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W HOhDZ'E
otcu SwlEtenu

2 kwielnia 2005 rqku, godzina 21.37 - to czas;
kiedy do wieczno1ci odszedl Papie2 Polak Jan
Pawel il. W wielu sercach zaglficil wdwczas smu-
Iek i 2al, jak po stracie kogoS bardzo hliskiego'
qgamQla nas zaduma, relleksyinie zaczelisny pa'
trzef na t0 c0 byl| i t0 co bQtlzie, na kilka dni nie-
mal catkowicie zamarla codzienna pogofi za do'
b ram i d o czesnym i. Zm ien il s iq riwnie2'kraio hraz"
nirszegl kruiu: llagi narudoute przystroiono czar'
nym kh.Qn, pod pomnikami, koficiolami, na ulicach
zaplonqly miliony zniczy; w telewaii wreszcie zo'
haczyd moina bylo wiele wartoflcilwych Wlgra'
ndw ililmdw.

W wielu mieiscowoiciach organizlwan0 Biale
Marcze, plpaez kl6re ich uczestnicy pragnqli wy-

rai6 wdziqczno1f 0icu SwiSlenu za Jego p0ntyfi-
kat. Takie wydarzenie nialo mieisce rdwniei w
gminie Kurylflwka. W Eialym Marszu, zorganizo'
wanym 6 kwielnia br. przu Gminny OSrodek Kul'
tury, sp0d budynku G0K do koiciola pantialneg0
w Tarnawcu przeszla liczna grupa mieszkaficdw
naszej gniny. W przygntlwanie i ptzebieg Marszu
czynnie wlqczyla siq Strui Gtoblwa ParatiiTarna'
wiec, zespoly artystyczne G0K oraz ludzie dobrei
woli, kt1ryn Jan Pawel Il nie byl oboiqtny. Bialy
Marsz zakoficzyla w1czysta Msza 5w. w ko6ciele
p.w.5w. J6zela w Tarnawcu, MdrA w intenciizmar'
lego Papieia odprawil mieiscowy ks. proboszcz.

Bdwnie urocrysty charakter mialy obchody 85'
rocznicy urodzin Jana Pawla 1//.25 maia br. Iokal-
na spoleczno66 zgromadzila si? w koiciele para-
lialnyn w Tarnawcu, by wysluchaf i przeiyd non-
IaZ sl|wn| - muzyczny, przyg0t|wany ptzez recy-
tatlrdw, nuzykiw i wokalislrfw, dzialai4cych w
Gminnyn 0Srodku Kultury w Kurytdwce. Zlo2yly
siq na niego fragmenty Testamentu oica Sw., po'
ezja religijna oraz pieflni, kl6re Jan Pawet ll tak
barrlzo umilowal.
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KfiLOWKfi 2OO'
W dniu 29.06.2005 r. uczczono pamiQtne wydarzenia

ostatniego postoju i bohaterskiej Smierci Partyzantow z 39
pp na Kal6wce.

0bchody Swieta rozpoczgla uroczysta msza SwiQta w
koSciele parafialnym w Tarnawcu, ktora w intencji poleglych
odprawil ks. Proboszcz Franciszek Goch. Po mszy oraz czQ-
Sci artystycznej przygotowanej pnez G0K Kurylowka i MCK
Le2ajsk Swietujacy pzemaszerowali pod pomnik na Kal6w-
ce, gdzie 61 lat temu w walce o wolna 0 jczyznq ponieSli Smierc
Zolniefte Armii Kraiowei.

Tam otwarcia dokonali organizatorzy- przedstawiciele
Swratowego Zwiazku Zolnierzy Armii Krajowej - Kola w Le-
2ajsku. NastQpnie glos zabrat w6it gminy Kuryl6wka Tade-
usz Halesiak, kt6ry skierowal do SwiQtuiacych nastQpujace
slowa: dla wielu obecnych podczas obchod6w rocznicowych
wydarzei na Kal6wce, to juZ historia, kt6ra poznaliz r6znych
lr6del. Jednak jest w6r6d nas pewne grono ludzi, dla kto-
rych sprawa ta to ciagle tkwiace w pamiQci, tragiczne i ciAgle
powracajEce wspomnienia. A ludzie ci to 2olnieze zgroma-

miQtali 0 tych miejscach, kt6re sa symbolami wartosci na-
rodowych, gdzie ginQli Polacy w walkach o wolna Ojczy-
znQ. Bqdziemy kultywowali i przekazywali te wartosci mlod-
szym pokoleniem, aby slowo Ojczyzna mialo dla nich cia-
gle to samo znaczenie jakim kierowaliscie sie w walkach
wyzwoleficzych. Czerpiac z Waszych wzorcowych postaw
deklarujemy, 2e bQdziemy podtnymywalitak cenne dla nas
wszystkich tradycje i dolo2ymy wszelkich staraf, aby pa-
miQd o tych wydarzeniach byla ciagle obecna w nas /m
spoleczefstwie.

Po wystapieniu w6jta minuta ciszy uczczono pamiQd
poleglych, a nastQpnie delegacje zlo2yly wiefce i kwiaty pzy
pomniku na Kaldwce oraz grobie "Wolyniaka" na cmenta-
rzu parafialnym. WSr6d skladajacych hold poleglym, oprocz
pnedstawicieli miejscowych wladz samorzadowych w6ita
Tadeusza Halesiaka iz-cy w6ila Ryszarda Skiby nre zabra-
klo reprezentantdw innych samorzad6w. Obecni byli m.in:
starosta lezajski Zbigniew Rynasiewicz, burmistz Le2ajska
Tadeusz TrQbacz, pelnomocnik burmistrza ds. kultury,
o6wiaty i sportu Henryk Swita , dyreKor MCK Leiajsk Ma-
ria Horoszko.

Znamienne i godne nalwiekszych sl6w uznania iest t0,
2e co roku Swiadkowie tamtych wydaze|i gromadza siQ,
aby oddaf honory swoim poleglym kolegom. A z kaidym
dniem lest im coraz trudniei bowiem wzgledy zdrowotne

nierzadko komplikuja, a niekiedy determinuj4 mo2liwos6 ich
uczestnictwa w obchodach tego SwiQta. W miarQ posiada-
nych sil staraj4 siQ oni nie zwaiai na te utrudnienia i w imiQ
ci4gle aktualnych itak drogich im waftosci jakimi sq: Bdg
Honor Ojczyzna stajA tu do Apelu.

