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Wielkanoc, pachnie utiosnq...
to pora tak radosna

ltelna pisanek koloroutqch
i prezentout zajqczkoutqch.

Na stole bazie i cukroutry baranek
i mnostuto uodg

w dqngusoult1 poranek.



Z okazji 1zaiqt Wielkanocnsch
Mieszkaiicom Gminy Kurylozoka

2y czenia: zdrozaia, optymizmu, smacznei Swieconki,
oraz sukces6w za 2yciu osobistym i zazttodozugm

skladajq:
W6jt i Rada Gminy Kuryl6zaka

Informacja z sesii Rady Gminy Kurykiwka
14 marca 2005 r. odbyla siq sesja Rady Gminy Ku-

ryl6wka podczas, ktorej Radni podjqli uchwaly w spra-
wie: i lud2etu Gminy na 2005 r.;  udzielania z bud2etu
Gminy Kuryl6wka dotacji na wykonanie prac konser-
watorskich, restau rato rskich i robot budowlanych przy
zabytkach z terenu Gminy wprsanych d0 relestru za-
bytkow, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli
wykonania zaleconego zadania; ustalenia regulaminu
okreSlaj4cego wysokoSc i zasady przyznawania dodat-
kow do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obl i-
czania i  wyplacania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraZnych zastqpstw oraz
wysokoSi iwarunki wyplacania nagrdd i innych Swiad-
czen wynikajacych ze stosunku pracy, a tak2e wyso-
koSi i szczegolowe zasady przyznawania i wyplaca-
nia dodatku mieszkanioweg0 nauczycielom zatrudnio-
nym w szkolach prowadzonych przez Gminq Kuryl6w-
ka; regulaminu udzielania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniow zamieszkalych na te-
renie gminy; przylqcia rocznego pr0gramu wsp6lpra-
cy Gminy Kurylowka z organizacjami pozarzqdowymi
oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosi
po2ytku publicznego w 2005 r.;  okreSlenia trybu po-

W numerze:

- Informacja z sesji Rady Gminy .

- lnwestycje w 2005 r.

- Kampania sprawozdawcza 0SP

- lvlafo nas...

- Panowie Paniom - Dzien Kobiet 2005

- Dzien Seniora

- Na szkolnych podworkach

- Kariki z historii

stQpowanja o udzielenie dotacji z bud2etu Gminy Ku-
ryl6wka, spos0bu rozliczania i kontroli zadan zleco-
nych 0rganizacJom pozarz4dowym; wynagrodzenia
Wojta Gminy Kurylowka.

W bud2ecie Gminy na 2005 roku planowane do-
chody wynoszq 9 282 887,00 zl.

Natomiast wydatki planowane sq na kw0tQ 11 563
132,00 zl,

Bud2et lest proinwestycyjny, gdy2 na kwotq 1 1 563
132 zl ponad 3 mln zl przeznacza siq na inwestycje.
Jest to najwy2sza kwota od ponad 20 lat. Gl6wne Srod-
ki maja byi przeznaczone na rozpoczqcie kanalizacji
w gminie Kuryl6wka, zadanie to realizowane bqdzie
od 2005 r. Pozostale Srodki inwestycyjne przeznacTone
bqdq na dokonczenie budowy sal i  gimnastycznej w
Kurylowce oraz budowq i remonty d169.

. rod lem f inansowan ia  de f icy tu  w wysokoSc i
2 286 245,00 zl ustala siq kredyt bankowy w wyso-
koSci 2 086 476,00 zl. i nadwy2kq bud2etowa z lat
ubieglych w wysokoSci 199 769,00 zl.

Ostatnim punktem sesji Rady Gminy bylo ustale-
nie wynagrodzenia Wojta. Po przedstawientu prolektu
uchwaly, w tej sprawie glos zabral Pan Tadeusz Hale-
siak - Wojt Gminy, ktory poinformowal, 2e rezygnuje z
praTznanej mu podwy2ki wynagrodzen (okolo 170 zl.)
na ftecz pracownik6w Uzqdu Gminy. Wyst4pienie Woj-
ta spotkalo siQ z 2ywym aplauzem radnych, co wyrazili
gromkimi brawami. Uchwala zostala podjQta pr^/ ied-
nym glosie wstrzymujqcym, na ogolnq liczbQ 14 radnych.

Agnieszka Szostak

Kol. LucYnie Dziwota
wyrazy wsp6lczucia z p0wldu Snierci

TESCIA
skl4dai4

Pnc|wnicy UEqdu i Jednostek 0rganizacyinych
Gminy Kutyl6wka

I



Go w 2OO5 roku w inwestycjach i nie tylko...

Zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyj-
nym i przyjQty prze Radq Gminy na sesji w dniu
14 marca br. bud2et na rok 2005 zakNadarcaliza-
cjq nastQpujacych zadan inwestycyjnych:

- dokoriczenie budowy sali gimnastycznej dla
Szkoly Podstawowej w Kurylowce

- rozpoczqcie kanalizacji gminy
- polo2enie nawierzchni asfaltowej na drodze

gminnej Jastrzqbiec - Bukowina
- rozbudowa o6wietlenia ulicznego we wsiach

Kurylowka i 02anna
- polo2enie nawierzchnr asfaltowel na 260 mb.

drogi gminnej we wsi Sloboda
P oza zadaniami inweslycyjnymi zostan4 zrealizo-
wane inne, prace remontowe imodernizacyjne.
Przewiduje siq kontynuowanie prac moderniza-
cylnych wewnatrz stra2nicy 0chotniczej Stra2y Po-
2arnej w 02annie, rozpoczqcie modernizacji stra2-
nicy 0SP w Brzysklej Woli, remont drog gmin-
nych i dojazdowych do pol.
Dziqki zawaflemu ze Starostwem Powiatowym
w Lezajsku porozumieniu i dolo2eniu"z bud2etu
gminy 100.000 zl. na odcinku ok.2 km polo2ony
zostanie "dywanik' na drodze powiatowej Kury-
lowka - Brzyska Wola ( od szkoly do 'miastecz-
ka").Czynione sqtak2e starania o rozpoczQcie prze-
budowy skrzy2owania drogi wojewodzkiej Nr 877
Szklary - Naklik z drog4 powiatow4 Kurylowka -
Jastrzqbiec i droga gminna Kuryl6wka - 02anna
w centrum gminy.
Wykonywane bQda tak2e inne drobne prace tj.
odSnie2anie drog gminnych, remonty przepu-
stow, wycinanie zakrzaczen przy drogach, prace
porzadkowe przy budynkach u2ytecznoSci publicz-
nej, malowanie przystankow, przeniesienie syre-
ny alarmowej ze starego budynku stra2nicy 0SP
w Kuryl6wce na nowy budynek itp.

