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WIEÂCI

Dzieƒ Samorzàdowca

23 paêdziernika w Gminnym OÊrodku Kultury
w Kury∏ówce odby∏a si´ uroczysta gala z okazji
Dnia Pracownika Samorzàdowego. Podczas
spotkania wójt gminy Tadeusz Halesiak
uhonorowa∏ osoby ca∏ym sercem anga˝ujàce
si´ w prace na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej.  
W pierwszej kolejnoÊci nagrodzono pracowni-
ków Urz´du Gminy w Kury∏ówce, których na
wniosek wójta - z∏o˝ony po raz pierwszy po
osiemnastu latach - Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej wyró˝ni∏ „Medalem za d∏ugoletnià
s∏u˝b´”. Byli to: Lucyna Dziwota, Bronis∏awa
Staroƒ, Stanis∏awa Bagniak, Agnieszka Jan-
dziƒska, Jolanta Mase∏ek, Maria Szozda-Mazu-

rek, Matylda Pawelec, Roman Sza∏ajko, Wies∏aw
Mynart. (Wszystkim wymienionym odznacze-
nia w imieniu Prezydenta RP wr´czy∏ Woje-
woda Podkarpacki Miros∏aw Karapyta w dniu
27 paêdziernika 2008).
Nast´pnie wr´czono nominacje awansu zawo-
dowego na stanowiska inspektora dla praco-
wników urz´du: Agnieszce Kuczek i Andrzej-
owi Szpetnarowi.
W nast´pnej kolejnoÊci nagrody odbierali:
Matias Dittworths Dyrektor Browaru Le˝ajskiego
za bardzo dobrà wspó∏prac´ i sponsorowanie
imprez organizowanych na terenie gminy,
Zespó∏ Âpiewaczy „Leszczyna” z Kulna i Ze-
spó∏ Âpiewaczy „Âcie˝yna z Dàbrowicy” – za
upowszechnianie kultury i tradycji ludowej,
Aleksandra Janicka pisarka, poetka i felietonist-
ka - za krzewienie kultury w Êrodowisku lokalnym,
Kazimiera i Stanis∏aw Magdziakowie - za upo-
wszechnianie twórczoÊci artystycznej w Êrodo-
wisku poprzez utworzenie galerii „Zadworek”, 
Robert Staroƒ i Janusz Kuszpa – za dzia∏ania
na rzecz rozwoju sportu,
Katarzyna Wilkos – zawodniczka sekcji kolar-
stwa LKS Azalia w Brzózie Królewskiej, Mi-
strzyni Polski MTB w kolarstwie górskim,  na-
grodzona za wybitne osiàgni´cia sportowe,

Aleksandra Janicka
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Liliana Kania, Urszula Zi´zio – nauczycielki SP
w Kury∏ówce, za znaczàce osiàgni´cia w pracy
dydaktycznej,
Marian Szkodziƒski Komendant Powiatowy
Policji w Le˝ajsku, Józef Golec Komendant
Powiatowy PSP w Le˝ajsku, Mieczys∏aw Kot
Sekretarz Zarzàdu Wojewódzkiego Zwiàzku

OSP w Rzeszowie, Czes∏aw Kargol w-ce Za-
rzàdu Gminnego Zwiàzku OSP w Kury∏ówce –
otrzymali podzi´kowania za dobrà wspó∏prac´
w zakresie porzàdku publicznego i bezpieczeƒ-
stwa obywateli,
Robert ˚o∏ynia Starosta Le˝ajski – za koordy-
nowanie Krajowego Systemu Ratowniczego
i podejmowanie wspólnych dzia∏aƒ w ochronie
powodziowej,
Danuta Dzia∏o, Beata Wójtowicz, Ma∏gorzata
Leja, Janusz Bazan, Waldemar Fus - dyrektorzy
szkó∏ z terenu gminy Kury∏ówka za realizacje
zadaƒ zwiàzanych z ogólnopolskà kampanià
profilaktycznà „Zachowaj Trzeêwy Umys∏”,
Irena Wnuk, Katarzyna S´k nauczycielki SP
w Kulnie – za koordynowanie dzia∏aƒ profilak-
tycznych w szkole,
Ko∏o Gospodyƒ Wiejskich w Kury∏ówce – za
promocj´ gminy w powiecie, w województwie
i poza granicami kraju,
Alicja Kycia kierownik GOPS, Prezes Zarzàdu
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Ku-
ry∏ówka - za dzia∏alnoÊç spo∏ecznà, za organi-

zowanie akcji charytatywnych i prozdrowot-
nych.
Wszystkim wyró˝nionym i nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy i ˝yczymy sukcesów
w dalszej pracy zawodowej i w dzia∏alnoÊci
spo∏ecznej.Kazimiera i Stanis∏aw Magdziakowie

Katarzyna Wilkos



4

Gminne Âwi´to Rolników w Kury∏ówce

7 wrzeÊnia w Kury∏ówce odby∏y si´ Do˝ynki
Gminne, coroczne Êwi´to rolników, które roz-
pocz´∏a uroczysta msza Êwi´ta w koÊcie para-
fialnym w Tarnawcu. Dzi´kczynnà sum´ za
zebrane, obfite plony odprawi∏ ks. proboszcz
Franciszek Goch. KoÊció∏ w tym dniu zdobi∏y

pi´kne wieƒce uwite z najokazalszych k∏osów
zbó˝, przyozdobione kolorowymi kwiatami i do-
rodnymi owocami. 
Po mszy Êwi´tej barwny korowód do˝ynkowy
przejecha∏ ulicami Kury∏ówki na plac przy stra˝-
nicy OSP, gdzie odbywa∏a si´ dalsza cz´Êç uro-
czystoÊci. To tutaj w obecnoÊci licznie zgro-
madzonych goÊci i mieszkaƒców gminy,
delegacje wieƒcowe wsi: Dàbrowica, Jastrz´biec,
Kolonia Polska, Kulno i Kury∏ówka – zapre-

