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Powiatowy Urzqd Pracy w Lezajsku we
wspolpracy z O6rodkami Pomocy Spolecznej z
fowiatu le2ajskiego rozpoczQ od 1 wrzeSnia
2005 roku realizacje projektu "Szansa na
pow16t", wsp6lfinansowanego ze Srodk6w
u n i j n y c h  (  E  u  r o  p e j s  k i e g o  F u n d u s z } l
an^t6^?na^^\

Partnerami pfojektu sqGminny Osrodek Pomocy
Spolecznej w KuryN6wce oraz Miejsko-Gminny
Osrodek Pomocy Spolecznej w Nowej Sarzynie.
Projekt skierowany jest do klient6w Osrodk6w
Pomocy Spolecznej (lub ich wsp6lmaNzonk6w) w
wieku od 25 do 50 lat, kt6rzy sA zarejestrowani w
PUP w Le2ajsku jako bezrobotni nieprzerwanie
ponad 24 miesiAce.
Uczestnicy prolektu wezma udzial w warsztatach
aktywizujAcych, w szkoleniach zawodowych

(grupowych lub indpvidualnych). Wszystkie
osoby odbqd4 przygotowanie zawodowe
(odpowiednik stazu) w zakladach pracy na
terenie powiatu lezajskiego w celu aktualizacji
lub nabycia odpowiednich kwal i f ikacj i
zawodowych. Ponadto kazdy uczestnlk
projektu bqdzie m6gN skorzystai z bezplatnej
porady pedagoga, psychologa i terapeuty w
trakcie indywidualnych spotkah lub poprzez
udzial w grupie wsparcia. W ramach projektu
przewidziano r6wnieZ zwrot koszt6w dojazdu i
opieki nad osobqzaleznA
DziaNaniami przewidzianymi w ramach
projektu objetych zostanie 60 os6b najbardziej
zmotywowanych do poprawy swojej sytuacji
spoleczno-zawodowej i chqtnych do wziecia
udziaNu we wszystkich zaproponowanych
dzialaniach.
Rekrutacja do projektu prowadzona bqdzie w
Osrodkach Pomocy Spalecznejw okresie od ll
do lV 2006r.
Osoby zainteresowane, spelniajace warunki
udziaNu w projekcie, proszone sa o kontakt z
O6rodkiem Pomocy Spolecznej wla6ciwym ze
wzglgdu na miejsce zamieszkania.



Kanalizacja gminy rozpoczeta
(bardzo oszczednie!l

W ostatnich dniach miesi4ca paZdziernika konsor-
cjum GE0 Radymno - Rolbud ll Bialobrzegi rozpo-
czqlo prace ziemne i kladzenie rur kanalizacyjnych,
ktore polacza gminq z oczyszczalnia Sciekow w Le-
2ajsku. Prace rozpoczqiy dwie ekipy - jedna od
oczyszczalni Sciekow w Le2ajsku w kierunku rzeki
San, bQdacej naturaln4 granica miqdzy miastem
Le2ajsk a gmina Kuryiowka, druga od rzeki San w
kieru n ku wsi Tarnawiec.

W pierwszej polowie grudnia pracownicy pod-
wykonawcy I-szego etapu kanalizacji -Przedsiqbior-
stwa Przewiertowego MOTYL" z KrQpca w woj.
Lubelskim, rozpocznA wykonywanie podwieft u ste-
rowanego pod korytem rzeki San. Dlugosi tego
podwiertu wyniesie 245 mb ibQdzie siQ on prze-
biegai na glqbokoSci od okolo 7 do 9 m pqd dnem
koryta.

W chwil i  gdy nasi czytelnicy bgd4 czytaO ten ar-
tykul prace te powinny byc zakoiczone.

Wspomniei nale2y,2e w ramach l-ego etapu ka-
nalizacji polo2onych zostanie 4250 mb rur, wyko-
nane zostanie przejScie pod korytem Sanu o dlu-
goSci 245 m trzema rurami, w tym dwoma pro-
wadz4cymi Scieki i  jednA - przewody elektryczne
zasilaj4ce aparaturQ monitorujaca przeplyw Sciekow
pod dnem rzeki ( zabezpieczen ie na wypadek awa-
ri i) oraz 93 przykanalikow (przylaczy)d0 g0sp0-
darstw domowych we wsi Tarnawiec.

Umowa zawarta z wykonawcq przewiduje zakon-
czenie zadania do 29.12.2006.

Wafio6i kosztorysowa tego etapu - ok. 3,7 mln
zl. - po dobrze przygotowanym i przeprowadzonym
postqpowaniu przetargowym - udalo siq zmniejszyi
do tylko niespelna 1,5 mln zl. (brutto).

Na podkreSlenie zasluguje tak2e fakt znacznego
potanienia programu kanalizacji gminy - bowiem
dziQki zawarciu korzystnego porozumienia z mia-
stem Le2ajsk oraz pozyskaniu Srodkow z Agencji
NieruchomoSci Rolnych - 0ddzial Regionalny w
Rzeszowie ostateczny koszt przyl4czenia gminy do
oczyszczaini miejskiej wynosi tylko 40 tys. zi. !( to
nie pomylka - czterdziesci tysiqcy zlotych).

Obecnie gm ina oczekuje na wynik oceny izakwa-
lif ikowanie zlo2one go do Urzqdu Marszalkowskie-
go w dniu 16 maja br .  wniosku o pom0c ze srod-
k6w Zintegrowaneg0 Pr0g'ram u 0peracyjnego Roz-
woju Regionalnego. finansowanego z Unii Europej-
skiej. Wniosek przeszedl pozytywnie ocenQ for-
malna i aktualnie oceniany jest pod wzglqdem me-
rytorycznym. Wszystko wskazuje na to, 2e i ten etap
bqdzie dla nas pomySlny, a to daje nadziejq otrzy-
mania zwrotu 60 % poniesionych nakladow, wiqc
ok. 900 tys. zl ' t zabezpieczen ie finansowe realiza-
cji nastqpnych etapow - kanalizacji wsi 02anna i
Dabrowica w latach 2006-2007. 'eReS,,

W dniu 28 listopada br. w Szkole Podstawowei w
Kuryt6wce odbylo siq uroczysle przekazanie do
uiytku, piQkneg0, n0woczesnego obiektu dydak-
tyczno - sportowego, w sklad kt6rego wchodzq :
sala gimnaslyczna z wyposaZeniem i zapleczem
socjalnyp, biblioteka z czytelnia oraz sala kom-
pulerowa. Zadanie l0 bylo kot{cowym etapem re-
monlu i rozbudowy szkoly obejmuiAcego wcze-
Sniei wymianq stolarki okiennei, systemu 0grze-
wania, malowanie sal lekcyinych i innych nie'
zbqdnych prac.