Bardzo wa2nym przedsiqwziqciem dla sytuacji
kryzysowych (powod2, 5nie2yce, huragany, po-
zary itp.) bqdzie utworzenie w stra2nicy 0SP w
Kurylowce nowoczeSnie wyposa2onego biura
Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego

Jak ju2 wspomniano wcze6niej, w bie2Acym
roku zostanie zakonczona budowa i nast4pi prze-
kazanie do u2ytku sali gimnastycznej dla Szkoly
Podstawowej w Kuryl6wce. Aktualne zaawanso-

wanie prac pozwala na stwierdzenie,2e wszyst-
kie prace zakofczone zostana w terminie do 31 .07.
br. - takitermin zostal uzgodn iony z wykonawc4,
wspomnrjmy bardzo sprawnym i dotrzymuj4-
cym ustalen tj. SKANSKA - Exbud Rzeszow Sp. z
o.o. i wraz z rozpoczqciem nowego roku szkolne-
go uczniowie tej szkoly bqda mogli cwiczyi w
nowej i nowoczesnej sali.

W roku bie2qcym gmina przystqpuje do reali-

zacji niezmiernie wa2nego i kosztownego zada-
nia tj. kanalizacji. W pierwszym etapie przewiduje
siq wybudowanie kolekora t locznego pod rzek4
San, pol4czenie gminy z miejska oczyszczalna Scie-
kow w Le2ajsku oraz kanalizacjq wsi Tarnawiec.

Aktualnie gmina posiada dokumentacjQ technicznA
wraz pozwoleniami na budowQ. Trwaj4 intensyw-
ne prace maj4ce na celu przygotowanie wniosku



o dofinansowanie inwestycji z funduszy struktu-
ralnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego - sA one ju2 w koncowej fazie. Przygotowy-
wany jest przetarg na realizacjq zadania i wszyst-
ko wskazuje na to, 2e w drugim p6lroczu br. ka-
nalizacja zostanie rozpoczqta, a jej kolejne etapy
to wieS 02anna, D4browica, Kuryldwka, Kulno,
W6lka Lamana, Kolonia Polska, Sloboda, Brzy-
ska Wola izakonczenie zgodnie z ustaleniamiWPl
w roku 2013 !
Z mySI4 o porz4dkowaniu spraw zwi4zanych z

ladem przestrzennym w bie2acym roku zostanie
rozpoczqte 0pracowywanie miejscowego plan u
zag0spodarowania p rzestrzen neg0. Jak wiadomo
plany zag ospodarowania niemal we wszystkich
gminach w kraju z mocy nowej ustawy o plano-
waniu przestrzennym utracity swoj4 wa2noSc z
dnlem 1 .01 .2004 r .
W gminie naszej pierwsze prace nad nowym pla-
nem podjqto w roku ubieglym.

Wspomniany plan opracowywany bqdzie w latach
2005-2006 dla wsi W6lka Lamana, Kurylowka,
Tarnawiec i obszaru gorniczego wsi 02anna, a w
roku bie24cym na jego opracowanie wydatkowa-
ne zostanie 100.000 zl.

Wladze gminy ju2 dzisiaj mySl4 o roku 2006.
Podjqto prace przygotowawcze zmierzaj4ce do
poprawy stanu pozostalych drog gminnych. Pla-
nuje siq poprawq nawierzchnr i przebudowq dro-
gi gminnej Kurylowka - 02anna - Tarnawiec (od
pomnika w kierunku koSciola przez Cztery Cha-
lupy, Mala 02annq do drogi powiatowej w Tar-
nawcu), p0io2enie nawierzchni asfaltowej na dro-
dze gminnej we wsi Kurylowka ("Ruski Koniec").

Mamy nadziejq, 2e mieszkancy gminy wspoma-
gai bqdq poczynania wladz gminy, w realizacji za-
sygnalizowanych w inf ormacji zadan.

eReS

W 0chotniczych Straiach Po2arnych dobiegia konca
kampania sprawozdawcza . Na terenie gminie dziala 9
stowarzyszei Ochotniczych Stra2y PoZarnych skupia-
jqcych 304 czlonkdw .

Podczas Walnych Zebrah stowarzyszenia podsum0-
waly dzialalnoS6 za 2004 rok
i wytyczyly plany dzialan na rok biezacy
W zebraniach uczestniczyli czionkowie Zazadu 0d-
dzialu Gminnego Zwiazku OSP RP
w Kuryl6wce oraz funkcionariusze Komendy Powiato-
wej Paristwowej Stra2y Po2arnej w Le2ajsku.
Spotkania ze strazakami byty okazja do rozm6w o po-
trzebach r b0laczkach stra2ak6w , oraz do przekazania
przez Tadeusza Halesiaka - Prezesa Zarzqdu Oddziatu
Gminnego Z OSP RP w Kuryl6wce informacji o plano-
wanych zamierzeniach wladz gminy na 2005 rok ,
Z zadai inwestycyinych zaplanowano:
'1. Dalsze prace modernizacyjne budynku straznicy w
O2annie .
2. Rozpoczqcie prac przy modernizacji budynku stra2ni-
cy w Brzyskiej Woli .
3. Przeniesienie syreny alarmowej i instalacli selektyw-
neg0 wyw0lywanla na nowy budynek strainicy w Kury-
IOWCE ,

4. lvontal autopompy w samochodzie Star 244 OSP w
JastrzQbcu.

W zakresie organizacyino- statutowym :
1. Pueprowadzenie szkolenia podstawoweg0 stra2ak6w
OSP"
2. Przeprowadzenie badan psychologtcznych dla kierow-
c6w pojazd6w po2arniczych,
3. Pomoc logistyczno- organizacyjna podczas obcho-
d6w Powiatowego Dnia Stra2aka w Ozannie wdniu l5
mala 2005 roku.



Bqdzie to wielka impreza stra2acka polqczona z pre-
zentacj4 orkiestr dqtych i dorobku instytucji kultury dzia-
lajacych w powiecie le2ajskim.

Ju2 dziS zachqcamy wszystkich do wziqcia udzralu
w tym przedsigwziqciu kulturalnym .
4. 0dbycie Powratowych Zawod6w Sportowo -po2arni-
czych Ochotniczych Stra2y Pozarnych na stadionie w
Kuryidwce - sierpieh 2005 r.
5. Udzial dzieci i mtodzieiy szkolnej w 096lnopolskim
Turnieju Wiedzy Po2arniczej
0raz w k0nkursach plastycznych o tematyce pozarniczej.
S4 to tylko nrektdre zamierzenia gminy w zakresie za-
dan wlasnych z dziedziny ochrony po2arowej.