zentowa∏y obrz´dy do˝ynkowe. W programie
nie zabrak∏o równie˝ kultowego punktu, jakim
jest tradycyjne dzielenie chlebem. Cz´stowanie
to rozpoczà∏ gospodarz do˝ynek wójt gminy
Kury∏ówka Tadeusz Halesiak, który otrzyma∏
przepi´kny ko∏acz od starostów: Ma∏gorzaty
Czarniecki z Jastrz´bca i Andrzeja Kulpy w Tar-
nawca. Na zakoƒczenie obrz´du do˝ynkowego

chóralnie odÊpiewano pieÊƒ pt. „Plon niesiemy,
plon”, po czym skoczna polka porwa∏a wszyst-
kich do wspólnego taƒca. Nie by∏ to jeszcze
koniec tego bogatego przedsi´wzi´cia, bo dalszà
cz´Êç programu wype∏nia∏y wyst´py solistów

i zespo∏ów Gminnego OÊrodka Kultury
w Kury∏ówce oraz zaproszonych przez
nich grup goÊcinnych. Podsumowaniem
natomiast by∏ festyn ludowy przygotowa-
ny przez LZS w Kury∏ówce.
Nale˝y przyznaç, ˝e przedsi´wzi´cie to
nie by∏oby tak okaza∏e, gdyby nie wsparcie
finansowe i rzeczowe naszych sponsorów.
Dlatego te˝ wszystkim darczyƒcom sk∏ada-
my podzi´kowania i s∏owa wdzi´cznoÊci
za okazanà pomoc. 

GGooÊÊcciiee:: Zbigniew Rynasiewicz – Pose∏ na Sejm RP, Miros∏aw
Karapyta – wojewoda Podkarpacki, Robert ˚o∏ynia – starosta

le˝ajski,  ksi´˝a z terenu naszej gminy, Tadeusz Tr´bacz – burmistrz
miasta Le˝ajska, Jacek Chmura –wójt gminy Grodzisko Dolne,
Marek Chmura z-ca burmistrza miasta i gminy Nowa Sarzyna,
Andrzej  Janas z-ca wójta gminy Le˝ajsk, Robert Kowal – sekretarz

gminy Krzeszów oraz wielu innych przedstawicieli urz´dów
i instytucji z terenu ca∏ego województwa.
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Nasi sponsorzy to: Silikaty Le˝ajsk, Browar Le-
˝ajsk, Zdzis∏aw Baran - Stare Miasto, Tadeusz
Garbacz – Rzuchów, Bank Spó∏dzielczy Le˝ajsk,
KRUS o/ Le˝ajsk, Arcus Soft Grodzisko Dolne,
Szko∏a nauki jazdy LESZEK w Kury∏ówce,
Firma WOD-KAN Ziaja Krasne, Antoni Bucior
Le˝ajsk, SUDR Grodzisko Dolne, BUD Le-
˝ajsk, Firma METEOR, Center Bud, Infogal
Le˝ajsk, Przedsi´biorstwo Budowy Dróg i Mostów
w Le˝ajsku, Firma Igoobud, Leszek JaÊkowski
Nowa Sarzyna, PHU Jarda.

O Programie Integracji Spo∏ecznej realizowanym
w naszej gminie w latach 2008-2009 pisaliÊmy
szerzej w poprzednim numerze KW. Przypo-
mnijmy, ˝e jego celem jest przede wszystkim
aktywizacja grup biernych spo∏ecznie oraz
integrowanie ich ze Êrodowiskiem lokalnym.
Po wielomiesi´cznej pracy polegajàcej na opra-
cowaniu niezb´dnej dokumentacji tj.: plan
dzia∏ania, plan finansowy, a tak˝e po wypraco-
waniu w konsultacjach spo∏ecznych wspólnej
wizji zadaƒ jakie powinny byç realizowane
w ramach tego programu, przystàpiono do wdra-
˝ania tych zamierzeƒ w ˝ycie. I tak w miesiàcu
lipcu Urzàd Gminy w Kury∏ówce og∏osi∏ kon-
kursy na realizacj´ dwóch-zdaniem uczestni-
czàcych w konsultacjach – najwa˝niejszych
zadaƒ jakie nale˝y podjàç:
1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci

i m∏odzie˝y z terenu gminy Kury∏ówka, re-
alizacja dzia∏aƒ majàcych na celu ich rozwój
intelektualny i fizyczny.

2. Reintegracja spo∏eczna osób
starszych, utworzenie Gminnego
Klubu Seniora.

Do konkursu przystàpi∏o Stowarzysze-
nie na rzecz rozwoju Gminy Kury-
∏ówka, które podj´∏o si´ zarówno
pierwszego jak i drugiego zadania.
W sierpniu ruszy∏y pierwsze remonty
w pomieszczeniach udost´pnionych
stowarzyszeniu pod dzia∏alnoÊç Êwie-
tlicowà. Odnowiono w nich pod∏ogi,
wyremontowano w koniecznych miej-
scach urzàdzenia grzewcze, odmalowa-
no wn´trza i wszystkie wyglàdajà dzisiaj
czysto i estetycznie. ¸àcznie na terenie
gminy uruchomiono Êwietlice w sze-

Êciu (na dziesi´ç) so∏ectwach, a siódma jest
w trakcie realizacji. W pozosta∏ych trzech wio-
skach problemy z utworzeniem Êwietlic doty-
czà braku bazy lokalowej pod takà dzia∏alnoÊç.
Âwietlice czynne sà od poniedzia∏ku do piàtku
w godzinach popo∏udniowych, opiek´ nad dzieç-
mi i m∏odzie˝à sprawuje w tym czasie zatrudnio-
ny w ramach programu opiekun. Placówki te
zosta∏y wyposa˝one w podstawowe umeblowa-
nie tj.: stoliki, krzes∏a, zakupiono do nich rów-
nie˝ sto∏y tenisowe, darts, szachy oraz liczne gry
planszowe. Na co dzieƒ w Êwietlicach uzupe∏-
niane sà artyku∏y papiernicze, kredki, koloro-
wanki itp. Zaprenumerowano tak˝e odpowie-
dnià do poszczególnych grup wiekowych pras´.
To tutaj upowszechniana jest idea wolontaria-
tu, gdzie m∏odzie˝ bezinteresownie pomaga
m∏odszym uczestnikom zaj´ç Êwietlicowych
w odrabianiu lekcji, a tak˝e uczestniczy w
organizowaniu zaj´ç dla dzieci. Natomiast dla
m∏odzie˝y organizowane sà interesujàce spotkania