L oc zyste g o p rze c i QC i a w stQgi d 0k a na I i :
Janusz Bazan'd4ektar SP Kuryl1wka, Tadeusz Halesiak 'Wbit

Gminy Kuryl1wka, Piatr Klzlowicz - przedstawiciel firny SKAN'
SKA,

t.



UroczystoSc otwarcia rozpoczqto przeciqciem wstq-
gi, ktorego wsp6lnie dokonali : Janusz Bazan - dy-
rektor Szkoly Podstawowej w Kuryl6wce, Tadeusz
Halesiak - wojt gminy Kuryi6wka, Piotr Kozlowicz
przedstawiciel wykonawcy budowy.

Uczniawie z rado'cia pre ze ntawali pr0gram artystyczny

Nastqpnie pr0boszcz parafi i  Tarnawiec ks. Franci-
szek Goch odmdwil modlitwQ i poSwiqcil oddawa-
ne 0biekty. Kolejnym punktem otwarcia byly wy-
stap ien ia okol icznoSclowe woj ta  gminy i  go5c i ,
wSrod ktorych byli: dyrektor Departamentu Eduka-
cji i Kultury Urzqdu Marszalkowskiego Marian Duda,
Dyrektor Biura Poselskiego Posla na Sejm RP Jana
Burego - Marcin Rupar, Starosta Le2ajski - Wlady-
slaw Kozikowski, Radny Rady Powiatu z gminy

Llrlc zystosC u'wi etnily tak2e wystepy ze spal6w a rtystycznych
G1k-u w KurYl'wce.

Kurylowka - Waldemar Fus, burmistrz Miasta Le-
2ajska - Tadeusz T r qbacz, Z-ca Burmistrza Miasta i
Gminy Nowa Sarzyna - Stanislaw Korpysz, przed
stawiciel gminy Le2ajsk - Krzysztof Sobejko, gor4-

co witani przez uczni6w ksiQ2a - dziekan Ryszard
Kr6li cki, p ro bosz cz P aralii Tarnawiec Francisze k
Goch i wikary Leslaw Pelc, przedstawiciele wyko-
nawcy - PP. Piotr Kozlowicz - dyrektor kontraktow
i Tadeusz Kr6likowski - kierownik budowy, radni
gminy Kurylowka z jej przewodniczqcym Krzyszto-
fem Leja, przedstawiciel NSZZ SolidarnoSc sekcja
Pracownik6w 0Swiaty - Alfred Kopei, kierownik
rewiru dzielnicowych w Kuryl6wce - Wieslaw Kru-
ba, dyreKorzy i Kierownicy Jednostek 0rganizacyj-
nych z terenu gminy, pracownicy Urzqdu Gminy,
dyrektorzy oraz grono pelagiczne szk6l z terenu
gminy, rodzice, a przede wszystkim uczniowie
Szkoly Podstawowej w Kurylowce.
Najwiqcej jednak rado6ci z tego wydarzenia mieli
uczniowie, to oni bowiem zyskali najwiQcei, bo po
kilku latach oczekiwania, bqda mogli bez wzglQdu
na porq roku, czy warunki pogodowe ksztaltowai i
rozwijac swoje umieJQtno6ci i  zdolnoSci sportowe
w profesjonalnie przygotowanych i odpowiednio
wyposa2onych pomieszczeniach. A radoSi sw4
wyrazil i  m.in. w zaprezent0wanej wspolnie z zespo-
lami artystycznymi miejscowego G0K-u, czQSci
artystycznej, kt6ra przygotowywali z wielkim zaan-
ga2owaniem na dlugo przed uroczysto6cia pod kie-
runkiem nauczycieli: Li l iany Kani, Janiny Paji, Ur-
szuli Ziqzio.
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1l Lislopada -
Rocznicowe ObchodY Swiqta Od'
zV ekani a N ie Po dle glo 6c i Przez

Polskq - uroczyalo6ci z cyklu "BY

Pokolenia Pamiglafi

10 l istopada przy pomniku Powstanc6w w Ku-
ryl6wce uczczono 87 rocznicQ odzyskania przez
Polskg -upragnionej niepodlegloSci . W obchodach
udzial wzieli przedstawiciele wladz samorz4dowych,
Kombatanci zgromadzeni w SZzRf Kolo nr 1 w
Lezajsku, kierownictwo i pracownicy instytucji i jed-
nostek organizacyjnych gminy, ksigza parafi i  Tar-
nawiec, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wszyst-
kich szk6l z terenu gminy, a takze l icznie zgr0ma-
dzeni mieszkancY gminY.

Uroczystofi rozpocz9to odegraniem hymnu
narodowego w wyk. 0rkiestry Dgtej G0K, nastgp-
nie ksl4dz proboszcz Franciszek Goch 0dm6wil m0-
dlitwy za bohater6w poleglych w walkach wyzwo-
lericzych oraz modlitwg w intencii Ojczyzny.