Dla mlodszych pokolef ich postawa jest 2ywym obra-
zem i ucielesnieniem wartosci patriotycznych, kt6re nie-
watpliwie nalezy propagowaa i pielqgnowai.

dzeni w Swiatowym Zwiqzkulolnieuy Armii Krajowej. To im
i ich tragicznie zmarlyrn kolegom skladamy dzisiaj hold za
to,2e swoimi bohaterskimi czynami tak wspaniale wpisali
siq w kany historii naszego kraiu, ani chwili nie wahajqc siq
by oddai Ojczy'nie najcenniejsza ofiarQ Zycia Bqdziemy pa-

L



Obchody Dnia SamorzAdowca w Kuryl6wce

W roku biezacym byla szczeg6lna okazja ku temu, by
zaznaczyc to Swiqto- uhonorowano bowiem 15-lecie uchwa-
lenia ustawy o samorzAdzie gminnym (ustanowienia samo-
rzadu gminnego). ldeq tego kroku w ustawodawstwie pol-
skim bylo usprawnienie wykonywania zadafi publicznych na
rzecz wsp6lnot lokalnych zwanych odtad samorzadowymi,
kt6re wybieraia swoich pnedstawicieli i im powierzajq reali-

zaciQ wszelkich zadan zwiazanych z funkcjonowaniem gmi-
ny, To oni zgodnie z zalo2eniami ustawowymi powinni wie-
dzied najlepiej co ijak uczynii, aby ludziom zamieszkuiqcym
w danej gminie iylo siq coraz lepiel.

ldea - to owszem piqkna ijak najbardziej sluszna, gdyz
nikt z zewnatrz nie bylby tak zaanga2owany w rozwiazywanie
naszych problemdw od tych najprostszych do najbardziej
zlo2onych.

NiK lepiej od nas samych nie zna dokladniei naszych
potrzeb i bolaczek- tymi slowy zainaugurowal obchody SwiQta
w6it gminy Kuryl6wka Tadeusz Halesiak podczas ur0czystej
sesji Rady Gminy, kt6ra odbyla siQ w dniu 30.05.2005 r. W
dalszei czQsci wystapienia wdjt mdwil o trudnej i odpowie-
dzialnei pracy samorz4dowca: staramy siQ z zadaniami nam
powierzonymi radzi6, zmagamy siQ z nimi na co dziei wspie-
rajqc siQ nawzajem w ich realizacji, a pny tym staramy siQ
czyni6 to najlepiej iak potrafimy, zachowuiac wszelkie wska-

zania;akie w naszej pracy reguluje kolejna ustawa - o pra-
cowniku samorzadowym, czyli: wykonywanie zadan sumien-
nie, sprawnie i bezstronnie, pzestzegajqc prawa, z zacho-
waniem tajemnicy slu2bowej ipaistwowej oraz uprzejmosci
i godnego traktowania wsp6lpracownik6w i obywateli na-
szei malej ojczyzny - gminy.

Puentujqc ten uszczegolowiony opis powinnoSci pracow-
nika samorzadowego m6wimy, ie powinien on tak trakto-
wac innych, jak sam chcialby - by6 traktowany, a wtedy
wszystkim bQdzie pracowalo siQ lepiej i sprawniej zalatwialo
formalnoSci urzQdowe.

W koricowej czqSci wystApienia w6jt zlozyl samozadow-
com zyczenia zadowolenia z wykonywanej pracy, satysfakcji
i spelnienia zawodowego. By ich dzialalnosi pzyczyniala siQ
do lepszego iycia wszystkich ludzi zamieszkujacych
spolecznoS6 lokalnq. Zyczyl, aby ich droga zawodowa i
Zycie osobiste bylo pasmem sukces6w, a ludzie iakich
bqda napotykali byli pnyjaini i autentyczni.

Slowa uznania ipodziQkowania skierowal do emeryto-
wanych pracownik6w UzQdu, za ich wklad i wysilek jaki
wniesli dla gminy w okresie pelnienia swoich funkcji oraz

do soitys6w, kt6rzy pelniq swoje funkcje z ogromnym za-
angaZowaniem, Bowiem to do nich z najwiqksza smialo-
5ci4 kieruja swole 2ale i pro6by mieszkancy wsi, oczekuiqc,
ie soltys " Iekarstwo na wszystko'- spelni ich oczekiwania.
W pneciwnym razieoni takie, jaki pracownicy urzQdu slysza
nienadko slowa rozgoryczenia mieiscowej ludnosci .



Co z tymi
drogami ? !
Nie od dzisiaj wiadomo,2e drogi to

podstawowy element inf rastruktury
technicznel, to mo2liwo56 poruszania
siQ, transportu, komunikacji itp. i 2e bez
dr6g, ito dobrych trudno m6wi6 o po-
stqpie, rozwoju, dobrym bycie spole-
czeRstwa.

A jak sytuacla \ /ygl4da w naszej gmi-
nie?

Autostrad, d169 szybkiego ruchL
dr6g krajowych nie mamy.

Mamy za to 12,9 km d169 wojew6dz-
kich, z czego 11 km to czQS6 drogi wo-
iewodzkiei Nr 877 Szklary - Lancul -
Le2ajsk - Naklik i 1 ,9 km - czQ56 drogi
wojewddzkiei Nr 863 Kopki - Naklik -
Tarnogrdd - Cieszyn6w (iej stan nie
budzi  zastrze2ei) .  Utrzymanie tych
d169, finansowanie modernizacji, re-
mont6w, zapewnienie pzejezdno6ci w
okresie zimowym lest zadaniem wla-
snym Podkarpackiego Zatz4du Dr6g
Woiewddzkich, podleglemu Marszalko-
wj Wojew6dztwa. Jaki jest stan drogi
wojewodzkiej Nr 877. przebiegai4cej
pzez wsie Kurytdwka i Kulno widzimy
na co dzief.