Rok 2005 jest 0stainim rokiem dzialania 0becnych
zarzadotn' straiy . Ochotnicy bacznie pzyglqdai siq bqdq Roman Szalajko
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Dzieh Kobiet, uwazany powszec h n ie
za rnilq pozostaloSd poprzedniego r"rstroju pa-
nr.r jqcego w Polsce, obchodzony jest nadal
w wigkszoSci dom6w, instytLrcj i  i  zaklad6w
pracy. Bo czy istniejq kobiety, kt6re nie lubiq

tucjach i  zakladach pracy gminy Kuryl6wka
przygotowaliw dniu marcowego Swiqta Ko-
biet uroczyst4 akadernig okol icznoSciowq.
Odbyla sig ona w piqknie przystrojonej na
ten  dz ie r l  sa l i  w idowiskowej  Cminnego
OSrodka Kr,rltury w Kuryl6wce. W czasie aka-
demii bylo jak w 2yciu: wesolo - tak do gra-

by( szczeg6lnie traktowane przez ple1 prze-
ciwn4, kt6re nie lr-rbiq otrzymywai kwiat6w,
upomink6w, kt6re nie lr-rbiq rni lych niespo-
dzianek, a wreszcie kt6re nie lr-rbi4 czr-r i  sig
wyjqtkowo...
Aby spelni6 cho6 cz95i powy2szych kobie-
cych pragnie6, panowie pracujqcy w insty-

ptacy zatzad1w na tym ostatnim etapie dzialalno5ci
.0d jakoSci pracy i aktywnoSci poszczegolnych czlon-
k6w uzale2nione bqdzie to czy w roku przyszlym bqdq
mieli szansQ ubiegania siq o czionkostwo w zarzqdach
stra2y.

Uwaga:
W maju zostanie przekazanado rqk czytelnikdw ksiq2ka
pod redakcjq Antoniego Parobka - Prezesa Zarzqdu
Oddzialu Powiatowego Z OSP RP w Leiajsku .
Ta ciekawa publikac.la prezentowai bqdzie dorobek oraz
historiq Ochotniczych Stra2y Po2arnych powiatu leiaj-
skreg0



nic mozliwoSci (sporq dawkg przezabawnych
skeczy zaserwowal bowiem kabaret UFO z
D4browicy, a haslo "Ale5 sig r.rbrala" pewnie
jeszcze dlugo wywolywa6 bgdzie szczery
uSrniech na wielu twarzach) ipowaznie za
sprawq pigknych wierszy traktujqcych o ko-
bietach. Bylo te2 ref leksyjnie i  nostalgicznie,
bo za6piewane izagrane zostaly piqkne pol-
skie piosenki z ubieglych lat - lat kt6re dla
wigkszo5ci os6b zebranych w sal i  byly cza-
sem szalonej mlodo5ci, czasem, kt6ry prze-
c ie2  ju2  n ie  wr6c i . . .  N ie  oby lo  s ig  r6wn iez

bez szczerych 2yczeh plynqcych z serc pa-
n6w dla wszystkich pah oraz wielu niespo-
dzianek. Jedn4 z nich byl niewqtpl iwie wy-
step Ch6ru Mgskiego, kt6ry zachwyci l  panie
piqknyrn wykonaniem piosenek: "Brunetki,

blondynki" oraz "Wypi. irny za zdrowie Pa6" .
Bardzo wymownym gestem, korlczqcym
grninne obchody Dnia Kobiet, bylo wrqcze-
nie wszystkim uczestniczkom rrroczysto6ci
czerwonych rd2. Jednym slowem - panowie
sig postaral i ,  by dzief i  B marca pozostal na
dlugo w pamigci,  a mo2e przede wszystkim
w naszych sercach.
(es)

DZIEf SEilIORA

To SwiQto odbylo siQ 11 01 2005 r. w Kuryl6wce i
bylo pierwszym teg0 typu wydarzeniem p0dczas, kt6re-
g0 tl' tym samym miejscu i czasie spotkaly siQ tzy gru-
py os6b, a kaZda z nich szczeg6lna. Byly t0: pary mal-
2eiskie SwiQtujAce Jubileusz 50-lecia po2ycia mai2en-
skiego, Kombatanci czyli Zolnierze Swiatowego Zwiaz-
ku Zolnierzy Armii Krajowej oraz Zoln ierz e Zwiqzku Kom-
batant6w Rzeczypospolitej Polskiej i Byiych Wiqlni6w
Politycznych, a takie osoby , ktore w niedalekiej pze-
szloSci ksztaltowaly wizerunek gminy, l0kalneg0 spo-
leczenstwa, kzewily kulturQ i pielqgnowaly tradycje.

0twarcia uroczystoSci dokonai w61t Tadeusz Hale-
siak, kt6ry w pierwszej kolejnoSci zwr6cil siQ do hono-
rowych go5ci spotkania, czyli do Jubilat6wSwietujacych
Zlote Gody przekazujac im slowa szacunku, uznania w
tym wyjqtkowym dniu, a tak2e 2yczenia SwiQtowania ko-
lejnych jubileuszy w zdrowiu , pogodzie ducha , nale2y-
tym szacunku i cieple rodzinnym 0raz rado6ci z dzieci,
wnuczata przede wszystkim z siebie nawzajem. NastQp-
nie zwr6cil siQ do kornbatant6w wyrazajac dumQ z tego,
2e na terenie gminy Kuryldwka zamieszkuje takie zacne
grono narodowych bohater6w. Wyrazil slowa wdziqcz-
noSci za to, 2e swoim pzykladem poprzez kultywowa-
nie illartoSci narodowych stanowia 0ni najlepszy obraz
patri0tyzmu i wz6r dla mlodszych pokolei. Kolejne po-
dziqkowanla w6jt skierowal do os6b aktywnie dzialajq-
cych na rzecz rozwoju gminy czyli: bylych pracownik6w

urzqd6w i instytucji, soNtys6w, dzialaczy spolecznych i
wielu innych, kt6rzy poprzez swojq dzialalno6i i odpo-
wiedzialne spelnianie swoich funkcji sprawi li, 2e dzlsiaj
mieszkancy z duma moga mowii o swoiej gminie.

Punktem kulminacyjnym gl6wnej czq5ci spotkania
bylo uhonorowanie jubilat6w poprzez wrqczenie medali



oraz upomtnk6w za dlugoletnie po2ycie mal2eriskie, ce_
remonii tej dokonaliw im jeniu prezydenta Bp w6jt gmi_
ny oraz kierownik Urzqdu Stanu Cywilnego w Kuryl6w_
ce lrena Bro2.