Kolejnym punktem obchod6w bylo wystqpie-
nie okolicznoSciowe wojta gminy Kuryldwka Tade-
usza Halesjaka, kt6ry w swej wypowiedzi szcze

rza sig tak, 2e mimo wysilku wlo2onego w eduka-
cjg isamoksztalcenie, nie znajduj4 oni w Ojczylnie
0dpowiednich warunkow dla rozwoju

'i

0bch)dy Swi4t patriotycznych to gleboko zakarzeni0na tradycja
w Gminie Kuryl,wka

goln4 uwagg zwr6cil na ofiarnoSi l icznych istniei
ludzkich, kt6re stanowi.ly ogromne znaczenie dla
dalszych losdw Polski, gdy2 dodawaly si l  i  moty-
wowaly nastgpne pokolenia do podejmowania ko-
lejnych krok6w, pelnych wyrzeczen, kt6re w kon-
sekwencj i  doprowadzily do uzyskania upragnionej
wolno5ci. PodkreSli l  tak2e, wspdtczesne zagroze-
nia dla budowania wartoSci patriotycznych m6wi4c:
'zadanie to mogqce sk4dinqd wydawai sig latwe -
wcale takim nie jest. Bowiem w czasach wszech-
obecnej globalizacji i  jej konsekwencji nios4cych
nalczgdciel brak poczucia bezpieczenstwa i pew-
no6ci o przyszlodi, mlode pokolenia nie pozostajq
wolne od naltrudniejszych wybor6w. Czgsto zda-

Delegacje: Urzedu 6niny, instytucii i jednostek oryanizacyj-
nych Gniny. d takze Zalnierze SZ AK zlazyly kwiaty p7d

ponnikiem Poleguch.

izapewnienia bytu samym sobie. W tej sytuacji
zmuszeni s4 do poszukiwania swoich szans poza
granicami kraju. A tam niewiele juz miejsca na dba-
lo5i o patriotyzm i tozsamoSi narodowa. I to zja-
wisko budzi najwigkszy niepok6j w trosce 0 pr0-
ces wychowawc4r pokolenia, kt6re w niedalekiei
przyszlosci bgdzie stanowilo trzon naszego spole-
czeistwa".

Nastgpnie uczestniiy Swigta w rytm dZwigkow
0rkiestry przemaszerowali do miejscowego Gim-
nazjum, gdzie odbyla sig akademia okoliczno5cio-
wa przygotowana przez ucznlow Publicznego Gim-
nazjum w Kuryl6wce oraz zespoly artystyczne miej-
scowego G0K-u.

AKI

WOjt Tadeusz Halesiak w rcleracie okalicznoSciawyn
padkreSlil r0lQ szkoly w ksztaltawaniu pastaw patriatycznych



Terroryzm - zagroZenia
i przeciwdzialanie

W dniu 27 paidziernika Wojt Gminy na pro5-
bq Powiatowego Lekarza Weterynarii zwolal zebra-
nie mieszkancow wsi Kulno.

Tematem zebrania wiejskiego byla Ptasja grypy".
Spotkanie mialo miejsce w szkole w godzinach

popoludniowych itrwalo do wieczora. Bralo w nim
udzial okolo 100 osob.

W dniu 28 paZdziernika od godzin 8 00 rozpo-
czQly siq lekcje w szkole.

Pani sprzatajaca przystqpujqc do porz4dkowa-
nia sali po zebraniu wyczula intensywny dra2niqcy
zapach w sali. Won powodujaca szczypanie w oczy
wydobywala siq z pozostawionej w sali torby folio-
wej. 0 niezwyklym znalezisku zostala powiadomio-
na dyrekcja szkoly, ktora zarz4dziNa natychmiasto-
we opuszczenie budynku przez uczniow i personel
szkolny. Jedn0cze6nie powiadomiono o zdarzeniu
Panstwowa Straz Po2arnA, Policjq, Pogotowie Ra-
tu n kowe iWojta Gminy.

Ewa k uac j a szk aly prze b i e g la n i e zwy k I e sp rawn i e

Jednostka Ratowniczo-GaSnicza PSP po przy-
byciu na miejsce zdarzenia przystapila do neutrali-
zacji substancji chemicznej. JednoczeSnie podczas
przeszukania pomieszczen znaleziono paku ne k z ka-
blami elektrycznymi, ktory mogl byi ladunkiem wy-
buchowym, o wynikach przeszukania poinformo-
wano natychm iast PolicjQ.

Sy4uacja przedstawiona powy2ej na szczqscie
byNa tylko zalo2eniem do iwiczenia sil i Srodkow stra-
2y, policji, Zespolu Reagowania Gminy i pogotowia

ratunkowego jakie miaNo miejsce w dniu28 paidzier-
nika br. na obiekcie Szkoly Podstawowej w Kulnie.

Cwiczen ie wykazalo dobre przygotowanie
slu2b do prowadzenia dzialan w ekstremalnych wa-
run kach.

Koszty iwiczenia zostaly zrefundowane przez
W y dzial 7ar zqdzan i a K ryzys owe g o Po d karpacki e-
go Urzqdu Wojewodzkiego w Rzeszowie,

28 pa idz iern ika 2005 r . ,  p iAtek,  godz.  11:15,
Szkola Podstawowa w Kulnie. -przeci4giy, trzy-
minulowy dZwiqk dzwonka szkolnego przerywa ci-
szq korytarzy szkolnych. skupienie uczniow. pracg
nauczycieli i  prowadzenie zajQi dydaktycznych.

Alarm.
"Gdy wychodzi l iSmy z k las,  n ikomu n ie  by io  do
Smiechu..."/Marek/ "
"W pierwszej chwili bylo trochq strachu, czy wszyst-
ko siQ uda. Po2niej rozlegl siQ gloSny dzwonek sy-
reny i zaczqla siQ ewakuacja... ' /Dominik/

Ewakuacja.
Wszyscy wstali6my I ruszyliSmy w parach do drzwi.
Potem zejscie na dol iwyjScie ze szkoly. Wszystko
t0 rozegraio siq bardzo szybko!" /Samuel/
Szlisriry na dol po schodach a na dole Pan.Wojt ze
stra2akami obserwowali, jak schodzimy... iMariusz/

Przybycie jednostek rat0wniczych.
"Policyjny radiow6z i karetka pogotowia przerazily

L.