W roku 2004 dziqkizabiegom wladz
gminy udalo siq doprowadzia do polo-
2enia nowei nawierzchni na odcinku
471 ,4 m we wsi Kuryl6wka (od mostu
na Rzece Zlotej w kierunku centrum
wsi). Tak2e w tym roku sfinansowano z
bud2et6w: wojewddztwa, powiatu i
gminy opracowanie dokumentacji i uzy-
skano pozwolenie na budowQ na na-
stQpnego odcinka tej drogi, przebiega-
llcei przez centrum wsi, a zakres prac
obejmuje: polo2enie noweJ nawierzch-
ni, wykonanie chodnik6w i kanalizacji
zbiegaiacych sie d16g - wojew6dzkiej,
powiatowei i gminnej, parkingu, popra-
wQ przystanku autobusowego. Doku-
mentacia i pozwolenie na budowQ to
iedna strona monety, zas rcalizacia za-
mierzenia - to strona druga. Na prze-
szkodzie stoijak zawsze - brak Srodkow
finansov/ych - tak pftynajmniej uzasad-
niaja to lodkarpacki Zarzad Dr6g Wo-
jewddzkich i Zarz4d D169 Powiatowych
w Le2aisku. bo w gminnym bud2ecie
zar6wno w roku 2004 jak i2005 nie-
zbQdne Srodki zabezpieczono.

To tyle o drogach wojew6dzkich.
Mamy na terenie gminy 69,092 km

d169 powiatouych. Sa to drogi laczqce
poszczeg6lne miejscowoSci gminy, a
wiQc:

Nr 1244 Kulno -  Brzyska Wola,
o dlugosci 6,026 km
Nr  1074  Ku lno  -  Laz6w
o dlugosci 3,005 km
Nr 1245 przez wies Brzyska Wola
o dlugo6ci 4,712 km
Nr 1247 Brzyska Wola - Kolonia Pol-
ska o dlugo5ci 4,942 km
Nr 1248 D4browica Du2a - Slobo-
da o dlugoSci 3,270 km
Nr 1246 Kuryldwka -  Tarnogrdd
(przez B.Wole,) o dlugo5ci 17,71 1
km
Nr 1250 Kuryl6wka - Kolonia Polska
o dlugo5ci 12,939 km
Nr 124g Brzyska Wola - Dabrowica
D. (obok bordwki)o dlugoSci 2,598
km
Nr1251 Maidan Sien. - Cieplice PGR
o dlugosci 2,634 km
Nr 1253 Dabrowica Dabrowica. - Cie-
plice PGR o dlugosci 2,040 km
Nr 1254 O2anna - Piskorowice (pne
Molynie) o dlugo6ci 3,050 km
Nr 1252 o2anna - PGR Cieplice (
od drogi do Piskor.) o dlugoSci
2,464 km
Nr 1257 Oianna - Rzuchow dlugo-
Sci  2,419 km
Nr 1276 Brzyska Wola - Luch6w o
dtugosci 1,282 km

Na drogach tych znajduje siq 7
most6w, o dlugosci  65,4 mb oraz 45
p rzepus tdw.  o  taczn 'e i  d lugoSc i
40 ,35  mb .

Modernizacja d16g powiatowych,
zapewnieniem ich pnejezdnosci latem
i zima utrzymaniem most6w, przepu-
st6w. terenu w pasie drogowym zajmuje
siQ w ramach zadan wlasnych Starosta
Le2afski, a konkretnie - Zarz4d Drog
Powiatowych iwlasnie on ma obowia-
zek zapewnienia na ten cel niezbQdnych
Srodk6w finansowych.

Do stanu tych dr6g najwiQcej uwag
maiq mieszkaficy naszej gminy. Dlate-
go tez podejmujemy ze swei strony
wszelkie. mo2liwe starania by sytuacjq
te poprawi6 w iak najwiQkszym stopniu.
Naleiy podkreslic,2e wladze powiatu w
ostatnich 3-ech latach, ptzy zaanga2o-
waniu Srodk6w finansowych z bud2etu
gminy zrobi ly na tych drogach doSd
du2o, i tak:

- w roku 2003 polozono nowa na-
wierzchniQ na drodze Kuryl6wka -

Jastn Qbiec na odcinku 8,356 km od
Kuryl6wki do Brzyskiei Woli oraz
3,149 km na drodze Kuryl6wka -
Kolonia Polska na odcinku - Tarna-
wiec - Ozanna i Dabrowica - Kolonia
Polska.
- w roku 2004 na tej samej drodze
wykonano nowa nawierzch n iQ na
odcinku 3,675 km od wsi O2anna
Du2a do Dabrowicy D.
- w roku bieiAcym, w miesi4cu lip-
cu polo2ona zostanie nowa na-
wierzchnia na dlugosci 2,1 km na
drodze pzez wies Btzyska Wola, pny
wsparciu w wys. '100 tys. zl z bu-
d2etu gminy. Wg informacji uzyska-
nych w Zanadzie Drog Powiatowych
w najblizszym czasie zostanie odbu-
dowana zniszczona w trakcie wio-
sennej powodzi roztopowei droga z
Brzyskiej Woli do D4browicy (obok
bordwki). W latach nastQpnych pla-
nuje siQ poloienie "dywanika" na dro-
dze Kulno - Laz6w, Kulno - W6lka
t"amana, B rzyska Wola - Jaslzqbiec.
(czq56lednego z tych odcinkdw byd
mo2e, w miarQ posiadanych Srodk6w
zostanie wykonana jeszcze w tym
roKu).

A co z drogami gminnymi, tymi kt6-
rych utnymanie iest obowiazkiem W6j-
ta?

0t62 dr6g tych mamy 11,1 km i sa
to nastQpujace odcinki:

- 104601 W6lka Lamana - Szyszkow
o dlugosci 0,2 km
- 104602 Stoboda D. - Sloboda M. o
dlugosci 2,5 km
- 104603 Jastrzqbiec -Bukowina
o dlugo5ci 0,6 km
- 104604 Kuryldwka - Ozanna (dwor
ska droga) o dlugosci 5,4km
- 104605 Kuryt6wka - o2anna (obok
smolarni) o dlugoSci 1,0 km
- 104606 Kolonia Polska - Nagornie
o dlugosci 0,9 km
- 104607 0Zanna -  Tarnawiec
o dlugosci 0,5 km

Corocznje usuwane s4 na tych dro-
gach przelomy, Ka2dej zimy prowadzo-
ne jest odsnie2anie iw miarQ posiada-
nych Srodk6w modernizowanie.

W roku 2003 utwardzono 260 mb
drogiwe wsi SNoboda oraz wyremonto-
wano dalsza czQSC tejze drogi w kierun-
ku Slobody Malej. W 2004 roku prowa-



dzono remonty drdg. pokrytych na-
wierzchnia bitumiczna:

W roku bie24cym wykonano 2-krot-
ne skropienie emulsia z podsypka z ka-
mienia i2wiru dr6g gminnych we wsi
O2anna na dlugosci350 m iSloboda na
dlugoSci 385 m.