Âwietlice Êrodowiskowe i Klub Seniora ju˝ dzia∏ajà
(uruchomione w ramach Programu Integracji Spo∏ecznej)

Klub Seniora
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tematyczne i dyskoteki. 
Drugim zadaniem programowym by∏o utwo-
rzenie Gminnego Klubu Seniora. Spotkania
w Klubie Seniora odbywajà si´ dwa razy w ty-
godniu we wtorki i czwartki w siedzibie KGW
w Kury∏ówce i cieszà si´ ogromnà popular-
noÊcià. Osoby starsze uczestniczàc w tych zaj´-
ciach majà okazj´ porozmawiaç ze swoimi
rówieÊnikami, dzielà si´ swoimi problemami,
wymieniajà poglàdy na ró˝ne tematy, zawsze
znajdà tu kogoÊ, kto ich wys∏ucha i poÊwi´ci im
swój czas. Dla Seniorów równie˝ zakupiono
niezb´dny sprz´t i wyposa˝enie, zaprenumero-
wano pras´, organizowane sà dla Nich zaj´cia
odpowiednie do zainteresowaƒ. W planie zaj´ç

klubu znajdujà si´ spotkania okolicznoÊciowe
tj. Katarzynki, Spotkanie Wigilijne, Dzieƒ Se-
niora, a tak˝e wycieczki. Pierwszà bardzo udanà
wycieczk´ Seniorzy majà ju˝ za sobà. By∏ to
wyjazd w dniu 16 paêdziernika do Kalwarii
Pac∏awskiej. Z pewnoÊcià w trakcie realizacji
zadaƒ Êwietlicowych jak i Klubu Seniora z cza-
sem pojawi si´ jeszcze wiele innych propo-
zycji i pomys∏ów, ale ju˝ teraz cieszy fakt
du˝ej frekwencji uczestników takich form
sp´dzania czasu wolnego, co jest dowodem na
to, ˝e inicjatywa gminnych dzia∏aƒ na rzecz tych
dwóch grup spo∏ecznych okaza∏a si´ niezwykle
trafna.

3 paêdziernika
br. wszystkie ko-
biety z terenu
gminy Kury∏ów-
ka obj´te Profi-
laktycznym Pro-
gramem Wcze-
snego Wykrywa-
nia Raka Piersi
i Raka Szyjki
Macicy, mia∏y o-
kazj´ skorzysta-
nia z bezp∏atnych
badaƒ w cyto-
m a m m o b u s i e ,
nale˝àcym do
Fundacji SOS
˚ycia w Mielcu.
Badania takie
zorganizowano
w naszej gminie
ju˝ po raz drugi.
Pierwsze odby∏y
si´ w 2005 roku
i cieszy∏y si´ ogromnym zainteresowaniem
paƒ. Dlatego te˝ w roku bie˝àcym, majàc na
uwadze przede wszystkim trosk´ o zdrowie
mieszkanek, a tak˝e fakt, ˝e badania te refun-
dowane sà przez NFZ raz na dwa lata mammo-
grafia  i raz na trzy lata cytologia, wójt gminy
Kury∏ówka Tadeusz Halesiak podjà∏ starania o
ponowne sprowadzenie mammobusu na teren
gminy. I tym razem okaza∏o si´, ˝e dzia∏anie takie
by∏o jak najbardziej celowe, gdy˝ ponownie
frekwencja w badaniach by∏a niezwykle wyso-

ka, a panie cieszy∏y si´, ˝e mog∏y je wykonaç
na w∏asnym terenie bez dodatkowego stresu,
jakim niekiedy jest wyjazd do innych oÊrod-
ków diagnostycznych. Nale˝y dodaç, ˝e bada-
nia tym razem przebiega∏y znacznie sprawniej,
gdy˝ wi´kszoÊç kobiet skorzysta∏a z mo˝liwo-
Êci wczeÊniejszej rejestracji telefonicznej
umawiajàc si´ na wyznaczonà godzin´. Dzi´ki
temu ˝adna z nich nie traci∏a swojego czasu
czekajàc na badanie w d∏ugiej kolejce. 

AK

CYTOMAMMOBUS PO RAZ DRUGI W KURY¸ÓWCE
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DziÊ przedstawiamy zarys historii naj-
m∏odszej parafii obrzàdku ∏aciƒskiego obejmu-
jàcej swym zasi´giem terytorium naszej gminy.
Jest nià parafia pw. Êw. Andrzeja Boboli w By-
strem (diecezja zamojsko-lubaczowska), w
której sk∏ad wchodzi miejscowoÊç Kulno (500
wiernych) i z terenu powiatu ni˝aƒskiego: Bystre
(650), Kustrawa (300), ¸azów (290) i Sigie∏ki
(140). 

Pierwszà wzmiank´ o Kolnie znajdujemy
w dokumencie królewskim potwierdzajàcym
przywileje gospodarcze wójta Le˝ajska pocho-
dzàcym z 1466 roku. Król Kazimierz Jagiel-
loƒczyk wymienia Wyw∏ok´ (obecnie Kury-
∏ówka), Ozanna (O˝ann´) i Kolno (Kulno) jako
wsie monarsze wyros∏e obok Le˝ajska. 

Kolejny zapis dotyczàcy Kolna le˝àcego
nad rzekà Kolna (obecnie Z∏ota) pochodzi
z 1515 roku.

W roku 1580 król Stefan Batory wy-
dzier˝awi∏ starostwo krzeszowskie Janowi
Zamojskiemu. W wyniku kolejnych przek-
szta∏ceƒ Kanclerz Wielki Jan Zamojski w∏à-
czy∏ w sk∏ad ordynacji klucz krzeszowski w
sk∏ad którego wchodzi∏y: Krzeszów (stolica
klucza), Piskorowice, Wola Kuloƒska, Biszcza,
Bukowina, Komionka, Korchów, Lipiny,
Tarnogród, Ksi´˝pol, P∏usy i Kulno. W r´kach
ordynacji Kulno pozostawa∏o do 1944 r.