Dalva czqSi pzedsiqwziQcia dotyczyia ju2 wszyst_
kich Swiqtujqrych Senior6w speclalnie dla nich Gminny
0Srodek Kultury przygotowal bogatq czq5i artystycznq,
p0dczas ktorej wystqpily: dzreciqca grupa wokaln0_ryt-
miczna, zespdl rodzinny Kyci6w z Le2ajska, kabaret UiO,
zaS kapela G0K-u oraz zespol Scieiyna z Dabrowicy
dlugo bawily goScr.

Trudno by opisai wszystkie momenty wzruszeir ja_
kie moina bylo zaobserwowai w tym szczeg6lnym dniu
podczas obchod6w Dnia Seniora, t0 m. in. jak2e wy_
moi,vne, ze tzA w oku spojrzenie malzonkow na siebie w
tej uroczystel chwili oznaczenia medalem za dlugolet-
nie po2ycie mai2enskie, to spotkanie po latach koleg6w
z pola walkr o wolnoSi )jczyzny, cty te2 koleianek z
istniejqcego niegdyS prq2nie dzialalqcego KGW lub ze,
spolu folklorystycznego.

Dlatego tez warto organizowai takie spotkania, bo
sa one milymi akcentami w piqknym I bogatym w 162-
norodne doznania 2yciu Seniorow, a organizatorom do-
starczaja satysfakcji i spelnienia w 2yciu spolecznym,

Nale2y dodai, 2e inicjatorami spotkania byli: w6jt
gminy, Gminny O5rodek Pomocy Spolecznel i Urzqd
Stanu Cywilnego w Kuryl6wce.

Dzieri Babci i Dziadka
w Szkole Podstawowej

w Kuryl6wce

Dnia 4 lutego.2005 r. w Szkole Podsta-
wowej w Kr.rryl6wce odbyla si9 uroczysto66
z okazj i  Dnia Babci i  Dziadka. Spotkanie
przygotowal i  uczn iowie  k l .  l - l l l o raz  ich  wy-
chowawczyn ie  :  Pan i  L i l iana  Kan ia ,  Jan ina
Cwikta, Lucyna Kycia.

Wszyscy dolo2yl i  wszelkich starai by jak
naj lepiej uczci i  ten wyjqtkowy dzie6.
Nie obylo siq bez wzruszajqcej cz95ci arty-
stycznbj po, kt6rej uczniowie zlo2yl i  swoim
dziadkorn 2yczenia i  podarowali  drobne wy-
konane przez  s  ieb  ie  uporn ink i .Nas tgpn ie
zaproszono go6ci na slodki poczgstunek.

Uczn iowie  k l .  l l l  p rzygotowal i  d la  swo ich

dziadk6w pytania dotycz4ce ich dzieci6stwa.
Pytania odnosi ly sig do wspornnief, zlatdzie_
cigcych, r,r lubionych zabaw, fornr spgdzania
wolnego czasu. Pytano r6wnie2 o szkolg
migdzy innyrr i  jak wyglqdala? l le czasr.r w
n iej spgdzano?

Co(cie udzielal i  wyczerp lr jqcych odpo-
wiedzi,  z rado6ciq wsporrinal i  dawne czasy,
opowiadali  o swoich obowiqzkach / kt6rych
bylo bardzo wiele /  pracach w dornu, w go-
spodarstwie i  na rol i .  Na spotkaniu bylo bar-
dzo rni lo iprzyjernnie' 

Lucyna Kycia

MaIo nas
Liczba mieszkaric6w gminy Kuryl6wka na

koniec 9004 roku wynosila 5861 ti, o 19 os6b
mnidj ni2 w roku popzednim,

Osoby dorosle stanowiq 74 o/o naszei spolecz-
no6ci lokalnei, a dzieci i mtodziei - 25 o/o. Dzie-
lqc naszych mieszkaric6w wedlug plci, okazuje
sig, 2e mamy wig cei mg2czyzn ( 297 B) ni2 kobiet
(9883),

Taki widok to jui rzadko66 -
dzieci mamy coraz mniej



W ciEgu 2004 roku na (wiat pwszto 51 no-
worodk6w i lu te2 chlopcy slanowili niezndcmq
przewag1. Por6wnuj4c liczbg urodzeri z rokiem po-
pzednim okazuie sig, 2e iest ona mnieisza o B ,

Na terenie naszei gminy zameldowalo sig 38

nowych mieszkaric6w, a 193 zmienilo mieisce
pobytu stalego w obrgbie gminY,

Regulowanie mieisca pobytu przez naszych

mieszkafic6w, spowodowane iest obowiqzkiem
wymiany dowod6w osobistYch'

Nale2y pamigtat , 2eka2da zmiana adresu po-

ciqga za sobq obowi4zek wymiany dokument6w
to2samoSci, takich iak dow6d osobisty czy plawo

iazdy.
Zwiqzekmallehski zawarlo 31 m7iczyzni 23

kobiety z terenu naszei gminy, Og6lna liczba za-

rejeslrowanych mal2efistw w ciqgu roku wynio-

sla 45, natomiast w roku 2003, liczba ta byla
mnieisza o 6 zawartYch malZeristw,

Zmarlo 5 | naszych mieszkarlc6w (owdowia-

lo -1 9 kobiet i 6 m giczyzn). Zareiestrowana liczba

zgon6w jest identyczna iak w analogicznym okre-

sie roku poprzedniego.
Poza teren gminy wymeldowalo sig 60 os6b'

Wigkszo(d z nich to ludzie mlodzi,
kt6rzy przeprowadzili sig do wsp6lmal2onk6w

lub znaleZr"ri praca w du2ych miastach'
Na pobyt czasowy trwaiAcy powy2ei dw6ch

miesigcy zameldowalo sig 49 os6b spoza gminy'

Poza nastym terenem na pobyl czasowy zamel-

dowalo sig 81 mieszkafic6w gminy Kuryl6wka'

5q to glownie ludzie mlodzi uczqcy si9 w szko-

lach wy2szych lub (rednich oraz osoby, kt6re zna-

lazly pracA Poza terenem gminy'
Pobyt czasowy w obrgbie gminy zglosilo 5

os6b, a wyiazd czasowy za granica - 6 osOb'

W 2004r' zameldowalo sig na pobl czasowy

zaledwie sze(ciu obcokraiowc6w' Liczba ta
jesl ztracznie mniejsza ni2 w latach poprzed-

nich i spowodowana wprowadzeniem ruchu wi-

zowego dla naszych wschodnich sqsiad6w'

W 2004r, przyigto 814 wniosk6w o wydanie

dowodow osobistych, z tego wydano 700 dowo-

d6w,

Joliirta Maselek

Zima, chot mroZna i dokuczliwa, okazala si9

w Szkole Podstawowej w Kulnie bogata w,m-
prezy iuroczystoscl .