Tak2e w roku bie2acym wystapiono
z wnioskiem do Zintegrowanego Pro-
gramu 0peracyjnego Rozwoju Regio-
nalnego o dofinansowanie moderniza-
cii drogi gminnej Nr 104603 JastrzQ-
biec - Bukowina z funduszy struktural-
nych Unii Europejskiei.

Du2o uwagi wladze gminy poSwiQ-
caj4 poprawie stanu d169 zarowno w
poszczeg6lnych wsiach jak i dr6g do-
jazdowych do p6l.

W roku 2003 za kwota 66924 zl wy-
konano 800 mb drogi dojazdowej Kolo-
nia Polska - Biele, na co uzyskano Srod-
kiz Funduszu Ochrony Gruntdw i Rekul-
tywacii z UrzQdu Marszalkowskiego, wy-
remontowano 300 mb drogi JastzQbiec
- Luch6w oraz 800 drogido odwiertu we
wsi Kuryl6wka (drogi zagumiennej).

W roku ubieglym przeprowadzono

rekultywaciQ drogi doiazdowej do pol
we wsi Brzyska Wola na dlugoSci
0k.1200 mb, na co pozyskano rdwniez
czqs6 Srodk6w z wspomnianego juz
F0GR z Urzedu Marszalkowskiego, wy-
lo2ono plytami drogQ pzez wies Kury-
l6wka(na "polskim koticu"), utwardzo-
no 2u2lem paleniskowym drogQ na 0sie-
dlu w Kuryl6wce oraz uzupelniono wy-
rwy na drodze Kuryl6wka - 02anna
(obok smolarni).

Ponadto w ka2dym roku sohysi wsi
otrzymuja Srodki finansowe na remonty
dr6g dojazdowych do p6l. W roku 2003
pneznaczono na te remonty 69406 zl,
2004 - 41698 zl, aw roku bie2acym 38200
zl, gdy2 zwiQkszyli5my pulQ Srodkdw na
odbudowQ d169 gminnych utwardzonych.

Calo56 naklad6w na drogi i infra-
strukturQ transp0rtowq w poszczeg0l-
nych latach przedstawia siQ nastQpuja-
c0:

Rok2003 -  192.16321
Rok2004 -  162,90521
Rok2005 - 42000021

A co dalei?
A wiQc - w roku bieiAcym opraco-

wana zostanie dokumentacja na moder-
nizacjQ drogi przez wieS Kuryldwka ("ru-
ski koniec"). Kuryldwka centrum wsi -
"cztery chalupy" - 02anna Duza, Kury-
ldwka - O2anna (obok smolarni) po to
by mozna bylo wystapic o dofinanso-
wanie budowy i modernizacii tych drdg
ze Srodkdw unijnych.

Planowane jest takze polozenie na-
wierzchni asfaltowej na drodze lacza-
cej drogQ do kosciola paralialnego z
droga powiatowq w kierunku Tarnaw-
ca.

By6 mo2e w miarQ posiadanych
Srodk6w zostana wykonane leszcze
inne, nieplanowane prace np. odcinek
drogi Kulno-W6lka Lamana - ale to czas
pokaze.

Na pewno z czasem pojawia siQ ko-
lejne, inne potrzeby w zakresie budowy
i modernizacli dr6g i im bqdziemy sta-
rali siQ sprostac.

'bReS'

I

Powiatow.y Dziefr Straiaka. Oiiattna 2oo5 .
Maj byl zimny i d2dzysty .Totez

prowadzone intensywne prace lo-
gistyczne pzygotowujace Powiato-
wy Dzief Stra2aka w O2annie odby-
waly siQ w nerwowej atmosfeze. Na
takie zachowanie os0b pr4/gotowu-
iqcych uroczystoSci mial wptyw
ogrom zadaf . Wszak zaproszono
wielu znamienitych goSci, trzydzie-
5ci piqc dziesiqcioosobowych dele-
gacji stra2ak6w, cztery orkiestry
strazackie oraz wiele zespol6w ar-
tystycznych dzialajqcych w instytu-

ciach kultury powiatu. Razem spodzie-
wano siq okolo o6miuset os6b. 0t-
ganizatoay zdawali sobie sprawq, Ze
ws4rstkim nale2y zabezpiec4ri miej-
sce pobytu, positek i napoje. Jak
by ktopot6w bylo malo, len ciagle
^ ^ , J  ^  i ^ ^ , ,  . | ^ ^ - ^ ,
lr<lUdlqUY ucJZl,L.

Nadszedl 15 maja, wszystko za-
piQte na ostatni guzik. Nad o2anski
zalew p r zy jeidialq st razac ki e sa m o -
chody. Sprawnie wysypujq siQ z nich
ochotnicy. Po chwili uformowany
jest szyk defiladowy i liczne poczty

sztandarowe 0raz komDanie strazac-
kie pzy dZwiqkach orkiestr dQtych
wlewaja siQ na plac uroczystoSci.
Rozpoczyna siQ Msza SwiQta i moc-
no przygrzewa majowe sloflce. W
wygloszonej homil i i  ks. Ryszard
Kr6licki cieplo m6wil o stra2akach,
o spolecznej sluibie, kt6ra pelniq z
poSwiqceniem i nara2eniem wlasne-
go zycia.

Gl6wna czQSc uroczysto6ci roz-
poczqla siq od zlo2enia meldunku
pzez dow6dcg uroczystoSci Leszka



Polcia Wiceprezes owiTarzAdu Gl6wnego Z 0SP RP Ja-
nuszowi Koniecznemu. Nastqpnie poczet flagowy repre-
zentowany paez stra2ak6w z gminy Grodzisko Dolne
wci49nAt flagQ panstwowa na
nraszt . otwarcia uroczysto-
Sci dokonal gospodarz gmi-
ny Tadeusz Halesiak Prezes
Tanqdu 0 ddzialu G m i n ne go
Zwiazku OSP w Kuryl6wce.

Slow powitania wyslu-
chali: senator Janina Saga-
towskia i Janusz Konieczny,
poslowie:

Jan Bury i Gzegoz Tu-
derek, przedstawiciele 7arz4-
du Glownego Zwiazku OSP
RP w osobach Janusza Bo-
neckiego i Kazimieza Pluciri-
skiego, Wojewoda Podkar-
packi Jan Kurp, Podkarpacki Komendant Wojew6dzki
PSP w Rzeszowie Kazimierz Gladysz , burmistrzowie i
w6jtowie miast i gmin powiatu le2ajskiego oraz dyrek-
torzy le2ajskich zaklad6w pracy.