Kulno straci∏o wi´ê z Galicjà po 1815 roku
wchodzàc w sk∏ad Królestwa Kongresowego
pozostajàcego pod wp∏ywami Rosji. Taki stan
istnia∏ do 1915 roku kiedy to w wyniku ofen-

sywy austriackiej teren ten odebrano Rosji i we
w∏adaniu Austrii pozosta∏ do koƒca I wojny
Êwiatowej. W okresie mi´dzywojennym, czasie
wojny i po jej zakoƒczeniu Kulno zwiàzane
by∏o z Lubelszczyznà. Dopiero od 1956 roku
Kulno wesz∏o w sk∏ad nowo tworzonego po-
wiatu le˝ajskiego woj. rzeszowskie. 

Etnicznie od zarania wieków w Kulnie
dominowali Rusini. Autorzy opisujàcy histori´
Kulna sà zgodni, ˝e istniejàca cerkiew jest
trzecià zbudowana w tej wsi.

Kulno nale˝y do najstarszych wsi ziemi
le˝ajskiej, zatem istnienie cerkwi na prze∏omie
XV i XVI wieku jest niemal pewne. Kolejna
cerkiew w Kulnie  wzmiankowana jest w 1712
roku. By∏a to ju˝ cerkiew unicka (prawos∏awni
w Polsce przechodzili na greko-katolicyzm po
1596 roku). Wspomniane cerkwie drewniane
posadowiono na parceli nale˝àcej obecnie do
LeÊnictwa. Wokó∏ cerkwi istnia∏ cmentarz,
obok znajdowa∏a si´ plebania. DziÊ w miejscu
gdzie sta∏a cerkiew uwa˝ny obserwator zauwa-
˝y niewielkie wzniesienie oraz powalony na-
grobek. Epitafium napisane w j´zyku polskim
jest trudne do odczytania. To co da si´ odczy-
taç brzmi mniej wi´cej tak: na Êrodku: „DOM
FAMILIJNY”, napis z lewej „TU SPOCZY-
WAJÑ / ZW¸OKI MACIEJA / KURKIEWI-
CZA / KTÓRY / PROBOSZCZEM / KULNY
LAT 38 / W ROKU ˚YCIA 6…/ DNIA
…GRUDNIA / 1832  PRZENIÓS¸ / SI¢ DO
WIECZNOÂCI / DUSZA JEGO PROSI / O
WESTCHNIENIE DO BOGA /.”, zaÊ prawa

strona epitafium brzmi:
„TU SPOCZYWA /
MARYANNA / Z KRY-
PIAKIEWICZÓW / KO-
RYTY¡SKA ˚ONA /
PROBOSZCZA / O.G.K
OPULSKA/ KTÓRA W
M¸ODYM / WIEKU 21 /
OPUÂCIWSZY / Z
˚ALEM ME˚A / I
FAMILA / 1819 R /
DNIA ˚YCIA SWEGO /
ZAKO¡CZY¸A / PROSI
O POBO˚NE WE-
STCHNIENIE /…”.

Rodzina Kurkiewi-
czów by∏a mocno zwiàza-
na z Kulnem o czym
Êwiadczà pozosta∏e  groby.

ZARYS HISTORII PARAFII W BYSTREM
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Drugi grób proboszcza parafii odnajdujemy na
placu koÊcielnym. Z zniszczonej r´kà ludzkà
inskrypcji grobowej z trudem mo˝na odczytaç:
„ANTONI KURKIEWICZ PRZE˚YWSZY
LAT /…/ ZMAR¸ W LUTYM 1899 R...”.
Antoni Kurkiewicz przeszed∏ na prawos∏awie
w 1869 r. by∏ proboszczem w Kulnie w latach
1877-1899.

Trzeci nagrobek rodowy znajdziemy na
cmentarzu. Tutaj zosta∏a pochowana w 1935 roku
˝onà W∏odzimierza Kurkiewicza (syna Antoniego)
który by∏ proboszczem parafii po Êmierci ojca
tj. od 1899 r do 1908 roku, a nast´pnie w la-
tach 1924-1936.

W po∏owie XIX wieku drewniane zabudo-
wania cerkiewne by∏y ju˝ stare. W 1854 roku
przystàpiono do budowy nowej plebani. Budynek
drewniany wzniesiono na starym placu obok
cerkwi (zosta∏ on rozebrany po II wojnie).
W 1869 roku zacz´to wznosiç mury murowanej
cerkwi umiejscawiajàc jà po drugiej stronie
rzeki na niewielkim wzniesieniu (tym samym
chroniàc jà od wylewów rzeki Z∏otej). Cerkiew
zbudowana jest w stylu cerkwi ruskiej (na pla-
nie krzy˝a greckiego i orientowana /w kierun-
ku wschodnim / ale budowana jako unicka)*.
Pierwotnie Êwiàtyni´ opasa∏o murowane ogro-
dzenie z bramà wejÊciowà znajdujàcà si´
w zachodniej cz´Êci. Drzwi g∏ówne znajdujà si´
w trzykondygnacyjnej wie˝y posadowionej na
rzucie oÊmioboku Za wie˝à znajduje si´ pro-
stokàtny babiniec, a dalej kwadratowa nawa
g∏ówna przy której po po∏udniowej i pó∏nocnej
stronie znajdujà si´ niewielkie kwadratowe
kaplice. Prezbiterium Êwiàtyni równie˝ kwa-
dratowe. Dwudziesto dwu metrowà wie˝´
wieƒczy ostros∏upowy he∏m zakoƒczony cebu-
lastà banià. Babiniec nakryty jest dachem dwu-
spadowym podobnie jak prezbiterium. Nad
nawà dach namiotowy z latarnià zakoƒczonà
he∏mem cebulastym, wi´kszym od znajdujàce-
go si´ nad wie˝à. Nad latarniami wie˝y i nawy
kute ˝elazne krzy˝e. We frontonie Êwiàtyni data
1872 tj. czas zakoƒczenia budowy cerkwi.
Kulniaƒscy unici nied∏ugo cieszyli si´ nowà
wspania∏à Êwiàtynià. W 1875 roku w wyniku
ukazu carskiego zlikwidowano unityzm w Kró-
lestwie Polskim. Ksiàdz oraz jego parafianie
zmuszeni zostali do przejÊcia na prawos∏awie.
Uczynili to jako jedni z ostatnich. Parafia
prawos∏awna w Kulnie istnia∏a z ma∏à przerwà
(1915 r -1918 r) do 1946 roku . 