Pr7wa dzone Cwi cze nia sprawi aly wraie nie real nega ngroZeQia"



mnie. Mialam wra2enie, ze wydarzylo siq coS strasz-
neg o. Chocia2 wiedzialam, ze to tylko cwiczdnia, to
jednak czu lam s iq  zagubiona. . . " /  lza i
"Na wezwanie przyjechala Ochotnicza Straz Po2ar-
na z Kulna, Kurylowki i Le2ajska"/Justyna/

Dziatania sluib specialnych.
W tym czasie dwaj kosmonauci weszli do szkoly i
wynie6li paczkq z niby-bomba. lAndrzell
"Mnie podobali siq stra2acy w k0mbinezonach, kto-
rzy sprawdzali, czy nie ma trujacych substancji i
gazow. Zainteresowalo mnie te2 wyposa2enie wozu
straiackie g 0."/J ustyna/
...ale najbardziej podobaly mi siQ stroje, w ktorych
sprawdzali szkolq"./Sam ue l/

Pr0lesjanalne sluzby nie zawodza w trudnych sytuaclach

Dwoch panow z pogotowia chemicznego mialo
ubrania ochronne, kt6re byly bardzo Smieszne.'/
Kasia/

Zajqcia pogladowe.
Stra2acy pokazali nam, co robia, gdy siQ pali lub
gdy podlo2ono ladunek wybuchowy. Wytlumaczyli,
jakiego sprzqtu u2ywaj4 i do czego on slu2y"/Ma-
rekl
"R62ni panowie wyjasniali nam, na czym tal( na-
prawdQ polega praca strazaka."/Samuel/
Tam wysluchaliSmy kr6tkiej przemowy na temat
bezpieczenstwa i zachowania siq podczas ewaku-
acji ' . /Kasia/

To byto mile.
W nagrodq za szybk4 ewakuacjq dostaliSmy po
cukierku od Pana Wojta.'/Andrzej/
"Na koniec 0d Wojta dostaliSmy cukiereczki i  byli-
Smy madrzejsi /Marek/

Wra2enia.
"W ogole to wszystko bylo bardzo fajne i d0 teg0
nie mieliSmy lekcji I"./Samuel/
" Bylo naprawdq fajnie. Uwa2am, 2e warto robii ta-
k ie  cwiczenia.  Nigdy n ie  wiad0mo,  co s ie  mo2e
stai."/J ustyna/
"Bylem bardzo podekscytowany! Nasza kole2anka
prawie zemdlala z wra2enia, ale okazalo siQ, 2e byNa
chora na grypQ. i lvlariusz/

zebral B.W.

Stowarzyszenie powstalo w 2003 r. lde4 za-
loTenia tej organizacji bylo wspieranie samorzqdu
w dzialaniach majacych na celu rozwoi gminy oraz
podnoszenie poziomu 2ycia mieszkancow. Sklad
stowarzyszenia ulegal wielu przemianom, niekto-
rzy czlonkowie odchodzili z organizacji, inn i zaS la-
silal i  jej szeregi. Wiosna 2005 r. nastapila reorga-
nizacja grupy, zmienil siQ zarzAd, przyi?lo Iel n0'
wych czlonkow spoSrod mieszkancow gminy, czyn-
nie zaanga2owanych w prace na rzecz lokalnego
Srodo"wlska.

DzialalnoSi organizacji pozarzqdowej, wsp0l-
pracujacej z samorzadem jest w 0becnych czasach
niemal koniecznoScia dla ka2dej gminy, gdy2 ist-
nieje wiele mo2liwo6cl korzystania z ro2nych form
wsparcia, gdzie ani sam samorzad, ani te2 samo
stowarzyszenie nie mo2e zwrocii siQ z wnioskiem
o przyznanie pomocy. Nasza organizacja doskona-
le rozumie te relacie, stad ie2 dzialania, ktore p0-
dejmowane byly w bie2acym roku:

-w miesiacach mai-czerwiec 2005' przygo-
towanie i zlozenie wniosku wspolnie z sam0rzadem,
na Tworzenie Gminnego Centrum Informacji (nie-
stety wniosek ten nie zostal zaakceptowany przez
komisjq),

- czerwiec, l ipiec, sierpieri wspolpraca z Pod-
karpackim Bankiem Zywno6ci, pozyskanie 2ywno-
Sci dla najubo2szych mieszkaRcdw gminy. Program
realizowany wsp6lnie z Gminnym 06rodkiem Po-



mocy Spolecznej w Kurylowce. L4cznie pozyska-
no 6 252,50 kg 2ywnoSci na kwotQ 16 895,65 zl"

Transport produktow z Rzeszowa ufundowal
Pan Tadeusz Ky6 - czlonek zarz4du Stowarzysze-
nia. Natomiast wymagany udzial samorz4du w
kosztach teg0 pr0gramu wynoszacy 5% wafto5ci
2ywnosci - w przypadku naszej gminy kwotQ: 844
zl oplacil G0PS. Pracownicy miejscowego oSrod-
ka pomocy spolecznej zajqli siq tak2e dystrybucj4
2ywnoSci wSrod mieszkancow gminy. Podsumo-
wuj4c ten program z pomocy skorzystalo 670 osob
w 150 rodz inach.

- w miesi4cu l ipcu przyst4piono do realizacji
Modelowego Programu Profi laktyki Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi i  Raka Szyjki Macicy"

W miesiqcach l ipiec, sierpief, wrzesief w
wyniku wspolpracy z Le2ajskim Szpitalem bezplat-
nie przebadano 61 kobiet z naszej gminy.

Na przelomie paidziernika i l istopada, sto-
warzyszenie w porozumieniu z samorzadem nawia-
zalo wspolpracq z Fundacja S0S Zycie, sprowadzo-
no  do  Ku ry l owk i  IV IA IV IM0BUS iw  dn iach
28.10.2005 , 03.11.2005 prowadzone byly bezptat-
ne badania mammograficzne i cytologiczne. W ci4-
gu tych dni 133 kobiet wykonalo mammograf iq, a
189 kobiet badanie cytologiczne.

-ostatnim pr0gramem realtzowanym p rzez
stowarzyszsnie w roku b ie24cym, by l  pro jekt
"Uwierz,2e potrafisz" - dofinansowany z progra-
mu grantoweg0 "Godzina po lekcjach Le2ajskiego

Pr7wadz}ne w rannch proiektu zaiQcia ciesryly siQ ogr0nnym

,. zalnteres1wanlem

Stowarzyszenia Rozwoju. Projektem objqtych bylo
ok. 60 dzieci i  mlodzie2y gimnazjalnej zamieszku-
jacych w Brzyskiej Woli. Glownym celem przedsiq-
wziqcia bylo zagospodarowanie czasu wolnego

dzieci i mlodziezy poprzezzorganizowan ie zajqc po-
zalekcyjnych stwarzaj4cych mo2liwoSci rozwojowe
dla ich uczestnikow oraz odpowiadajacych ich za-
interesowaniom. W ramach projeKu w miesiacach