6 grudn ia zawital tu Mikolaj, kt6ry jak na 5wi9-
tego okazal s ig zbyt dociekl iwy I  gryma6ny -  a to

ttt-b" bylo 5pi"*a6, przysiady robi6, obiecywai
poprawg. Nawet nauczycielom nie przepu6ci l :
jedna robi la pompki,  druga wiersz deklamowa-
la,  inna z dok{adno(ci4 do piqciu miejsc po prze-

cinku l iczbg "pi"  podai musiala.  Cicho szepta-

no, 2e podobno ten 5wigty ma drugie imig -  Wal-

demar- ale to nic Pewnego.
Koncem rol .u 2004 tebralo siq grono nauczy-

cielskie,  zaproszeni go(cie z Panerr W6ltem

Cminy i  Paniq wizytator K. Czubara na czele,

przedstawiciele Rady Rodzic6w - aby wsp6lnie

przenieSi sig w 5wiateczn4 atmosfer4 2yczeh,

spokoju i rado5ci. Do nastroju tego spotkania

znacznie przyczynilt sig uczniowie, kt6rzy "od-

wiedzi l i "  b iesiadujqcych z koledq, kr6lem Hero-

dem, diablem, Smi6rciq i  zastqperr aniol6w Po-

iawi ly s ig te2 inne anioly,  kt6re uraczy{y nas za-

pomnianymi juz pastoralkarni  -  to B Pah z Kola

bospodyh wieiskich w Kulnie -  im nalez4 siq

szczeg6lne Podzigkowania
Wraz z nowym rokiem przybyli do szkoly go-

6cie, kt6rych zawsze wita siQ tu serdecznie - bab-

cie i  dziadkowie. Cala czq56 artystyczna dzieci

jak r6wnie2 wystQpienie Pana W6jta oraz bogaty

poc4stunek przygotowany przez rodzic6w by'to

wvrazem wielk iego szacunku i  uznania dla tyth

kt6rzy rwyrn czaiem, cierpl iwosci4,  i  n ierzadko

kieszen i4 wspierai4rozw6l wnukow
Uczniowie, nie tylko z naszei szkoly, mieli

okazie wykorzyslai  czas karnawalu na tance i

zabawy przy wtorze ulubionych zespol6w i  prze-

boi6w podczas szkolnej  "choinki"  Z pewnoSciq

i mamy, ktore pomagaly w przygotowaniu i prze-

biesu imprezy mi lo wspominalq ten wiecz6r '

i i "  po raz pierwszy iu2 in ic idlyw4 kul iSu dla

uczni6w wyst4pil pan leSniczy - Z Koziarz' Czle-

ry traktory zostaly "zaprz4gnigte" i ciEgnqc sznu-

ry sanek z radosnymi twarzami dzieci pod4iyly

w strong lasu ton4c w zaspach Corqca kielbasa

prorto )  ogniska jeszcze bardziej  rozgrzala

uczestnik6w 6nie2nYch bi tew'
Podczas ferii zimowych podczas dy2ur6w na-

uczyciel i  uczniowie miel i  okazje iczas do sko-

rzysiania z pracowni komputerowei, sprzqtu wi-

deo i stol6w do tenisa stolowego' I dobrze' bo

Zim4 te2 bywa
gor4co...



niedlugo potem w naszej szkole odbyly s i9 roz-
grywkr gminne w tenis ie stolowym - dziewczyny
z Kulna zdobyly dru2ynowo I  rniejscel

"Krrrokooodyla daj  mi luby ! !1" ,  wrzeszczala
jedna panna, inna maczugA przywolywala do
porzqdku swego mg2a, trzecia rzgsarn i trzepota-

la. . .a wszystkle panny jakie5 takie nie dziewczg-
r e.  f6 6f i lepcy. gromko ol larkiwani prtezszcze-
rze ubawionE pte6 2eiskq, uczci l i  Dzie6 Kobiet
angazujqc sig w cz966 artystycznq, przygotowanE
.jak najczg6ciej bywa, przy rvydatnej pomocy Pana
W.  B ien iasa .  Pan ie  Wa ldku ,  w ie l k ie  dz iqk i  l l !

Zima sig konczy, ale gor4co nadal.  Przed nami
sprawdzian po klasie sz6stej ,  konkursy, zawody
.. .  i  kto tarn wie,  co jeszcze?

B.W.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kuryl6wce

zaprasza

do korzystania z bezplatnej
"Gzytelni lnternatowej"

czynnej od wtorku do piqtku

w godzinach od IOOO do |SOO
sobota od godz. 8OO do 16O0

powstatei w ramach plogramu
,.  " lKoNKA",

realizowanego przez
llinisterstwo Nauki

i Informatyzacji.

Otwarcie wystavvy i podsumowanie pro-
jektu "Wygraj z nuda - znajdZ hobby dta
siebie" w Zespole Szk6t w Dqbrowicy

.'Po przeszloSi tzeba wznieSi siQ, by sie przed niA schy-
lii" - ks. Jan Twardowski

Czym jest ojczyzna? wec,ug ,,s Ja-a Twaroowskieqo.
kt6rego iworczo6d melancholilnie !piQkszala nledzielne po
p0ludnie, zofganjzowane w Zespole Szkol w Dabfowicy dnia
05 grudnia 2004r. - sam wyraz podkreSla znaczenie i god-
noSi ojca Polska, jako kraj i narodowo3i 0lcow. To, c0 bli-
skie. co cr-jacym r 2ywyn sercen ^o arzy s,e le wsp0T^ie
niami, tradycja, przyroda, sp0tkanyrni ludlmi, pamiqci4, hi-
storiq i przede wszystkim, z tym, co nas wychowalo - z do-
mern fodzjnnym i szkola.

A to jui ' maNa ojczyzna' - ona rodzi milo6i, jest zbiorow4
r0dzina, ktora pielqgnule, troszczy siq, 0ca a charakter bii-
skiego serc. otoczenia. Uczy lolera'c. .  p0sza^Owania s e-
bie, innych, religii i zwyczajow.

Naszq "Mala ojczyznq" wSrod licznie przybylych miesz-
kahcow gminy Kuryl6wka i z Le2alska zaszczycili swoja 0bec-
noScrq zaproszeni goScie: Pan Tadeusz Halesiak Wdjt Gminy
Kurylowka, Pan Ryszard Skiba za$Qpca W6jta Gminy Kury
f6wka, Pan lVarek Kogut sekretarz Gminy Kuryfowka, Pani
Alicja Kycia - kierownik G0PS w KuryNowce, Pan Danie Drqg
- artysta - fotogfafik z Le2ajska, Paistwo Stanislawa i Anton
K0pciuchowre, byli nauczyciele i dyrektorzy szk0ly.