Po wysiedleniu Ukraiƒców z Kulna wieÊ zo-
sta∏a zasiedlona przez okolicznà ludnoÊç pol-
skà. Opuszczona Êwiàtynia wkrótce popad∏a

w ruin´. Dla potrzeb nowych mieszkaƒców
Kulna kap∏an katolicki z Potoka Górnego raz
w miesiàcu odprawia∏ msz´ w budynku szko∏y
(dawna karczma z XIX w. obecnie ju˝ nie
istniejàca). W pozosta∏e niedziele i Êwi´ta
wierni modlili si´ w koÊciele parafialnym
w Potoku Górnym oddalonym o ponad 14 km.
Byli i tacy którzy ucz´szczali do koÊcio∏a
w Kury∏ówce oraz do le˝ajskiego klasztoru. 

Zrujnowanà cerkiew (zniszczony dach,
zawalony strop, powybijane okna, rozebrany
kamienny parkan) w 1956 roku odzyskuje

parafia prawos∏awna w Tarnogrodzie. Cerkiew
pozbawiona zosta∏a ca∏ego wyposa˝enia.
Ikonostas zosta∏ w 1951 roku wywieziony
z Kulna do Malczyc na ziemiach zachodnich
gdzie znajduje si´ tam do dziÊ. 

Tymczasem katolicki ksiàdz dostaje od
w∏adz komunistycznych zakaz modlitwy
w budynku szkolnym. Ostatnia msza zosta∏a
tam odprawiona 8 maja 1955 roku. Taki stan
istnia∏ do 1971 roku. Do Potoka Górnego przyby∏
nowy proboszcz ks. Bogus∏aw Wojtasiuk.
Po latach  tak wspomina tamte czasy: „… By∏a
tam cerkiew prawos∏awna (Kulnie). PomyÊla-
∏em, ˝eby jakoÊ tam odprawiaç nabo˝eƒstwa
dla nich. Siedzia∏em cicho, bo mi Ks. Bp Ka∏wa
powiedzia∏: „Siedê cicho. Bo ci´ nie zatwier-
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dzà. Jak b´dziesz mia∏ nominacj´, to rób”.
Nawiasem wyjaÊni´, ˝e w Polsce Ludowej ka˝da
nominacja na stanowiska koÊcielne musia∏a
byç zatwierdzona przez Urzàd d.s. Wyznaƒ. Po
otrzymaniu nominacji proboszczowskiej, by
zmusiç nasze ateistyczne w∏adze na zezwolenie
odprawiania w cerkwi, po uzgodnieniu z ks.
Grzegorzem Misijukiem, prawos∏awnym pro-
boszczem z Tarnogrodu, zaczà∏em sprawowaç
Msze Êw. w przydro˝nej kapliczce, jeszcze
mniejszej ni˝ w Goêdzie. By∏em sam. Za
ka˝de zgromadzenie mia∏em kolegium i kar´ 5
tys. z∏. (Przeci´tna p∏aca miesi´czna wynosi∏a
w owym czasie szeÊçset z∏otych – to dla po-
równania.). Wtedy samorzutnie zgodzi∏ mi si´
pomagaç Ks. Stanis∏aw Jargie∏o, wikariusz
z Biszczy, mój serdeczny kolega i przyjaciel.
Nie chcia∏em go mieszaç w sprawy Kulna.
Wtedy on od stycznia 1972 r. do sierpnia tego˝
roku przyje˝d˝a∏ do Gozdu, tzn. do chwili
przyjÊcia Ks. Kozakiewicza. Za co jestem Mu
bardzo wdzi´czny. Bo to Bo˝y Kap∏an …”.

Taktyka walki z w∏adzami paƒstwowymi
przyj´ta przez ks. Bogus∏awa Wojtasiuka
przynios∏a oczekiwany plon. Jeszcze w 1972
roku dosz∏o do porozumienia pomi´dzy Bisku-
pem Lubelskim Piotrem Ka∏wà i Prawos∏aw-
nym Metropolità ca∏ej Polski i Warszawy
Bazylim. W wyniku porozumienia uzgodniono,
˝e Êwiàtyni´ w Kulnie b´dà  wspó∏u˝ytkowaç-
nale˝y rozumieç po po∏owie wyznawcy obu
KoÊcio∏ów. 

W nieca∏y rok póêniej Kulno obchodzi
wielkie Êwi´to. Po raz pierwszy w dziejach
wioski odbywajà si´ prymicje ksi´dza Jacka
Staszaka syna Haliny i in˝. Józefa Staszaka.

Wspólne u˝ytkowanie Êwiàtyni przynosi
wymierne korzyÊci. KoÊció∏ z roku na rok
przybiera coraz wspanialszy wyglàd. G∏ównie
wysi∏kiem i groszem katolików z Kulna. 

9 maja 1997 roku z dotychczasowej parafii
w Krzeszowie zostajà wy∏àczone wsie: Bystre,
Kustrawa, ¸azów i Sigie∏ki i dekretem Biskupa
zamojsko–lubaczowskiego Jana Ârutwy erygo-
wana parafia w Bystrem. KoÊcio∏em parafial-
nym zosta∏ dotychczasowy koÊció∏ filialny pw.
Êw. Andrzeja Boboli w Bystrem. Pierwszym
proboszczem parafii zosta∏ ks. Jerzy Ko∏tun
który zamieszka∏ w zaadaptowanym na pleba-
nie budynku dawnego Kó∏ka Rolniczego.