Ws1ka frekwencia p]dczas warsztatbw wskazuje na (luze

zapatrzebawanie na tego typu dzialalnoSC w Brzyskiei Woli

list0pad, grudzief, odbylo slq B zajQi warsztatowych
w dziedzinie rqkodziela ludowego i aftystycznego, a
jego podsumowaniem byla zorganizowana w dniu
15.12.2005 r. wystawa wykonanych prac oraz czesc
anystyczna w wykonaniu uczniow SP w Brzyskjej Woli "

oraz zespolow artystycznych GOK w Kurylowce.
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Zcrys dzicjOw Porofii Pw.
iw. J6zefo

w Tqrnowcu
W polowie XVll l  wieku starosta le2ajski Stani-

slaw Potocki na miejscu szesnastowiecznego drew-
nianego dworu w Tarnawcu (u2ywano zamiennie
w Kuryl6wce) wzniosl wspanial4 rezydenciQ W
sklad zalo2enia palacowego wch0dzil: dwukondy-
gnacyjny budynek palacu wraz oficynami. CaloSi
uzupelniala p0lo2ona poza obrqbem fortyfikacji ka-
plica dworska wybudowana w latach 1749-51 .

Kaplica zbudowana byla z cegly jak wszystkie
nowo powstale budynki zalo2enia palacowego. Przy
prezblterium od strony poludniowej zbudowan0
zakrystiQ, a p0 przeciwnej stronie skarbczyk. Kapli-
ca posiadala dwie wie2yczki, a caloSc przykryta byla
kopul4. Kaplica miala stu2yc wlasciciel0m rezyden-
cj i, p rze bywaj4cym tam g oSci 0 m o ruz znacznei ltaz-
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bie slug zamkowych i dragoni dworskiej. Wkrotce
kaplica stala siQ ko5ciolem fi l ialnym parafi i  le2aj-
skiej pw. Swiqtej Trojcy. Nate2aly do niej oproiz
Kurylowki (wraz z Tarnawcem i 02ann4): Rzuchow
i Piskorowie, le24ce po prawej stronie Sanu, orazwsie
Hucisko, Jelna, Judaszowka, l"ukowa, Siedlanka, Stare
Miasto, Wierzawice, DQbno imiasto Le2ajsk.

W roku 1786 do Tarnawca ktory odt4d zwano
Dornbachem sprowadzono kolonistow o l4cznej
liczbie 72 osoby. Jako, 2e przybysze z Austrii byli
wyznania rzymsko-katolickiego liczba wiernych ko-
rzystaj4cych ze Swi4tyni kuryiowskiej wzrosla. Do
sprawowania posiugi pasterskiej wyznaczono wika-
riusza Leopolda Lewickiego. Bylo to w roku 1805.

Frygowanie parafi i  pw. Sw. Jozefa w Tarnaw-
cu z dotychczasowej parafi i  farnej w Le2ajsku do-
konal bp. Antoni Golaszewski w 1812 roku. Wow-
czas miejscowoSci: Brzysk4 Wolq wraz z Wolk4 kto-
re byly w parafi i  p0t0ckiej oraz Jastrzqbiec z parafi i
tarnogrodzkiej wl4czono do nowo tworzonej para-
fi i  w Tarnawcu. Wprawdzie wierni z tych mlejsco-
woSci nadal uczqszczali do dotychczasowych swi4tyn
w Potoku i Tarnogrodzle ale przynale2noSi do nowej
parafii stala sjQ faktem. Z chwila utworzenia Krolestwa
Kongresowego (1 8 15 r.) wqdrowki wiernych przez gra-
nicq rosyjskq staly siq niemo2liwe. Swiatynie w P0t0ku
i Tarnogrodzie oraz wieS Kulno znalazly siq w Krole-
stwie bQdacym w hegemoni Rosji.

Liczba wiernych nowej parafi i  wynosila okolo
2000 osob. Praca duszpastersk4 w tarnowieckiej
parafi i  kierowal Leop0ld Lewicki jako comendarius
(komendariusz) parafi i  (.1812 r.), nastqpnie miano-
wany administratorem (1822 r.), a2 wreszcie w
1 824 r oku parochusem (proboszczem).

Kazania byly wyglaszane po polsku i niemiecku.
Je5li w jednq niedzielq kazanie bylo gloszone po pol-
sku to w nastqpna w jQzyku niemieckim. Taki stan
utrzymywal sig do czasu gdy Dornbach opuScila
znaczna wiqkszoSi jego niemieckich mieszkancow
(kilka lat przed wybuchem lwojny swiatowej).

Staly wzrost wiernych w parafi i  spowodowal,
2e kaplica dworska przestala wystarczai.

Ksiqdz Leopold Lewicki przystapil do rozbu-
dowy dotychczasowej Swi4tyni. Czq5i materialow
budowlanych pozyskano z rozbiorki palacu, ktory
u leg l  spalen iu z  n iewiadomych przyczyn.  Prace
polegaly na przedlu2eniu nawy glownej o dwa przq-
sla. Przedlu2enie nawy rozpoczQto zaraz za scho-
dami prowadz4cymi pierwotnie na chor. Rozbudo-
wan4 czesc zakonczono fasad4 z czterema lizena-
mi. Nad wej6ciem glownym umieszczono datQ 1841

oraz napis: gloria in excelsis Deo . Swi4tynig nakfio
dwuspadowym dachem bez wieiyczki. CaloSc budowli
prezentowala stq okazale. Nawa gl6wna zwiqkszyla
siq o 100 % dotychczasowej powierzchni.

Warto nadmienii,2e wtworzeniu tego wielkie-
g0 dziela jakim byla przebudowa tarnowieckiej
Swiatyni pomagali ksiqdzu proboszczowi c0opera-
tores (wikarzy). Pierwszym z nich byi Aleksander
Bilinski, ktdry pracowal w parafii w latach 1 826-1 830
W okresje rozbudowy koSciola ksiqdzu proboszczo-
wi pomagal ks. Stanislaw Skrupka (1838-1842).

Warto wymienii ks. Antoniego Mariana Pod-
gorskiego pracujqcego w parafi i  w Tarnawcu od
1855 roku do l ipca 1862 roku. Ksi4dz wikary z Tar-
nawca odszedl na wlasn4 parafiq do Woli Zarczyc-
kiej, tam procz pracy duszpasterskiej zalql siq spi-
sywaniem histori i ,  tradycji i  kultury ziemi lezajskiej.