Powiatowy Dzien Stra2aka byl okazja do wrqczenia
zaslu2o nym dzialaczom po2arn ictwa odznacze i pai-
stwowych i organizacyjnych, dyplom6w i wyro2nien dla

weteran6w slu2by.
Byty wystapienia go-

Sci, ktorzy dziqkowali za
zaproszenre 0raz za wspa-
nial4 organizaclg uroczy-
stoSci. Specjalne podziq-
kowania skierowano do
Przewodnicz4cego Gl6w-
nej Ko m isj i  Rewizyjnej
ZOSP RP dh Antoniego
Parobka. Po czQsci oficial-
ne.j do wieczora trwaly
prezentacje dorobku arly-
s tycznego:  Gminnych
0Srodk6w Kultury z Gro-
dziska Dolnego, Kuryl6w-

ki i Giedlarowej, Domu Kultury w Nowej Sazyny i Miej-
skiego Centrum Kultury w Le2ajsku.

R. Sz.

DZIEN RODZINY
'19 czerwca br. roku, na Stadionie LKS"Zlotsan" Ku-

rytdwka, odbyla siQ 6sma edycja"Dnia Rodziny". Tu2 po
godzinie 14 na stadion wkroczyla Orkiestra DQta GOK w
Kuryl6wce, obwieszczaj4c wszem i wobec, Le coroczny
rodzinny piknik w Kuryl6wce ju2 siQ rozpoczal. orkiestrQ
prowadzila grupa Marionetek, K6ra chwilQ pdinieizapre-
zentowala dwa ciekawe uklady taneczne. P6lniejszy wy-
poczynek na Swie2ym powietrzu wypelnily zabawy rekre-
acyjno - sportowe (m.in. Bieg pokolei, Turniej pitki no2-
nej 0 puchar Wdjta Gminy Kuryldwka, Pojedynek silaczy)
oraz wystQpy zespol6w arlystycznych GOK w Kuryldwce
(Zespolu Estradowego, Zesp0lu tanca estradowego "SA-

BAT", Zespolu rytmiczno - wokalnego). Du2ym zaintere-
sowaniem i sporE dawk4 emocji cieszyl siQ Turniej zaba-
wowy"Z0ny kontra l\4q20wie". Jeg0 uczestnicy musieli p0-
radzi i  sobie m.in.:  z robieniem makaronu, wieszaniem
prania, celnymi rzutami w kuklQ tesciowei, dru2ynowym
biegiem na nartach, przypomnieniem sobie treSci sl6w
rrrypowiadanych przy zawieraniu Slubu cywilnego. Liczyl
siQ oczywi6cie czas i precyzja, a przede wszystkim dobra
zabawa oraz sympatia dla dru2yny przeciwnej. Turniej za-
konczyl siQ remisem, b0 o ile zony byly lepsze w wykony-
vraniu "babskich" czynnoSci, o tyle sportowe konkurencje
zwyciq2ali mq2owie. Wiecz6r kofczAcy "Dziei Rodziny"
uplyn4l pod znakiem karaokowych szaleistw oraz biesia-
dowania"p0d chmurkE", a wszystko to bylo m02liwe dziQ-
ki wsparciu przedsiqwziqcia przez sponsor6w: Firmq
"SMAK - EKO"z G6rna, CiastkarniQ Z. Wasiuta,"GSSCH
Le2aisk" - PiekarniQ Kuryldwka, Firmiq MASTER" S. Staro-

nia oraz Burmistza Miasta Lezaiska.
Niezwykle ciekawA atrakciq tegorocznego "Dnia Ro-

dziny" byla prezentacja widowiska obrzQdowego Ziemi Le-
2ajskiej z przelomu XIX iXX wieku pt. "0i bedzie, bedzie
wesele". Kilkudziesiqcioosobowa grupa aktor6w z trzech
05r0dk6w kultury (Nlieiskiego Centrum Kultury w Le2al-
sku, Gminnego O6rodka Kultury Gminy Le2ajsk w Giedla-
rowej oraz Gminnego OSrodka Kultury w Kuryl6wce) zo-
brazowala widzom, jak wyglqdaly dawne zwyczaie zwia-
zane z zawieraniem zwiEzku malzefskieg0. D0dai trzeba,
2e na zaprezentowanym weselu wszystko byto prawdzi-
we: od piQknie haftowanych stroj6w ludowych, tradycyi-
nych przyspiewek weselnych poczEWSzy, na jedzeniu i pi-
ciu skorlczywszy. Ta potq2na dawka regionalnych tradycji
zorganizowana zostala w ramach pr0gramu Dzialaj Lo-
kalnie lV, Polsko - Amerykafskiej Fundacji Wolno6ci, reali-
zowanego przez Akademiq Rozwoju Filantropii w Polsce,
we wsp6lpracy z Funduszem Lokalnym Powiatu Le2ajskie-
go, przy Le2ajskim Stowar4/szeniu Rozwoiu oraz przy wkla-
dzie finansowym i rzeczowym sponsordw: Star0stwa P0-
wiatoweg0 w Lezaisku, Burmistrza Miasta Le2aiska, W6jta
Gminy Le2aisk, Wdita Gminy Kuryt6wka, Browaru Le2ajsk,
H0rtin0, Equistro, sklepu'PlusMarket" B.Wilkosa, "GSSCH

Lezajsk"- Piekarni Kuryl6wka i Firmy"MASTER'S. Star0-
nia. Szczeg6lne podziQkowania nale2A siQ r6wnie2 Paniom
z K0la G0spodyn Wieiskich z Kuryl6wki 0raz z Zespolu Spie-
waczego "Scie2yna" z D4browicy.

ES



Kartki z historii
W numerze 3/ 2005 ukazal siq pierwszy artykul z cyklu

"Kartki z historii".
Pod tym tytulem autor ma zamiar publikowad zdarze-

nia, podania i faKy, kt6re mialy miejsce w pzeszloSci. Mate-
ria zawarta w cyklu bqdzie r62norodna, luZno powiqzana ze
sobA, ale wsp6lnym elementem wszystkich zdarzei bQdzie
mieisce jest wystepowania tj. 0bszar obecnej gminy. Mate-
rialy ukazane w publikacjach zbieral autor na przestrzeni kiF
ku lat. Przedmiotem jego zainteresowania byly wydawnic-
twa ksi42kowe, artykuly prasowe, rd2norodne kroniki insty-
tucii istowarzyszen dzialajacych na terenie gminy, relacje
mieszkaic6w wreszcie zasoby aichiwalne Archiwum Pai-
stwowego w Rzeszowie ( nie do koflca przebadane).

