
W ramach działań informacyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na wypadek 
wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Kurów wyznaczono punkty wydawania tabletek 
jodku potasu: 

Nr 
punktu 

Granice obszaru PWTJP Siedziba  

1 

KURÓW  
ulice: Blich, Fabryczna, Słoneczna, Kwiatowa, Jana 
Kilińskiego, Krótka, Krzywa, Nadrzeczna, Nowa, 
Puławska, Warszawska, Głęboka, Tadeusza Kościuszki, 
Kowalska, OLESIN, PŁONKI od numeru domu 222 A do 
numeru końcowego 

Gminny Ośrodek Kultury,  
ul. Kilińskiego 2a,  

24-170 Kurów 
Sala widowiskowa  

2 

KURÓW 
ulice: Bartosza Głowackiego, Graniczna, Nowy Rynek, 
Partyzantów, Piaskowa, Poprzeczna, Lubelska, 
Ogrodowa, Polna, Sadowa, Wiśniowa, Zielona, 
Spokojna, Bratkowa, Zacisze, Ciasna, Wojska Polskiego, 
Grzegorza Piramowicza, Żabia 

Szkoła Podstawowa  
w Kurowie  

Duża sala gimnastyczna  
wejście od strony boisk sportowych 

ul. Lubelska 16 
24-170 Kurów 

 
 

Lokal dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

3 BRZOZOWA GAĆ, SZUMÓW, WYGODA 

Świetlica wiejska, Brzozowa Gać 3a,  
24 - 170  Kurów 

 

Lokal dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

4 PŁONKI od numeru domu 1 do numeru domu 221A 

Świetlica wiejska  
Płonki 101,  

24 - 170  Kurów 



5 KŁODA, ZASTAWIE, BARŁOGI, ŁĄKOĆ 

Świetlica wiejska, Kłoda 12a, 
24 - 170  Kurów 

Lokal dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

6 
BRONISŁAWKA, CHOSZCZÓW, 
MARIANKA, 

Świetlica wiejska w Choszczowie, 
Choszczów 49 A, 

24-170 Kurów 

Lokal dostosowany do potrzeb   
osób niepełnosprawnych 

7 
DĘBA, POSIOŁEK, WÓLKA 
NOWODWORSKA 

Świetlica wiejska w Dębie 
Dęba 21, 

24-170 Kurów 

8 KLEMENTOWICE, BUCHAŁOWICE 

Świetlica wiejska w Klementowicach, 
Klementowice 19A, 

24-170 Kurów 

Lokal dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 



9 

Punkt mobilny z siedzibą w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kurowie 
obsługa mieszkańców gminy stanowiących osoby ze 
szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j.) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kurowie, 

 ul. Lubelska 45,  
24-170 Kurów 

81 8811490 

Kurów, Brzozowa Gać Olesin, Szumów, Wygoda Auto służbowe Urząd Gminy Kurów 

Płonki, Klementowice, Buchałowice Auto służbowe Urząd Gminy Kurów 

Bronisławka, Choszczów, Marianka 
Dęba, Posiołek, Wólka Nowodworska 

Auto Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kurowie 

 
Informujemy, że wyznaczone granice działania punktu mają charakter porządkujący i informacyjny, 
natomiast nie bezwzględnie obowiązujący. Na podstawie ilości mieszkańców zamieszkujących dany 
teren zostanie zabezpieczona i dostarczona odpowiednia ilość preparatu. Granice działania punktu 
mają również za zadanie umożliwienie mieszkańcom uzyskanie informacji gdzie najbliżej ich miejsca 
zamieszkania znajduje się punkt. 
Należy jednak pamiętać, że w sytuacji zagrożenia należy udać się do najbliższego punktu Państwa 
przebywania w danej chwili. W każdym z wyznaczonych przez Wojewodę Lubelskiego punkcie 
dystrybucji do którego się zgłosicie otrzymają Państwo preparat. Aktualizowana na bieżąco lista 
miejsc  dystrybucji jodku potasu na terenie województwa lubelskiego znajduje się pod adresem: 
https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-
wojew%C3%B3dztwa-lubelskiego 
 
Punkt mobilny z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurowie będzie dostarczał preparat 
osobom, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na 
okoliczności, w których się znajdują, będą miały trudności w dotarciu do stacjonarnego punktu 
dystrybucji jodku potasu (w szczególności samotne osoby w podeszłym wieku czy osoby  
niepełnosprawne). Zachęcamy do zgłaszania się do OPS w Kurowie już od dziś ponieważ zgłoszenia 
przyjmowane będą na bieżąco. 
 
W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje. Bieżący monitoring prowadzi Państwowa 
Agencja Atomistyki. 
 
Punkty będą dystrybuować tabletki dopiero po otrzymaniu dyspozycji od Wojewody Lubelskiego.  
Informację o uruchomieniu punktów dystrybucji przekażemy Państwu za pomocą: 

• strony internetowej www.kurow.eu, 

• aplikacji sms https://rejestracja.sisms.pl/rejestracja/nadawca/86ebe024/Gmina-
Kur%C3%B3w, 

https://rejestracja.sisms.pl/rejestracja/nadawca/86ebe024/Gmina-Kur%C3%B3w
https://rejestracja.sisms.pl/rejestracja/nadawca/86ebe024/Gmina-Kur%C3%B3w


• komunikatów słownych nadawanych z samochodów pożarniczych przez OSP Kurów, OSP 
Kłoda, OSP Klementowice, OSP Kolonia Klementowice 
 
 
Prosimy o zapoznanie się z dostępnymi informacjami przekazanymi na temat sytuacji i profilaktyki 
jodowej w: 
broszurze informacyjnej - https://www.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/ulotka.png 
Konferencji prasowej Wojewody Lubelskiego z 03.10.2022 r. -
https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/dystrybucja-jodku-potasu-konferencja-z-udzia%C5%82em-
wojewody-lubelskiego 
Konferencji prasowej MSWIA z 30.09.2022 r. - https://www.gov.pl/web/mswia/dystrybucja-jodku-
potasu---konferencja-z-udzialem-wiceministra-blazeja-pobozego 
 
Zachęcamy aby przed przyjęciem preparatu podczas najbliższej wizyty zasięgnąć opinii swojego 
lekarza rodzinnego. 
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