0statnim wspolpracownikiem ks. Leopolda Le-
wickiego byl ks. Tomasz Jastrzqbski pracujqcy w
parafi i  w latach lB62-1868. L4cznie podczas po-
slugi kaplanskiej ksiqdza proboszcza Leopolda Le-
wickiego pracowaio znim22 ksiq2y wikarych, kto-
rych okres pobytu w parafi i  wahal siq od roku do
siedmiu lat. Ksiadz L"eopold Lewicki zmarl przed
lipcem 1868 roku gdy2 w tym miesi4cu ks. Tomasz
JastrzQbski dokonal wpisu w ksiqgach jako admi-
nistrator.

Ksi4dz Leopold Lewicki byl postacia wybitna.
Uczynil wiele dobrego dla tutejszej parafi i ,  a okres
ponad szeSidziesiqcioletniej poslugi kaplanskiej byl
iScie imponuj4cy. Nie wiadomo nam gdzie spoczy-
waja do0zesne szcz4tki tego wybitnego kapiana. Byi
moze na cmentarzu w Kurylowce, wSr6d swych
wiernych, kt6rych ukochal i ktorym po6wiecil cale
swoje kaplanskie 2ycie. Sladow jego grobu nie 0d-
naleZliSmy, byi mo2e zostal p0chowany w zwyklej
mogi le ,  a le  sa to  ty lko nasze domniemania.

c0 n.

UWAGA
W NB 5a / 10 / 2005 w ailykule'Wiary naszej

konenie" c.d. podania z cyklu kartki z hislorii -
kolumna 3 werc 30 jesl:'P0 1772 rlku lma-

wiany leren wl4czony zostal do Austrii (za wyj7t
kiem Kulna).

Winno hyf :Po 1772 roku amawianylercn wlA-
czony zostal do Austtii.

Za oczyw ist4 p o myNkq p rzepraszamy.
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27 paidziernika G0K w Kuryldwce opanowa i payjac ele HUG0
sympatycznegO Tr0la. Stalo siq t0 za sprawa F nafu Gmirnego pro-
Ir aktycznego Konkursu "Spiewaj z HUG0 lmpreza, ktdra w swych
zalozeniach miala na ce u propagowante bezp eczneg0 izdfowego

Wszyscy u c ze st n i cy ko nk u rsu 0t rzynn I i u po mi nk i
ufundowane przez 6KBA w Kuryldwce

sly u zycia 0raz szeroko rozumianq prof laktykQ anlya k0h0 OwA i an-
tynarkotykowa, 0dbyla s q z intcjatywy wojta gminy Kuryl6wka Tade-
usza Halesiaka i Gminnei K0misli Rozwiqzywania Pr0blemdw Alko-
holowych Flnaf Gminny z r0zmachem godnym p0pularnOSci Hug0
przepr0wadzri G0K w Kurylowce kt0reg0 scera zamienlla stQ na kil-
ka godzrn w tropikalnq dzunglQ z ianam , pa mami wulkanem Fe-
stlwal 0lw0rzyla Hug0lina, czyl Krystyna Dudek Dyrektor Gminnego
0Srodka Kultury w Kuryf6wce. Potem scenQ 0panowa i k0nferansje-
rzy kuzynka Hugolinka i kuzynek Hugo nek, w postac e kt6rych wcie i

siQ Beata Kaminska iWaldemar Bientas. D0 rywalrzacjl o Jedn0 pre-
mio\\/ane awansem mlelsce stanQlo dziesiqciu wykonawcdw repre

Hugo i Hugalina Swietnie bawili wszystkich uczestnikdw
imprezy

zentujAcych vkoly p0dstawowe z tereny gminy, kt6rym towarzyszyfy
trzyos0bowe grupy ch0re0graficzne. Poniewa2 wszyscy Spiewali tq
sama pi0senkq pr0wadzacy mp rezQ w f orm e przerywn ikow przepro
wadzili kilka zabaw i konkursdw z udz alem publicznoSci. Jury w skla-
dzie: lwona Cwikla, Barllomiej Urbanskr, Tomasz Kycia po wyslu-
chaniu wszystkich wykonawcow p0stan0wi , 2e reprezentantka gmi-
ny Kuryl6wka w finale wojew6dzkim w Lahcucie bQdzie l\lalg0rzata
Treska, uczennlca klasy lV Zespolu Szk6l w Dabrowicy. W trakie
obrad jury na scenie wysiAprli zapr0szenr goScre: pirack/ z Zesp0lu
XXL Nowa Sarzyna, Zespdl Tafca Towarzyskiego 'PLUS' i grupa
wokalna"lMeritum' z N/CK Lezalsk.

Wszyscy uczestnicy prezentujqcy slq na scenie otrzyma i dy-
pl0my i up0mink , m slak -pluszki, ufufdowane przez organlzatorow
i sponsorow, ktorym byli GKRPA, G0K, ciastkarnia Zygmunta Wa
sity, Wojciech Hospod, Urszula Gondek.
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OGLASZA NABOR
Zespotu Ludowego
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ofuDa d0rosll,cfi wGoK-u

'  ,u l .  o l7 /  243 80 49

J'

J'

mqr Alfredq Grqbowskq 'Blohskq

Tl imocz przy siggly j7z. niemieckiego

Adres domowy: Adres do procy:
3/ 303 Kuryl6wka 228 Zesp6l Szk6i Technicznych
tel 0t7 2A3 8) 59 ul A. Mickiewiczo 67, teioisk
NIP 816-108-66-43 kom.0608 883 270
REGoN I 80039146 e'moi olfredo.blonsko@op.pl
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'i So Haliny Ottona
2 N lrarii Urbana
3 Pn Sw. Tomasza Apostola
4 Wt El2biety Teodora
5 Sr Antoniego Mari i
6 Cz Teresy Dominiki
7 Pt Benedykta Willibalda
I So Eugeniusza Elzbiety
I N WeronikiZenona