Jeszcze w grudniu tego samego roku Biskup
Jan Ârutwa decyduje o w∏àczeniu do nowo po-

wsta∏ej parafii wieÊ Kulno z koÊcio∏em filial-
nym pw. Êw. Maksymiliana Kolbe.
Wraz z utworzeniem parafii nast´puje o˝ywie-
nie ˝ycia religijnego. Parafianie z Kulna w 1999r.
przyst´pujà do remontu wn´trza Êwiàtyni.
Wymieniono pod∏og´, ∏awki i drzwi. Systema-
tycznie wzbogacano wyposa˝enie liturgiczne
koÊcio∏a. Po dwóch latach pracy w parafii ks.
Jerzy Ko∏tun zostaje oddelegowany do parafii
¸aszczówka, a na jego miejsce przybywa ks.
proboszcz Janusz Granda. 

W dniu 11 czerwca 2000 r. Kulno wnios∏o
swój symboliczny wk∏ad w trzecie tysiàclecie
chrzeÊcijaƒstwa. O godz. 12.00 w koÊciele pw.
Êw. Maksymiliana Kolbe w Kulnie odby∏a si´
Msza prymicyjna ks. Bogdana ¸osia. W marcu
2005 roku nie tylko w koÊciele parafialnym,
ale równie˝ w Kulnie odby∏a si´ peregrynacja
kopii ikony Matki Boskiej Cz´stochowskiej.

Nowy proboszcz ks. Janusz Granda z zapa-
∏em przyst´puje do pracy w parafii.
Jego dzie∏em jest: ogrodzenie cmentarza, bu-
dowa kaplicy i rozpocz´cie pochówków w Kul-
nie, budowa nowej plebani w Bystrem, remont
Êwiàtyni w Kulnie (renowacja wie˝y, dachu
nad nawà g∏ównà).

Prace trwajà nie tylko dzi´ki ofiarnoÊci
mieszkaƒców Kulna, ale zw∏aszcza dzi´ki po-
mocy instytucji zewn´trznych: Rady Gminy
w Kury∏ówce, Urz´du Marsza∏kowskiego Wo-
jewództwa Podkarpackiego, Funduszu Ko-
Êcielnego MSWiA w Warszawie (na razie pro-
boszcz z Bystrego bezskutecznie stara si´
o pozyskanie Êrodków od Ministerstwa Kultury).

Potrzeby sà ogromne, poniewa˝ do pe∏nej
rewitalizacji obiektu (w tym do rekonstrukcji
pi´knego ikonostasu) brak jeszcze oko∏o 2 mi-
lionów z∏otych. Zadanie jest tym bardziej trudne,
bo remontu wymaga te˝ koÊció∏ parafialny
w Bystrem (zbudowany w 1986 roku).
* Cerkiew by∏a wznoszona z udzia∏em Êrodków
finansowych urz´du gubernialnego stàd rodzi
si´ hipoteza, ˝e carat w zamian za przejÊcie na
prawos∏awie mieszkaƒców Kulna zgodzi∏ si´
na budow´ nowej Êwiàtyni. 

Zebra∏ i opracowa∏ 

Roman Sza∏ajko  

Ps. Dzi´kuj´ ks. proboszczowi Januszowi
Grandzie za ˝yczliwych uwag kilka.
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Z okazji obchodów 90 lecia Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej im. Józefa Szcz´snego w Ku-
ry∏ówce, 13 lipca w koÊciele parafialnym pw.
Êw. Józefa w Kury∏ówce odprawiona zosta∏a
msza Êwi´ta która celebrowa∏ ksiàdz proboszcz
Franciszek Goch. Pomimo sezonu urlopowego,
ochotników z Kury∏ówki nie zawiedli licznie
przybyli goÊcie: wicestarosta
le˝ajski pe∏niàcy jednoczeÊnie
funkcj´ wiceprezes Zarzàdu
Oddzia∏u Powiatowego ZOSP
RP Józef Majkut, wójt Tadeusz
Halesiak, Prezes Zarzàdu Od-
dzia∏u Powiatowego ZOSP RP
Stanis∏awa P∏oszaj, radni
powiatowi: Maria Horoszko
i Waldemar Fus, przewodni-
czàcy i wiceprzewodniczàcy
Rady Gminy w Kury∏ówce:
Krzysztof Leja i Wies∏aw So-
cha, radni gminni: Krzysztof
Sokal i Tadeusz Kyç, przedsta-
wiciele Pos∏ów na Sejm RP:
Zbigniew Rynasiewicza i Jana
Burego, przedstawiciele ko-
mendantów powiatowych Policji i Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej. Obecni byli tak˝e weterani
ruch po˝arniczego, poczty sztandarowe wraz
z delegacjami stra˝aków Ochotniczych Stra˝y
Po˝arnych z: Grodziska Dolnego, Woli
Zarzyckiej i jednostek OSP z terenu gminy.

Szczególnie goràco by∏a witana Pani Maria
Haszto córka Józefa Szcz´snego, którego imi´
nosi dostojna jubilatka.

Po mszy delegacja stra˝aków wr´czy∏a
ksi´dzu proboszczowi Franciszkowi Gochowi
medal pamiàtkowy 90 - lecia Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej. Nast´pnie z∏o˝ono wieniec
i zapalono znicze pod tablicà pamiàtkowà upa-
mi´tniajàcà ofiary ostatniej wojny.

Dalsza cz´Êç uroczystoÊci jubileuszowych

odby∏a si´ przed budynkiem stra˝nicy przy
ponad 30 stopniowym upale. Po otwarciu uro-
czystoÊci referat okolicznoÊciowy przedstawi∏
Roman Sza∏ajko. W koƒcowej cz´Êci wystà-
pienia z∏o˝y∏ ochotnikom z Kury∏ówki ˝ycze-
nia: „…Drodzy koledzy z okazji tego Êwi´ta,

˝ycz´ Wam i Waszym rodzinom du-
˝o zdrowia i szcz´Êcia w ˝yciu oso-
bistym. ˚ycz´ aby s∏u˝ba w szeregach
ochotniczego po˝arnictwa przyno-
si∏a Wam wiele satysfakcji i poczu-
cia dobrze wype∏nionego obowià-
zku. Chcia∏bym abyÊcie mieli po-
czucie dumy z tego, ˝e jesteÊcie
stra˝akami, niesiecie pomoc innym
w chwilach gdy tej pomocy tak bar-
dzo potrzebujà. Takie zachowanie
stanowi wzór obywatelskiej posta-
wy...”. Równie˝ przybyli goÊcie skie-
rowali ciep∏e s∏owa do stra˝aków.
Kolejnym punktem uroczystoÊci ro-
cznicowej by∏o wr´czenie odznaczeƒ
dla wyró˝niajàcych si´ ochotników.
Mi´dzy innymi Z∏otym Medalem „Za
zas∏ugi dla po˝arnictwa” odznaczony
zosta∏ dh. Bogus∏aw J´drzejowski.