T0 wyjatkowe spotkanie bylo podsumowaniem dzialafi
mlodzre2y z Zespolu Szk6l w D4browicy podjetych w ra-
mach pr0gramu "Godzina po ekclach' realizowanego przez
Fundusz Lokalny Powiatu Leiajskiego pzy Le2ajskim Sto-
warzyszeniu Rozwoju. W naszej szkoie projekt zatytulowany
byf "Wygraj z nudq - znajdl hobby dla siebie". W tymcza-
sol'tej sali gimnastycznej urzadzono salQ wystawowa. A d0
pokazania bylo sporo:
. - Ekspozycla d6br ku tury rnaterralnej Dabrowicy i oko ic"Slady przeszloSci'

- Wystawa zdjQi konkursowych uczni6w
- Wybdr ludowych porzekadel
- Najstarsze zdjqcia szkolne pnekazane przez Pahstwa To-

fi skich, byfych nauczycleli i kierownikdw szkoly
- Najstarsze zgromadzone dokumenty szkolne i "BiaNe kru-

ki' pozyskane do szkoly
Wystawa [otog'a'.czna 'Dabrowica niejsce. w kto-

rym 2yjemy'
- Stanowisko komputerowe z prezentacjq zdjqciowE te-

matycznle powiazana z wystawa.
Bqdqce efektem koficowym projektu, a prezentowane pod-

czas spotkania zbiory gromadzone byly z wieikim sercem
zaanga2owaniem. l\lowia o domu rodzinnym, puywolujq
wspomnienia, pamiQc Mowia o otaczajacym nas rodzrnnym
pejzazu, uczuciach, ludziach, o przemijaniu. A nade wszyst-
ko m6wiq o tym, co bliskie, o uroczym zakqtku i jego pze
piqknel scenerii. "A to Po ska wlaSnie" - wypada powtozyi
za Wyspianskim, ktory nie staraN sie wyjaSnii pojQcia 'pol'

skosi", ale mowiac tak, powiedzial wlasci\i/ie wszyslk0 0 na-
szym kraju, jego mieszkaicach, o tym c0 kocha.



A o tym, jak nasza mlodzie2 w 'Malei ojczyznie' szukala
hobby opowiedzieli sami uczestnicy proiektu w kotkim ilty-
stapieniu.

Dyrektor szkoly M. Leja podziQkowala wszystkim uczniom
- uczestnikom projektu za pracQ,a przede wszystkim za foz-
wilanie chqci dziaiania.

Jednym z zalo2en projektu bylo m. inn. stworzenie zdiQ-
ciowel opowie5ci o miejscu, w ktdrym 2y1emy. Dziqkifundu-
szom pozyskanych na jego rea izacjq, do szkoly zakupiono
fot00raficzny apafat cyfrowy. |\/iodzie2 nat0miast w 0parciu
0 k asyczne aparaty fotograficzne wziQla udzial w konkL.lrsie
na najciekawsze zdjqcie oko licy. W zwiqzku z tym, 2e komlsia
konkursowa miala bardz0 trudne zadanie, d0ceniajac zar0w-
no wyrownany wysoki p0zi0m, jak te2 wielkie zaanga2owanie
uczestnikdw - postanowiono wyro2nid wszy$kich mlodych
f0togralow, kt6rym zNo2ono serdeczne gratulacie. Byi mo2e
spoSrod nich wyroSnie konkurencja d a e2aisklch f0t0gra
fow, albo ich uczniowie ? - oby tak byio Panie E. Darnia i J.
Stopyra - koordynatorki szkolnego projektu wrQczyiy nagr0
dy za wykonanie ciekawych prac i udzial w konkursie.

- B. Marczak,0. Bienias, S. Slawiiska, G. Lazarowicz, M
Chmie , J. Gajewska, M. Slawinska, Z. Zwolitiska, D. Gorq-
ca, N. Brenias, T. Rusinek, A. Krupa, D.Otrqba, B. Leja.

K00rdynatork0m przedsiqwziqcia dyrektof l\l. Leja zfo2y-
la wyrazy wdziQcznosci za podjQcie trudu napisania projekiu
i wsze kie, podejmowane w raTnach proiektu dzlalania. Po-
dziQkowala rownie2 wszystkirn nauczycie om wspierajqcym
ich pracq. PaniJ. Chmiel. P. Derylo, L. Pietrycha, J PQcako-
wl, E. Leboda, K. Leja iks. Proboszczowi S. Sroka.

0g'onnie cieszy faLt,2e 0or0c7 -cz^'ow pas,a grora-
dzenia r otoczenia opieka zgromadzonych eksp0natottv, zaraziLi
s q rodzice, dziadkowie i mieszkancy solectw obwodu szko -
nego, czyli Siobody, K0lonii P0lskiel i Dqbrowicy. Nieoczeki-
wanie dzialanla projektu przekroczyly zakiadane granice.

Wie kie slowa uznania iwdziQcznoScl kierujemy do miesz-
karic6w 02anny, Tarnawca, KuryN6wki Bzyskiej Woli i Lezaj-
ska, kt6uy dar0waliwiele cennych eksp0natow, p0magajac
stwozyi pokalnq ekspozyciq. To wspaniala postawa Swiad-
czaca 0 wielkim sercu, poczuciu wspolnoty i przywiazaniu d0
naszej 'Malej 0lczyzny'. W trakcie uroczysio6ci zadeklaro-
wano, ze \\/ vkole bQdzie pielQgnowaNo i kontynuowaio tq
piekna lekcje najbli2szel sercu hisiorii. Jest t0 wspaniaiy I
wcale nien'raly ju2 zaczqtek na stworzenie szkolnei izby re-
gionalnej.

Ape'Ljeny do wszystkicn Paistwa - jeSrrieszcze sAtak'e
mielsca, w ktorych przetrwaly Slady przeszloSci - pf0simy 0
wzbogacanie naszych wspdlnych zbiorow. B0 przecie2 wart0
- dla wspomnien, dla refleksii, a nade wszystko dla przyvlych
pokolef.

Wvyscy pzybyli goscie zostali zaproszeni do pochyle-
nia siQ nad historia izwiedzenia przygotowanych ekspozycii

Uczniawie i nauczYciele
ZesPolu SzkoN w DqbrowicY
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Kartki z historii
Wojna trwala ju2 tydzief. Oddzialy Wojska P0 skiego p0-

zostajace tlv odwrotnym marszu, dotarly do Wisly i Sanu. Z r0z
kazu gen. Kazimierza Fabrycego d0w6dcy armii lvaiopolska,
Grupa 0peracyjna gen. [\/ieczyslawa Boruty -Spiechowicza mia'
ia zorganizowai obronQ na linii Sanu na odcinku od Sieniawy po
Sandomierz. Sztab G0 "Boruta"dotarl do Le2alska I wrzeSnia
1939 rOku. Natychrniast podlQto przygotowania d0 wykonania
rozkazu dowddztwa.

