	

	 Prezentacja	 artystycznej	 koncepcji	 strojów	promujących	bezpieczeństwo	w	 ruchu	drogowym	w	wykonaniu	
uczniów	klas	I	i	II	pod	opieką	pani	Lucyny	Pietrycha	była	wspierana	przez	pana	Marka	Latawca	z	Gminnego	Ośrodka	Kultury	 
w	Kuryłówce.
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