9o lat - wiek wzbudzajàcy szacunek
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18 wrzeÊnia br. mieliÊmy niecodziennà
mo˝liwoÊç obserwowania przejazdu ulicami
naszej gminy, jednego z najpopularniejszych
wyÊcigów kolarskich. Wydarzenie to –

niezwykle barwne i widowiskowe - wzbu-
dzi∏o ogromne zainteresowanie mieszkaƒców
i zgromadzi∏o liczne rzesze widzów.

TOUR DE POLOGNE

Niedzielne popo∏udnie dwudziestego czwar-
tego sierpnia. Ulice opustosza∏e. Ludzie w do-
mach, odpoczywajà po trudach ca∏otygodnio-
wej pracy. Ten b∏ogi stan przerywa syrena
stra˝acka. Ochotnicy wyczuleni na jej dêwi´k
nas∏uchujà i liczà. Jeden sygna∏, czy odezwie si´
jeszcze raz? Po chwili, która trwa∏a sekundy,
syrena odzywa si´ po raz drugi, a w czasie kiedy
stra˝acy biegnà do stra˝nicy syrena przeraêli-
wie wyje, trzeci raz. Alarm!!!.
Nied∏ugo potem wezwanie potwierdzone jest
w telefonach komórkowych stra˝aków.
Po przybyciu do gara˝y, ochotnicy zg∏aszajà
przez radiostacj´ do Powiatowego Stanowiska
Kierowania Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Le-
˝ajsku gotowoÊç do podj´cia zadania.
Oficer dy˝urny wydaje dyspozycje: „zaginà∏ m´˝-
czyzna, prawdopodobnie by∏ widziany w okolicach
Dàbrowicy, zbiórka zast´pów o godz. 16.00”. 
Zgodnie z siatkà bezpieczeƒstwa, w tego typu
zdarzeniu dowodzenie akcjà poszukiwawczà
przejmuje policja. Po otrzymaniu tych dyspo-
zycji, ochotnicy rozpocz´li przygotowania do
akcji. Sprawdzono umundurowanie, latarki, na-
poje. Po zg∏oszeniu si´ oÊmioosobowego zast´-
pu, wóz bojowy z Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
im. Józefa Szcz´snego uda∏ si´ na miejsce zbiórki
przed Urzàd Gminy. 
Ponadto do akcji poszukiwawczej zadyspono-
wano zast´py Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej (w na-

wiasach liczba stra˝aków): Kulno (5), O˝anna (4),
S∏oboda (4), Wólka ¸amana (5) i Paƒstwowej

Stra˝y Po˝arnej (2). ¸àcznie 28 stra˝aków i  po-
licjanci. Poszukiwanie rozpocz´to w Dàbrowicy.

W tym samym czasie (po zg∏oszeniu dzia∏aƒ
na SK PSP w Le˝ajsku) ochotnicy z Kolonii
Polskiej podj´li akcje poszukiwawczà w Maj-
danie Sieniawskim. Z wywiadu z okolicznà lu-
dnoÊcià wynika∏o, ˝e zaginiony m´˝czyzna
móg∏ tam w∏aÊnie dotrzeç. Oko∏o godz. 18.15
stra˝acy z Kolonii Polskiej odnaleêli poszuki-
wanego. Zast´p dzia∏a∏ w sk∏adzie: 
Krystyna Kie∏boƒ, Waldemar Kasperski, To-
masz Peryga, Bart∏omiej Brzyski, Grzegorz
Przesz∏o – gratulujemy.

Opracowa∏. Roman Sza∏ajko

Poszukiwania zakoƒczone sukcesem
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Konkurs fotograficzny rozstrzygni´ty

W poprzednim numerze Kury∏owskich WieÊci zosta∏ og∏oszony konkurs fotograficzny ph.
PRZYRODA GMINY W OBIEKTYWIE”. Swoje prace do konkursu zg∏osi∏o dwoje
uczestników: MMaarrzzeennaa  ZZii´́zziioo  zz  JJaassttrrzz´́bbccaa  ii  BBaarrttoosszz  LLeejjaa  zz  DDààbbrroowwiiccyy. M∏odym fotografom
gratulujemy niecodziennych zainteresowaƒ i pasji. Ich zaanga˝owanie zostanie docenione
zgodnie z zapowiedzià nagrodami, o czym poinformujemy zainteresowanych indywidualnie.

(Wybrane zdj´cia prezentujemy na ok∏adce aktualnego wydania)

Zespó∏ Szkó∏ w Dàbrowicy po lokalnym konkursie grantowym
bierze udzia∏ Programie Dzia∏aj Lokalnie VI, Polsko-Amery-
kaƒskiej Fundacji WolnoÊci realizowanym we wspó∏pracy z Aka-
demià Rozwoju Filantropii w Polsce og∏oszonym przez Fun-
dusz Lokalny Powiatu Le˝ajskiego przy Le˝ajskim Stowarzy-
szeniu Rozwoju. Od sierpnia 2008r. przez pó∏ roku szko∏a reali-
zuje projekt pt. „Z muzykà ludowà w Êwiat”.

G∏ównym celem projektu jest aktywizacja lokalnego Êrodo-
wiska do wspólnego dzia∏ania w dziedzinie upowszechniania
rodzimej kultury ludowej. Dzi´ki realizacji projektu m∏odzie˝
b´dzie mia∏a mo˝liwoÊç kszta∏towania i rozwijania swoich
zainteresowaƒ i umiej´tnoÊci muzycznych oraz obcowania
z muzykà ludowà regionu. 