10 Pn Fi l ipa Olafa
11 Wt Sw Benedykta Opata
12 5r Brunona Jana

18 Wt Szymona Fryderyka
1g Sr Wincentego Marcina
20 Cz Czesta, rd-Hl_gtonima .
21 Pt Wawrzy6ca:Dhir ieli.i ir
22 So Mari iMagdaleny'
23 N Brygidy Apolinarego
24 Pn Kingi Krystyny
25 Wt Sw. Jakuba Apostola
26 Sr Joachima Anny
27 Cz Jl l i iNatal i i
28 Pt Wiktora Walentego
29 So Marty Ludmily
30 N Piotra Julity
3l Pn lgnacego Heleny

I  N Teresv Remiqiusza
2 Pn Aniol6w srorow

lema Lid i i
Dominika

:5.,19o Matki Bo2ej Snie2haj
.0,. N i:,Pt?eiriehienie Pafskie
7 Pn Sykstdaa Doroty
8. W Dominika Cypriana
I .Sr Sw. TeresyBenedykty od
0 :.Cz Wawrzyica Borysa .il

2006

'l Pt Bronislawy ldziego
2 So Stetana Jullana
3 N Grzegorza lzabeli
4 Pn Rozali iR6iy
5 Wt Doroty Teodora
6 Sr Beaty Eugeniusza
7 Cz Melchiora Reginy
8 Pt Narodzenie NMP
I So Piotra Seruiusza

10 N Lukasza Mikolaja
11 Pn Piotra Hiacynta
12 Wt Marii cwidqna
'13 Sr Jana Chryzostoma
14 Cz Podwy:szenie Krzyia S"$.
15 Pt NMP Bolesnej
16 ,So Kornel iusza Cypriana
17:.' N Roberta Justyny
18 Pn Sw Stanislawa Kostki
19 Wt Januarego Teodora
20 Sr Eustachego Euzebii
21 Cz Sw. lvbteusza Apostola i E"$.an.
22 . Pt T-omadza Maurycego
23 So Boguslar4a Tekll
24 N Gerarda Teodora
25 Pn Wadyslawa Aurelii

Wt
Sr

1
2
3

Klary

3 Wt Jana Teresv
4 Sr Franciszka-Rozalii
5 Cz Fatstvnv ADolinareoo
6 Pt Brunoni lrtura 

-

7 So NMp R6ia6cowei
8 N Pelaori Brvoidv
9 Pn wincintedi' oionizeqo

10 Wt Daniela L;ona
11 Sr Aleksanclra Alclonv
12 Cz Maksymitiaha Ser;fina'13 Pt Honorata Edwarda
14 So Kaliksta Bernarda
15 N Teresv Florentvnv
16 Pn Jadwigi Malgorz;ty
17 Wt lgnacego Wiktora
18 Sr Lukasza Jul iana
19 Cz Pawta Jana
20 Pt Jana lrenv
21 So Jakuba U;szuti
22 N Fi l ipa Salomei
23 Pn Jana Seweryna
24 Wt Antoniego Marcina
25 Sr Dari iBonifaceoo
26 Cz Ewarysta Lucj;na
27 Pt Sabiny twony
2S So Sw. Apostotow Szymona

i ,.nudy Tadeusza
29 N Feliciana Wiolettv
30 Pn Edmunda przemislawa
31 Wt Knysztofa t rbana

t S r
2 C z
3 P t
4 S o
5 N
6 P n
7 W t
6 S .
9 C z

10 Pt
11  So
1 2  N
13  Pn
14 Wt
15 Sr
't6 cz
17 Pt
18  So
1 9  N
20 Pn
21 Wt
22 Sr
23 Cz
24 PT
25 So
2 6 N

Wszystkich SwiQtch
Dzieri  Zaduszny
Huberta Maa6ina
Karola Olgierda
El2biety Zachariasza
Leonarda Feliksa
Antoniego Florencjusza
Seweryna Bogdana
Teodora Ludwlka
Leona Andrzeja
SwiQto t\iiepodlegl{raci
Renaty Jozafala
Benedykta Stanislawa
Serafina Emila
Alberta Leopolda
Gertrudy Edmunda
Elibiety Grzegorza
Karoliny Romana
lVaksyma Salomei
Rafala Feliksa
Ofiarowanie NMP
Cecyl i i  Marka
Klemensa Felicyly
Jana And|zeja
Katanyny Erazma
Jezusa Chrystusa Kr6la

Maksyma Waleriana
Stefana Zdzislawa
Bla2eja Przemyslawa
Sw. Andrzeja Apostola

27 Pn
28 Wt
29 Sr
30 Cz

;;
\'

13 Cz Andrzeja Kunegundy
14 Pt Kamila Henrvka14 Pt Kamila Henryka
15 So Bonawenturv Wlodzimierza
'16 N lllarii Eustac-hefio
17 Pn Jadwigi Bogdana
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i , . ,  3 wt oanut/cenowify
. 4 Sr Aniel i  Eugeniusza

5 Cz Edwarda Szymona5 Cz Edwarda Szymona
b :rt  Objawrenie Pans\ip

. . .1.r. . . i ,  7 So Rajmunda Lucjana

K!,lff y/0ltilsit j't 2006t

,/JESCJ
1 N Sw. Boiej  Rodzic ie lk i  l / tary i
2 Pn Bazylego Grzegoea

8 N Chrzest Parlski
I  Pn Jul iana Adriana

'10 Wt Jana Wilchelma
11 Sr Honoraty Matyldy
12 Cz Arkadiusza Benedykta
13 Pt Hilarego Weroniki
14 So Feliksa Domostawa
15 N Pawla lzydora
16 Pn Marcelego Wlodzimierza
17 Wt Antoniego Roscis{awa
18 Sr Matgorzaty Piolra
19 Cz Henryka Mariusza
20 Pt Fabiana Sebasi iana
21 So Agnieszki Jaroslawa
22 N Sw. Wincentego Pallott iego
23 Pn lldefonsa Rajmunda
24 wt Franciszka Felicji
:5 5r Nawrocenie 5u/. Paw]a apostola
26 Cz Tymoteusza Tytusa
27 Pt Jerzego Anieli
28 So Tomasza Juliana
29 N Boleslawy Zdzislawa
30 Pn Hiacenty Martyny
31 Wt Jana Bosko Ludwiki