Historia tego skrawka " Malej 0jczyzny" obdarowai mo2-
na by bylo wielu iwiele.

obecny obszar gminy polozony na granicy historycz-
nych zabor6w, zamieszkaly przez wiele naroddw

(Polak6w, Ukraiic6w, Zyd6w i Niemc6w ) wyznawc6w
rd2nych wyznafi, kryle wiele tajemnic. Niektdre z nich autor
bqdzie pr6bowal przybli2y6 czytelnikom "We6ci".

Ze wzgledu na objeto6d artykul6w, tematy w nich poru-
szane maja charakter skr6towy,szersza prezentacja wymaga
innej formy. DziS zachqcam pafsMa do kolejnego odcinka
"kartek" K6rymehcQzapoczatkowaiprezentacjQ parafii rzym-
sko- katolickich, ich historii powstania, wybitnych postaci
Swieckich i duchownych.

'Wiary naszei kotzenie"
W polowie X wieku wladztwo l\4ieszka I rozci4galo na

wsch6d a2 po g6rny Dniestr.
W 981 roku Wodzimierz Wielki ( kijowski ) w wyniku zbroi-

nej wyprawy zaj4t Grody Czerwienskie wraz z Przemyslem. Nie-
dlugo potem w 988 roku RUS przyjata chrzest w obrz4dku
wschodnim, K6ry w lormie schizmy w roku 1054 przeksztal-
cil siQ w prawoslawie. KoSci6l Prawoslawny na Rusi znajdowal
sie w jurysdykcji patriarchy Konstantynopola kt6ry wyznaczyl
metrop0litQ kiiowskiego jego zwierzchnikiem.

0d tego czasu mo2emy m6wi6 o oddzialywaniu religii pra-
woslawnej na ten obszar.

Wprawdzie w omawianym czasie ziemie te nie byly mocno
zaludnione , ale z tego okresu wywodza sw6j byt Lezalsk i
Krzesz6w.

W 1340 roku Kazimierz Wielki wlaczyl zagarn iQte przez RUS
ziemie do pafstwa Polskiego. Po przyl4czeniu do Korony zaczq-
la naplywai tutaj ludno$e polska. Sprzyjata temu prowadzona
przez lwana KustrQ akcja osiedleficza, ktdrej patronowal kr6l
Wladystaw Jagiello. Wraz z powstawaniem nowych osad i wsi
zaczqto budowae struktury KoSciola Katolickiego. Pierwsza pa-
rafia laciiska powstala w Krzeszowie obejmujAc swym zasiq-
giem tereny polo2one wok6l Le:ajska po obu stronach Sanu
siqgajac swym zasiqgiem po TryficzQ. Sprowadzenie do Le2aj-
ska w 1400 r. Bo2ogrobowc6w i wydzielenie z para{ii krze-
szowskiej parafii lezaiskiej, zmienia znacznie stosunki religijne
na lewobrzeznym Sanie.

Wzrost wlznawcdw powoduje erygowanie kolejnych parafii
lacinskich w: Giedlarowej (1439 r.) , WoliZarczyckiej ( przed 1589
r,) i Sarzynie (1598 r.).
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Wyznawcy religii rzymsko- katolickiej na Zasaniu swe po-
slugi spelniali w koSci€le parafialnym w Le2ajsku

z mie jscowosciami: Wywloka wraz z Kuryl6wka, 02anna,
Kulno zwane wdwczas Kolna i powstaly p62niej Tarnawiec, lvliej-
scowoSci W6lka tamana iBrzyska Wola od 1616 roku weszly
w sklad utwononej w 1581 roku parafii w Potoku G6rnym, do
kt6rej wlqczone zostalo takze Kulno. Do parafii w Tarnogrodzie
powotanej do zycia w 1586 roku wlaczona byla wies Jastrzq-
biec. W kosciele w Dybkowie ( 1571 roku ) na obszarze, ktdre-
go [4ikolai Sjenawski zbudowat miasto spelniali swe poslugi
nieliczni lacinnicy zamieszkali w Dabrowicy i Slobodzie. Wierni
wyznania rzymsko-katolickiego zamieszkali na prawobzeznym
Sanie musieli pokonai wiele kilometr6w aby dotzei do k05cio-
la parafialnego, a i poslugi kaptafiskie z tych samych wzglQd6w
byly utrudnjone. Stan ducha mieszkancow (K0l0nii przyp. au-
tora ) oddaja slowa Iistu kierowane do ksiqcia Adama Czartory-
skiego w sprawie budowy kosciola w tei miejscowosci: "...

wszak dwie mile( okolo 15 km) od kosciola oddaleni nie zawsze
i nie wszyscy moZemy byc w niedziele i Swiqta w Swiatyni, by
oddad czqsi Panu nad Pany. Gdy przy,dzie ciqzka zima to starcy
slabi i dzieci caly nie minie miesiac nie moga bye na miejscu
Swiqtym ,a i w lecie tylko w sile wieku bQdqcy pospieszye mogq,
by zaspokoii potrzebQ serca swego.

A niestety ze smutkiem wyznae trzeba, 2e siQ zmniejszaia
szeregi, 2e wielu braci w okolicy maiqc cerkiew na miejscu, a
kosci6t hen daleko nie wytzymalo prdby. Straceni dla obrzqd-
ku, a tem samem dla narodu !".

Te slowa zapadaiace glQboko w serce mialy sklonii kola-
tora kosciola (fundatqra) do podiqcia decyzji w sprawie budo-
wy obieKu sakralnego. Byl t0 dopiero pierwszy krok w sprawie
zaloienia parafii .

(cdn)

Pa4NAJEMY nry.NE
zAl+Tn (pau

-To 
jui wakacie! Wakacje przede wszystkin kojarza

si? z odpoczynkiem, wyjazdani, spotkaniami. Czy ied-
nak dzieci noga sie tyn p0chwali6? Vt/iadomo, 2e wiek-
s2066 uczni6w naszej szkoly nie wyjedzie nigdzie na
wakacje z przyczyn materialnych lub innych, wiQc or-
ganiz1wane w szkole wycieczki dla tych dzieci to jedy-



na okazja na wyjazd z rdwieSnika-
mi, poznanie piqknych zakatk6w na-
szego kraju. W roku szkolnym 2004/
05 zorganizowaliiny 2 wycieczki 3
- dniowe w Bieszczady ijednE 1-
dniowA dla klas lV. W casie orga-
ni zowa ni a wyc i e cze k naw i 7za I i Sny
rdwnie2 wsp1lpracQ ze szkol4 w
B rzyski e i Wol i propon uj 4c i n wspdl -
ny udzial w wycieczce.