W wyniku projektu zosta∏ utworzony m∏odzie˝owy wokalny
zespó∏ ludowy „Cdn” (dziewcz´ta ze szko∏y podstawowej i gim-
nazjum w Dàbrowicy oraz polonistka Edyta Beƒko), który ma
mo˝liwoÊç prezentacji folkloru lokalnego w formie opracowa-
nej artystycznie. W niedzielne popo∏udnie dnia 7 sierpnia

w trakcie do˝ynek gminnych w Kury∏ówce zespó∏ mia∏ mo˝liwoÊç zaprezentowania próbki
swoich mo˝liwoÊci w trakcie mini koncertu ∏àczàcego elementy muzyki ludowej w regionie ze
wspó∏czesnoÊcià. 

„Cdn” prowadzi Pani Iwona åwik∏a. W sk∏ad kapeli wchodzà m∏odzi ludzie, którzy za cel
obrali sobie kultywowanie i propagowanie polskiej tradycji ludowej. Na akordeonie Tomasz
Baraƒski – na co dzieƒ ratownik medyczny, pracownik pogotowia ratunkowego. Na klarnecie
Andrzej Kostek – student prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czyli... „Cdn”!

„Cdn” czyli:

- czas dla nas
- coÊ dobrego nastàpi
- co Dàbrowica namàci
- co daje nauka
- cosik dobrze nucà
- cz∏owiek daje nadziej´
- czas dobry nasta∏
- ciàg dalszy nastàpi…

Na ludowà nut´ w Dàbrowicy
Premiera „Cdn” na do˝ynkach gminnych w Kury∏ówce 



13

GMINNY OÂRODEK KULTURY
W KURY¸ÓWCE

OG¸ASZA NABÓR 
DO ZESPO¸ÓW DZIA¸AJÑCYCH PRZY GOK 

W ROKU KULTURALNYM 2008/09

ZESPÓ¸ TA¡CA ESTRADOWEGO –
KONKRET

ZESPÓ¸ TA¡CA TOWARZYSKIEGO

ZESPÓ¸ TA¡CA LUDOWEGO – JARZ¢BINKA

MAR˚ONETKI

ORKIESTRA D¢TA
(tràbka, saksofon, puzon, klarnet)

KÓ¸KO PLASTYCZNE

ZAPISY PRZYJMOWANE SÑ W GOK CODZIENNIE W GODZ. 900 – 1700
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ZAPRASZA  NA

(SOBOTA), godz. 19.00 – SALA GOK

WST¢P – 25z∏  od osoby, gra zespó∏ „METRONOM” 

Zapisy przyjmowane sà  w GOK (iloÊç  miejsc ograniczona), 
ponadto informacje udzielane sà telefonicznie: 243-80-49, 508 577 774  

Zapraszamy 

GMINNY OÂRODEK KULTURY

W KURY¸ÓWCE

ORGANIZUJE: 

BEZP¸ATNY
KURS TA¡CA

TOWARZYSKIEGO
KURS SKIEROWANY JEST DO DZIECI I M¸ODZIE˚Y, PODCZAS TRWANIA

DZIESI¢CIO GODZINNEGO KURSU JEGO UCZESTNICY ZOSTANÑ

ZAPOZNANI Z PODSTAWAMI  TA¡CA TOWARZYSKIEGO.
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WSTÑP DO KORPUSU SZEREGOWYCH
ZAWODOWYCH

Si∏y Zbrojne RP rozpocz´∏y przygotowa-
nia do pe∏nego uzawodowienia i profe-
sjonalizacji armii. W zwiàzku z tym
Minister Obrony Narodowej rozpoczà∏
akcj´ rekrutacyjnà wÊród poborowych
i ˝o∏nierzy rezerwy, którzy swoje ˝ycie
zawodowe zechcà oprzeç o wojskowà s∏u˝-
b´ zawodowà  w formie s∏u˝by nadtermi-
nowej lub s∏u˝by kontraktowej.

Wojsko oferuje kandydatom:
• uposa˝enie zasadnicze 2200 z∏ brutto, 
• bezp∏atne zakwaterowanie, 
• bezp∏atne wy˝ywienie, 
• bezp∏atne umundurowanie i wyekwi-

powanie oraz corocznie dodatkowe nale˝noÊci na uzupe∏nienie elementów umundurowania, 
• urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikajàce ze spe-

cyfiki s∏u˝by wojskowej, 
• jednorazowy zwrot kosztów za przejazd (wraz z rodzinà) do wybranej miejscowoÊci w kraju, 
• dodatek za roz∏àk´ dla ˝o∏nierzy pozostajàcych w zwiàzku ma∏˝eƒskim lub zwrot kosztów za

przejazd do miejscowoÊci pobliskiej, 
• nagrody uznaniowe, 
• odpraw´ pieni´˝nà po zakoƒczeniu s∏u˝by.

Szczegó∏owych informacji udzielajà jednostki wojskowe i wojskowe komendy uzupe∏nieƒ.
Dodatkowych informacji udzielajà tak˝e specjaliÊci z Dowództwa Wojsk Làdowych w godzinach
8.00-20.00 od poniedzia∏ku do piàtku tel. (022) 6 877 036, e-mail na adres: rekrutacja@army.mil.pl,
oraz INFOLINIA CA¸ODOBOWA (022) 6 877 100. 

Je˝eli chcesz zostaç szeregowym zawodowym Wojsk Làdowych wystarczy, ˝e:
• wype∏nisz wniosek i z∏o˝ysz go w kancelarii jednostki wojskowej lub WKU (je˝eli jesteÊ ˝o∏-

nierzem rezerwy), gdzie uzyskasz szczegó∏owe informacje o zasadach i przebiegu s∏u˝by w kor-
pusie szeregowych zawodowych, 

• do∏àczysz do wniosku nast´pujàce dokumenty: 
-   ˝yciorys, 
- odpis skrócony aktu urodzenia, 
- odpis dokumentu stwierdzajàcego

posiadane wykszta∏cenie (minimum
ukoƒczone gimnazjum), 

- poÊwiadczenie o niekaralnoÊci z kra-
jowego rejestru karnego, 

- kopi´ dowodu osobistego, 
- inne dokumenty potwierdzajàce po-

siadane kwalifikacje i umiej´tnoÊci
niezb´dne na planowanym do obj´-
cia przez ˝o∏nierza stanowisku s∏u˝-
bowym.
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