I Sr Brygidy lgnacego
? Cz Ofiarowanie Pa!'r5kie
3 Pt Bla2eja Oskara
4 So Joanny Weroniki
5 N ,Agaty Adelajdy
6 Pn Doroty Pawla
7 ffi Ryszarda Teodora
I Sr Hieronima Sebastiana
9 Cz Apoloni iCyryla

10 Pt Scholastyki Jacka
11 So NtVtP z Lourdes
12 N lllodesta Eulalii'13 Pn Grzegorza Juliana
14 Wt Cyryla Metodego
15 Sr Faustyna Jowity
16 Cz Daniela Jul ianny
17 Pt Aleksego Lukasza
'18 So Symeona Konstancji
'19 N Konrada Arnolda
20 Pn Leona Ludomira
21 Wt Damiana Eleonory
:l'.1 5r 1..:..r1-e.lr 1r j'r,,. p:!iia fip{'$ i}i
23 Cz lzabeli  Pol ikarpa
24 Pt Bogusza lllacieja
25 So cezarego Wiktora
26 N l\Iiroslawa Aleksandra
27 Pn Anastazji Gabriela .
28 Wt Romana Oswalda

'1 Sr Sroda Popielcowa -posf Scisry
2 Cz Heleny Pawla
3 Pt Kunegundy Martyny
4 So Kazimiena tucji
5 N I Niedziela Wielkiego Postu
6 Pn R62y Wiktora
7 Wt Perpetuy Felicyty
8 Sr Jana Beaty
I Cz Franciszki Katarzyny

10 Pt Aleksandra Cypriana
11 So Konslantego Ludoslawa
'12 N l l  Niedziela Wielkiego Postu
13 Pn Bo2eny Krystyny
14 Wt Matyldy Leona
15 Sr Klemensa Zachariasza

j 16 Gz lzabeli  Hi larego
- 17 Pt Zbigniewa Gertrudy

18 So Edwarda Cyryla
19 N l l l  Niedziela Wielkiego Posiu
:! i:n 9w. ,.i6zefa0btubierica Nlll!P
21 Wt Benedykta Lubomira
22 Sr Katarzyny Boguslawy
23 Cz Pelagii Turybiusza
24 Pt Gabriela Marka
25 So Z\,viastowarlie Paiskie.
20 N lV Niedziela Wielkiego Post'.r

28 Wt Anieli Jana
29 Sr Wiktoryna Bertolda
30 Cz Ameli iLeonarda30 Cz Ameli iLeonarda
3l Pt . Gwidona Balbiny

1 So lreny Gra2yny
2 N V Niedziela Wielkiego Postu
3 Pn Ryszarda Pankracego
4 Wt Waclawa Benedykta
5 Sr Wincentego lreny
6 Cz Wilhelma Marcelego
7 Pt Jana Rufina
I So Maksyma Seweryna
g N Niedziela Palmowa

10 Pn Michala Makarego
11 Wt Leona Fi l ipa
12 Sr Marcina Przemyslawa
'13 r? lryiellti Czwartok
14 F,t lffielk; Fiatek
1i : io Wietka Solrota . WiEil ia
16 N Wielkanoc
17 Pn Poniedzialek Wielkanocny
'18 Wt Apoloniusza Al icj i
19 Sr Adolta Leona
20 cz Agnieszki Czeslawa
21 Pt Anzelma Feliksa
22 So Leonii t"ukasza
23 N l l  Niedziela Wielkanocna
lr f ,n 5w. Wojciecha. Biskupa iMSc;r.
?j; 1$'r 5w. Pi]arka E$rans.
26 Sr Marzeny Marii
27 Cz Zyty Felicii
28 Pt Piotra Ludwika
:9 $o sriJ. Katarzymy gieneriskjej
30 N l l l  Niedziela Wielkanocny

1 F:m :iw. .l6zefa rzemiestrruilxa
2 Wt Zygmunta Anastazego
3 sr NMP Kr6lowei Polski
rL C:: 61,|I. FloriaFrr fl:alron3 lifraiinflic,,rLi
5 Pt lreny Waldemara
6 1lo 91if Apnstoi61'1t Filipa ..iahuh.
7 N Ludmily, Gustawy
I pn li{,r,. gtalrlstawa Eis|rupa ! lliect
I Wt Grzegorza Katarzyny

10 Sr lzydora Anlonina
11 Cz Lutogniewa lgnacego
'12 Pt Pankracego Dominika
13 So Roberta Serwacego
14 N V Niedziela Wielkanocy
15 Pn Zofi i lzydora
16 Lllt $w.,Andr;eja Elolroli
'17 Sr Stanislawa Weroniki
18 Cz Eryka Jana
19 Pt Piotra Kryspina
20 So Aleksandra Bernarda
21 N Vl Niedziela Wielkanocy
22 Pn Heleny Jul i i
23 Wt lwony Leoncjusza
24 Sr NMP Wspom. Wiernych
25 Cz Grzegorza Bedy
26 Pt Fi l ipa Pauliny
27 So Augusta Jul iusza
28 N Wniebowst4pienie Panskie
29 Pn Urszuli Magdaleny
30 Wt Joanny Jana
3' l  Sr Nawiedzenie NMP

1 Cz Jakuba Konrada
2 Pt l\rarcelina Marianny
3 So Leszka Karola
4 N Zeslanie Ducha Swietego
5 Pn NMP Nlatki KoSciola
6 Wt Norberta Laurentego
7 Sr Antoniego Roberta
I Cz Maksyma Jadwigi
I  Pt Pelagi iEfrema

10 so Bogumila Malgorzaty
11 N Najswietszej Tr6jcy
12 Pn Leona Janiny
13 Wt Anloniego Lucjana
14 Sr Michala Walerego
15 Cz Boie Cialo
16 Pt Al iny Justyny
17 So Alberta Laury
18 N Elibiety Marka
19 Pn Gerwazego Romualda
20 Wt Benigny Florentyny
21 Sr Alojzego Alicji
22 cz PaulinyJana
23 lit Naj6. Serca Fana ..,ezLrsa
t4 5']  Narodz.5w. Jana
25 N Doroty Wilhelma
26 Pn Jana Pawla
27 wt Cyryla Wtadyslawa
28 Sr lreneusza Leona
29 C? S\i/ Aposto{arw ljiotrh i"Fallrla
30 Pt Emilii Lucyny