Na iniQ obrony pod Kuryf6wkq skierowano I batalion 54
pp mjr. Durki, ktdry wraz z plutonem a tylerii 54 pp. por. Rajne-
ra okopal siq w pobliiu betonowego mostu na Sanie.

D-ca 21 Dywizji Piechoty Gdrskiej gen. Jdzef Kustron pod-
pozadkowal sobie wspomniany batalion, kt6femu powierzyt
zadanie ubezpieczenia formowania rozproszonej dywizil na i-
nii Kuln0 -02anna -Dabrowica - Brzyska Wola. I wrzesfia d0-
w6dzt\^/0 G0 'Boruta ' prz'�ni0sl0 siQ z Lezajska do Kuryldwki
zajmujqc budynki:szkoly, gminy itzw. ' mury". Rano 10 wrze-
Snra sztab G0" Boruta"opuScii Kuryf6wkq i pnenldsl siq do
Tarnogrod!.

W jeg0 miejsce zainstalowal sie sztab 21 DPG, kl6ry jui p0
poludniu pneni6sl siQ do leSnjcz6wki w Brzyskiej Woli gdzie
podejmowany byl przez Heleng K0rasad0wicz (in2. Stanislaw
Korasadowicz oficer WP zostal zmobilizowany).

K0ncentracja \^/olska polskiego na ptawym btzegu Sanu wy-
wolaNa wSrdd ludno5ci cyr&i1nej panikq. Starsi pamiQtali dziala-
nia wojenne prowadzone w 1915 roku, gdy doszlo d0 walk p0'
zycyjnych na linri Sanu. Wtedy w wyniku ostrzalu artyleryjskie-
go zniszczono wiele domdw w Kuryl6wce I Tarnawcu Pornni
tamtych doSwiadczeri ludzie uciekajq z Kurylowki. W opllsz
czofej wsi p0z0stala tylk0 starcy. Polecenie ewakuacji urzQdu
0trzymuje tak2e Jan UchniatWdit Gminy Kuryl6wka. Pakuje na
furmankQ, dokumentacjQ i udaje siq na wsch6d. Po dotarciu do
Krasneg0sta\ru zawaca 7 Ie) bezsensownej ucieczki.

Do rwakuacji przyg0t0wan0 tak2e miejscowy p0sterunek
P0licji, przedtem jednak policjanci d0staia p0 ecenie regulacji
ruchu uciekin iet6w.

11 wrzesnia po poNudniu, do gen. Boruty Spiechowicza do-
ciera meldunek o przerwaniu przez Niemc6w inii 0brony w re-
jonie Jaroslawia. Wobec gro2by udezenia na G0 "Bofuta" d0-
wddca postanawia wycofai podlegle mu oddziaty na kierunek
Ffanpol-Bilgoraj idalej na Lw6w. W nocy 11 i do poludnia 12
wrzesnia 21 DPG gen. Jdzela Kustronia w trzech kierunkach: na
Lipiny, Jedlinke i Biszczq opuszcza zajmo\4any teren D0 oslo-
ny przemarszu z0stawi0n0 batalion mjr Durki, kt6remu po\,vie-
rzono rozkaz wysadzen ia mostu tlv pfzypadku p0jawlenia siQ 0d-
dzial6w niemieckich.

W godzinach rannych 13 wfzesnia w momencie pokazania siQ
pojazd6w wroga, m0sl zostaje wysadzony. P0 tym wydarzeniu d0
wsi powracaja ludzie. Ju2 wiadomo, 2e linii frontu na Sanie nle
0Q0zre.

D0 0puszczonei przez wolsko polskie Kuryfdwki wkraczalq
oddziaNy niemieckie. Pierwszy siedmi0os0bowy zwiad niemiecki
przeprOwadzil przez San mieszkaniec Starego Miasta (ludzie
zamreszkali p0 obu stronach zeki znali przeprawy ponadto tei

\eS\eN s\atr Nod\ b\\ nisk$ Ien n\eu\e\kt oddziatek $](oqa !0



pzybycru do wioski zostal gorqco powttany pzez delegacjq
nacjonalrst6w ukraihskrch ,Pomiqdzy pomnikren , a budynkiem
gmiry r0zciagniettransparent na kt6rym umieszczono napis: '

Witajcie nasi bracia '. Ntedlugo potem do Kuryldwki pzyby-
waja \.4/iqksze oddzialy obcego wojska. Niemcy zakfadaja 0bdz
r l  oo skir  korcL ws..  Po krolkrr  uobycie opuszczai4 wres
Wkrdtce drogq od strony Bzyskiej Woli konno i na furmankach
wjechal d0 Kurylowki oddziaf Armii Czerwonej Bylo t0 z k0n-
cem wrzeSnia . Podobnie lak popzedn o naleld2cy sq uroczy
Sci,� witafi. Komitel powitalny stanowiA 0prdcz mi,�jscowych fa
cjonalist6\^/ komuniSci z Kulna.Po przemowach przeciQto czer-
wone pl6tn0 zawiesz0ne w poprzek drogr od domu Bielaka (dziS
przystanek PKS) d0 'murdw konnica wlechafa do wioski.

Wygl4d tego wojska byl odmienny od obu dotychczas og q-
da'v,^f .7o,r  erze rosi  i  d, ,g e sieqaiace zier i  szyre e ra g,o-
wach mie i fura2erki badl czapki w ksztalcie sto2ka z naszyta na
nich wi€lka czerwona gitviazda. Uzbroienl byliw karabiny czq,
sto noszone fa sznurkach co w pordwnantu z niedawno og14
danym wojskiem niemieckim bylo \,,vfqcz szOkujace.

P0 powitaf iu de egaci Ukrairiscy udali siq pod pomnik bo-
haterow walk z 1920 roku stojacy w centrum wsi i za pomocq
zerdzi i bosaka straciliz cokolu orfa.

Tymczasem sowieci ustawi i posterunki i rozpuScili patrole
wzdiu2 Sanu - umownej gfanlcy miqdzy zaborcamt.

NOwy 0kupant przystQpuje od razu do rabowania"oswobo-
dz0nych ziem'.Dla 20lnierzy sp0d czerwOnej gwiazdy, chlop po
siadajqcy w oboze kon ia r krowQ to ' pomeszczyk ', ktdrego bez-
karnie moina zrab0v\iac, b0 to krwiopijca Judu pracujqcego. Do
konisarzy zaczynal4zgfaszai siQ chl0pr 0 lewicowych poglqdach
oraz mrelscowi Ukraifcy. Padajq pytaniar c0 teraz bQdzie?. Koml-
sarze r0ztaczaja wizje rownoSci, wyp enrenia obszarnrkdw.