Pierwsza odbyla siq w dniach
10-12 naja 2005 -udzial wzieli
uczniowie klas Vl a, Vl b, V b - 44
uczni6w. Kierownik - Janina Paja,
opiekunowie: ks. Ryszard Krdl icki,
p.Janusz Bazan, Urszula ZQzio.

Druga odbyla siq w dniach 23-
35 maja 2005. Uczestnikani byli
uczniowie klasy V a, klasy Vl i V z
Brzyskiej Woli(w sumie po 22
uczni,w z ka^dej szkoly). Kierownik
- Urszula Zgzio, opiekunowie: p. Ja-
nina Paja, p. Graiyna Marczak,
p. El2bi eta Sl i z-Czwakie l.

Trzecia miala miejsce w dniu 15
czerwca 2005 roku. Celemwyciecz-
ki byl Bzeszdw i Kolbuszowa. Kie-
rownik - Urszula Zqzio, opiekuno-
wie: p. Gra2yna Marczak, p. Dorota
Lewkowicz, p. El2bieta SIiz - Czwa-
kiel. thzestnikami byli uczniowie
klasy lV z Kuryl1wki i BnyskiejWorr.
Do zorgan i zowa ni a ntyc i e c zk i d ol4-
czyl i si q opi e k unowi e -Wc howawc,.

W wycieczce wziQlo udzial 18
uczni6w naszej szkoly i 23 uczniow
z Brzyskiej Woli. PodsumowujAc
ruch turystyczny roku szkolne go
2004/05 - w wycieczkach ucze stni -
czylo - 84 ucznidw naszej szkoly i
45 szkoly w Brzyskiej Woli. c4rli a2
129 uczestnikdw. To duzo, nawet
bardzo duio. Dziekujemy za profe-
sjonalnE jazde kie rowcom z PKS Le-
zajsk, opiekunom wycieczek za dys-
pozycyjno6t.

Jako opiekun Samorzqdu
Uczni owskiego i wsp610rganizator
tych wyjazddw mogq powiedziet, 2e
ze swej strony w latach kolejnych
doloZymy wszelkich stanfi aby po-
dobnie jak do tej pory organizowac
wyjazdy duii tanie a przede wszyst-
kin bezpieczne, takie by po koficza-
cej sie wycieczce kaidy z uczestni-
kdw chcial iechaC jeszcze raz.

sowA
. MADRA G1oWA

Artykul ten nie jest poSwiqcony
sowie, jakby wskazywal naglowen.
To nazwa konku rsu miqdzyszkolne-
go, Korego d ruga edycja miala miej-
sce w minionym roku szkolnym.
Konkurs ten to wynik wsp6lpracy
jaka zostala nawiqzana migdaT dwo-
ma zespolami przedmiotowymi ze
Szkoly Podstawowej w Kuryldwce i
Spolecznej Szkoty Podstawowej w
W6lce Gro-
d z i s k i e j .
G l o w n y m
celem orga-
n tz0wane-
go juz  po
raz  drug i
k o n k u r s u
jest zainte-
resowan ie
u c z n i o w
nauKa, r0z-
w i j a n i e
zdrowej ry-
walizacji, jak rdwnie2 wzajemne po-
znawanie siq. Konkurs jest dwu eta-
powy. Etap I odbywa siq w macie-
rzystej szkole i ma wylonii uczni6w,
kt6rzy bqdq reprezentowa6 swoje
szkoly w ll etapie potyczek z zada-
niami. W ll edycji konkursu pod ha-
slem "Sowa - mqdra glowa" wziQlo
udzial ai 7 szkol z nastQpujAcych
miejscowoSci: Bzyskiej Woli, Grodzi-
ska G6rnego, Grodziska Dolnego,
Kulna, Zmyslowki, Wolki Grodziskiej
i Kuryl6wki.

Mie jsce  p  ie  rwsze zdoby l i
uczniowie Joanna Kniaize szkoty w
Bzyskiej Woli i Malgorzata Stopyra
z Wolki Grodziskiej osi49ajac tq
sama l iczbq punkt6w. Drugie miej-
sce Justyna Janeczko reprezentuj4-
ca szkolq w Kuryl6wce i Grzegorz
Flesza ze Zmyslowki. Tzecie miel-
sce przypadlo 3 uczniom Joannie
Maselek z Brzyskiej Woli ,  Beacie
Ploszaj z W6lki Grodziskiej i Konra-
dowi Cwikle z Kurylowki. Poza tymi
osobami w konkursie wziql i  udzial

uczniowie: Malgorzata Kuras i Anna
Wlazlo z Grodziska G6rnego, Karol
Solek i Daniel Czerwonka z Grodzi-
ska Dolnego, Urszula Kruk, Dawid
Krasny i llona PliszczakzKulna oraz
Ewelina Bauer i Marzena Ziqzio Ku-
ryt6wki.

Nas organizator6w cies4r zain-
teresowanie konkursem in  nych
szkol jak rownie2 osob, instytucii,
ktorzy wspierajA nasze dzialania, a
tym samym uatrakcyjniaj4 konku rs.
W tym miejscu chcieliby6my bardzo
serdecznie podziqkowac wszystkim
nauczycielom przygotowujAcym

u czn i6w
do rywa-
l i z a c j i ,
n a s z y m
s p 0 n s 0 -
r0m za
n a g r o d y
ks ia2ko-
we I rze-
c z 0 w e :
W6j towi
G m i n y
Kuryl6w-
ka  panu

Tadeuszowi Halesiak, W6jtowi Gnr-
ny Grodzisko Dolne panu Francisz-
kowi Krajewskiemu, wlaScicielom
sklepu Super-market w Kuryl6wce,
jak r6wnie2 dyrektorowi szkoly w
Kurylowce panu Januszowi Bazan za
poczgstunek dla wszystkich uczest-
nikow konkursu. To wlaSnie oni
przyca/niaja siq do uatrakcyjnienia
takich spotkaf i wyzwolenia radoSci
na twarzach uczni6w. My organiza-
torzy cieszymy siq, 2e na swojej dro-
dze spotykamy takich ludzi i mamy
nadzie.jq, 2e tak pozostanie na dal-
sze lata naszej wsp6lpracy przy or-
ganizowaniu wsp6lnych konkursow.