Wszystko jest chlopskie. lvajac takie zapewnienia prosty
lud udale siQ 'po swoje".  1ch fupem pada drzewo w gminnym
i hrabiowskim esie.

Z pocratkiem paldziernika do galowki Wilkos6w polo2o
nej miqdzy Kuryl6wk4, a Bzyska Wo a (obecnie zajazd) podje-
chal oddzial kawalerii p0lskiej. W wiQkszoSci byli to oficero-
wie, ale nle brakowafo szeregowych iolnieny. Grupa liczyla
0k0io 20 0s6b. Zolnieze poprosili gospociyniq o trochQ 2yw-
noSci i paszy dla koni. W trakcie pos lku rozpytywali o roz-
mieszczenie posterunkow wojskowych. W dalsza drogQ mie i
wyruszyc 0 zmr0Ku.

Pdlnym popoludniem do gaJdwkl zaczQli podchodzii so
wieci. W dzac zb i2ajqcych siq zoln erzy kawalefzysci dosiedli
koni i pr6bowa i ucieczki. Niestety zostali otoczeni.

Rosjanie wziQll ich do niewoli bez jednego stzalu. Wszyst
kich pojmafych spqdzono w jedno m ejsce gdzie ich przeszu-
kano , zabierajqc co cenniejsze rzeczy , zwtaszcza zegarki.

Potem kolumnq jencow popqdzono do Ciep ic. Kwatera do-
w6dztwa miescifa siq w dwOrku Gustawa R62yckiego .Gdy ko-
umna jetic6w 0ddalifa siq cdrka gajowego poszla obejrzei miej-
sce gdzie nlgdawno przebywa i jeicy. Wok6f wa aly siq podarte
papiety.  gdzierreodz;e sp0d Irdwy tpodwalo'  e1 wc/esnie sa-
perk4) wystawaly dokumenty i inne df0bne przedmioty. Dziew-
czynka pozbiefala wszystko i przyniosla do domu. W galdwce
zastala szesciu po skich iolnierzy, ktdfzy podczas sowieckiej
0lrfawy stali na warcie. W czasie, gdy ich koledzy pr6bowa islq
pzebilai obstawa zaszyla siQ w esie. To uchronilo rch od nie-

w0l i ,  a le nie zwolni lo z poczucia 7le wypeinionego zadania
0chr0ny 0ddzialu. Z0lnierze przez parq dni ukrywali siq, dw6ch
w gajdwce Wjlkosdtl't pozostaliw pobliskiej gajdwce Werfl6w

lch zamiarem bylo pzejScie pzez granjcQ. Pierwsza prdba
jej pzekroczenia fie powiOdla siQ k0l0 Rudkl napotkalrwarty
rosyjskie i zawrdcili do Brzyskiel Woli . Druga prdbq mie i pod-
jai po dobrze pfzeprowadzonym rozpoznaniu. Jednak ich dal-
szy pobyt stal siQ f iemo2 iwy Wokdl gajowkinczgi caraz czg-
Sclej krqcii siq Ukraiicy z 02anny.

Gajolry nie chcral naraiai siebie iswojej rodziny. 0 zaist
liale1 syt"aci' poinlorr owar iorr ierzv. . eszcze re sane. nort
odeszli. Przez San poprowadzil ich Emil Kost,^k.

Pobyt Rosjan w Kuryldwce nre trwal dlugo. OpuScili ja po
trzech tyg0dfiach, niektdrzy twierdzE, 2e po 10 driach. Gdy
Vv0jska s0wleckie 0puszczaly Kuryl6wkQ d0szl0 do ponowne
g0 zniszczenra pomnika postawr0nego w 1924 roku ku czci
ll0haterdw ltlalczacych o niepodlegloSi 0lczyzny .Sprawca za
malowal fafba pami4tkow4 plytA. Tego plugawego czynu do
puScil siq lt/ikolaj Dynis kt6ry przebywal u rodziny Jaroszdw
na tzw. "RLrskim koicu'. Denisa zwano ' Serbem '. Bardziej
z0rientowan i twierdzi i, ze byf zbieglym komu n istom z tego kfalu.
Po ucieczce zamieszkal u rodziny w Kuryldwce. Gdy sowieci
odeszl i ,  Dynis poszedl z nimi.

Wycofanie wojsk sowieckich odbylo siq na podstawie za-
wartego p0rozumief ia miQdzy Rzesza N emieckq, a Rosj4 Ra
dziecka podpisanego w dniu 29 sierpnia 1939 r. w wyniku ktd-
rego ostatecznle ustalono"granicq na linii rzek Narew,Wisfa i
S a n .

P0dpisany wczeSn iei rOzbl6r Po ski p0twlerdzolr o w ' u kfa-
dzie o granicy i przyja2ni" zawartym w dn u 28 wzeSnia 1939i

Na mocy p0dpisanych p0rozumien zesp0ly t0pografow obu
strof 0d I pa2dziernika przystapily d0 tyczenia granicy. Prace
r0zgran iczajace prowadz0n0 szybk0.

W dniu 22 paidziernika 1939r przewodniczqcy komisj ids.
granicy podpisali dokumenty kolicowe, w ktdrych stwierdzono,
2e graniQa zostala wytyczona na mapach iw t,�r,fnie 0raz odp0
wiedni0 oznaczona. W pOczatko\^iym okresle 0lraj OkLpanci
polva ali na ruch ludfoSci. Tq sytuacjq wykozystali Niemcy
zmuszajac e2alskich Zyddw do przelScla na Radziecka stronQ.
lak star Jlrzymywai s.e Jec/./e d0 t0rfd islopada Z 0octA -
kiem grudnia granice ostatecznie zamkniqto.Odtad byla 0na
dobrze strze2ona przez Grenzchutz oraz Wojska Pogran cza
NKWD. Stra2nice po stronie radzieckiel z oka iz0waf0 w R!dce
(w budynku nad eSnictwa) oraz w Dobczy (w szko e) zaS ko-
mendanturQ w Sien iawie.

Gmina Kuryldtl.tka zostaia admin stracyjnie podponadko-
wana komendanlurze w Le2ajsku.

P0 ut\/i0rzefiu 26 paidziernika 1939 r. Generalnej Gubernir
, KuryldwkQ r okolice pnyl4czono do powiatu jarOsfawskiego
by Oslatecznie 0d lutego 1940 roku terefu poloz0ne na pra-
wym buegu Sanu wtaczyi do powiatu bilgorajskiego , dystryk-
tu lubelskiego.

Po 26 pa2dziernika 1939r. rozpoczyna siQ diiafalnosi cy-
wilno-adminiskacyja w zarzadzaniu 0kupowanym teterem.

W6jtem gminy Kuryl6wka zostal Jan Kahl, a sekretarzem
gmif  y Adolf  Scheonborn .

ngr Ranan Szalalka
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