mgr Urszula ZQzio i ngr in2. Piotr
Zawierucki - glowni organizatorzy
konkursu
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AKTYWNI RAZEM -

ODKRYWAMY NASZ SWNT NA NOIX/O"

q o 9 z e n t e
Ze.v6t 5zk6l w Dabrowi'
cy w ramaan ?roqramu
D zial aJ Lokalnic lY Tolako'
Amerykahakiel Fundaoji
Wolno6ci realizowane1o
pnez Akadcmiq RontoJu
Filantropii w ?olaae i Fun'
duaz Lok.alny Towiatu Le'
Zalekie4o pq Lezaiekim
Slowar4ozeniu RozwoJu
realizuie ?roiektt

''AKTWVNI R/ZEM. ODKRYI,V'AMY NAgZ
5wt,cr Hn Nowo"

Jezeli ieot Ci blieka, a nieznana naa7z histo-
ria i peyroda 'badL aktywny lll Zacznij dzia'
la6. Zr6bmy co6 razem. Wap6lnie ocalmy, t'o
ao nam bliskie,
Chcemyt
- opraoowat lokalna 6aie2ke luryltyazno -

krajoznawcz4
- 2adbaC o mieiecowe zabytki hiotoryczne i
o o obliw o5 ai pr4 r o d ni aza
- w ramaah konkurau zebra6 mieJecowe legen'
dy, podani i ?rzekazy
- wydai folder o Dabrowicy' wypr omow at
naoz"wSTOLNY DoM".

Liczyrny na fwoja pomoa.
Sardecznie zapraazamy wazyolkioh ohqV'

nycn
do wap6lpracyl

KooWnat'azy projekfu

Zesp6i Szk6l w Dabrowicy zostal lau reatem k0n-
kursu w ramach programu Dziatai Lokalnie lV,
Polsko-Amerykafskiei Fundacii W0lnoSci reali-
zowaneg0 pnez AkademiQ R0zw0iu Filantropii
w Polsce i Fundusz Lokalny Powiatu Leiaiskie-
g0 przy Leiaiskim St0warzyszeniu Rozwoiu.

Wyr62niony projeK nosi tytut "Aktywni Razem '
odkrywamy nasz Swiat na nowo".

Gl6wnym celem projektu iest zaanga20wanie
mieszkanc6w Dabrowicy iokolic oraz uczni6w na-
szei szkoiy do wsp6lnych dzialafl na rzecznaszej
m iejscowosci. Planujemy zorganizowai warsztaty
przyr0d n iczo - historyczne, u po rzEdkowac 0biek-
ty zabytkowe

i zabezpieczy e po m n i ki p rzyrody.
W efekcie powstanie Scieika turystyczn0-kra-

joznawcza, z kt6rej beda mogli korzystac miesz-
kaflcy i odwiedzajacy nas turySci.

Nasi uczniowie wezma udzial w konkursie li-
terackim, w ramach kt6rego bqd4 zbierae miej-
scowe legendy i przekazy. Liczymy na pomoc
senior6w, Kdrzy beda mieli okazjq podzielie siq
swoia wiedza na temat miejsca, w ktorym zyje-
my.

Wydamy folder o D4browicy, Kdry stanowic
bqdzie uwienczenie prac dzieci i wszystkich za-
angazowanych mieszkanc6w. Mamy nadziejq, 2e
ptryczyni siq 0n do promocji walordw historycz-
nych i przyrodniczych naszej miejscowoSci. Li-
czymy na to, 2e proponowane zajqcia okaza siQ
atrakcja dla uczni6w, ich rodzin iwszystkich chqt-
nych mieszka|ic6w.

Koordynato rki proi e kt u
El2bieta Darnia, Jadwiga Stopyra



OGLOSZENIE

Kierownik Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej
w Kuryl6wce informuje,

ie wnioski na swiadczenia rodzinne
na nowy okres zasilkowy mo2na skNada6

od 15.07.2005 r. w tutejszym osrodku
- dzial Swiadczeri rodzinnych.

Szczegolowe informacje ww.
zakresie moina uzyska6 pod nr. telefonu

(0171 243 80 10 wew. 117

O G L O S Z E N I E

URZAD STANU CYWILNEGO
W KURYL6WCE

informuje o moiliwo6ci zglaszania par mal2eriskich
do tutejszego urzgdu,

kt6re w biei4cym roku,
tj. 2005 bgdq obchodzi6

jubileusz 50Jecia po2ycia matief skiego.

* WYKTADZI]Y
* TAPICERKI

- ME BLOWEJ ( KRZE sr,+ F ut,ta. wERSAr,Kr)

. SAMOCHODOWEJ
* REMO\,,]TY MIESZKA]Y ZAPRA"SZAfuIY

MKORZYSTAMA

Z ]YASZYGI

u$.,Lrc!!!TEL 017/ 243 82 18
0502 37 1 741

D1WANYIIYKIAMINY

PTNEK
EAMPA

ERZEVT)

sAwdfiDo&Bowy

3 dlrrl

od6zlsL
od 15 zlgr.
od2 zl sL

50 tl

80 rl

Panu Tadeuszowi Halesiakowi
(6jtowi Gminy Kuryl6wka

wyrazy wspdlczucia z powodu Smierci

TESCIA
skladaj q

Pracownic.y Urzqdu oraz Jednostek
O rg a n i z ac vj ny c lG m i ny Ku ry I 6w ka

Wszys tlcim, kt1rzy uczes tniczy li
w ostatnim poiegnaniu

naszego oJCa

Sp. Bronislawa Buciorcr
s e rd e c zn e p o dz i qkow an i a

sklada rodzina

E -



DZTEN KnnnNy

Gl6wnym punktem programu bylo widowisko
obrzedowe- Oi bedzie wesele.

s7onowYcn 
' na Dzieh RodzinY

W\daoca: llG Kutqlddka, Redakur Naczelng: Alicja Kycia Fotoqaf: hlarek Lataqliec, Zespil Redakcqing: Ronau Szalajko, Aureliasz Datnia

Na scenie prezentowaty siQ
wszystkie pokolenia poczqwszy od

najmtodszych

W przedsiQwziQciu nie zabrakto rozrywek


