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Zyi q " po dwfjnym sercem"

25 slycznio 2006 r. w Rzeszowie odbylo sig urocry$o konferencio podsumowuiqco
reolizociq Progromriw profiloktycznych wczesnego wykrywonio roko szyikimocicy iroko piersiw
2005 r. nu lerenie woiew6dzlwo Podkorpockiego.
Podczos konferencii iwiglowono, tokie iubileusz l5-lecio dziololnoici Fundotii S0S Zycie z
Mieko, ktdru od wielu lot umoiliwio kobietom korzy$onie z bodori profiloktytznych w 0irodku
Diognoslycznym (hordb Nowotworowych FundociiS0S Zycie orozw ryfomommobusie, bgdqcym
tokie wlosno(riq tundorii.
W lrokcie spo*onio prryznono "Honorowe Serto" osobom, kl6re w swym codziennym iyciu
wykuzuiq obecnoii w ich ciele i duszy bkie dwrich sert, iednego dlo funktionowonio orgonizmu,
oby mdgNsprownie dziolot, drugiegozoi dlo dobro olotzoiqtyth kh ludzi.

W(rrid lego zocnego gtono srebrnym Honorowym Sertem zoslcl wyr6iniony
Tudeusz Holesiok ' w6it gminy (uryl6wko.
Zo lo, ie ioko jedyny przedslowiciel somotzqdowcriw z powlotu leioiskiego, zoongoiowol sig w
zorgonizowonie bodori mommogroficznych i rylologicznych dlo kobiel z letenu gminy w

rylomommobusie tucio Bielec zoloirielko Fundocii dziqkowolo w6ilowislowomi:
"dziqkuig Przyiocielowi Fundocii S05 Zycie, Ponu Todeuszowi l|olesiokowi, klriry wspiero nos swq
iycliwoiciq i pomocqw reolizowoniu podeimowonych przez nos iniciotyw'.

fubileusz l05 rocznicy urodzln
wyiqtkowei mieszkanki Kuryl6wki.

Nlecodzienny
Panl Anielt Bai

t9 grudnia 2005 r. Pani Anielu tryskaiqc zdrowiem i
fantaslycznym hunoren iwiglowola swoie 105 urodziny.
Swigto to uacils nie tylko lei naihli|sza rodzina, ale lukie
sqsiedzi oraz przedslawiciele somorzqdu. Pani Aniela Boimimo
sgdilwego wieku iwiudomie i z ogromnym zaangoiowaniem
interesuie sig losami kroiu, i oloczeniem spolecznyn, sludiuiqc
prasg codziennq oraziledzqcwiadomoki zkraiu i ze iwiato.
W iyciu osobistym cieszy sie szncunkiem naihlilszych: dw6ch
syn6w, siedmiorga wnuczql, dwunoslu pruwnuczqt i dwoiga
praprownuczql.
Z okazii tok niezwyklego iwigta somorzqd gminy Kuryl1wka
oraz redakcia Krylowskich Wieki sklada luhilotrc nailepsze
iyczenia zdrowia, sztzgicia rodzinnego oraz iwigtowania wielu
koleinych takich iubileuszy .

zyczenia PaniAnieli zlo2yli m.in. W6it - T Halesiak,
Kiercwnik GOPS - A. KYcia

Jubilalka z Synami



Drodzy Czytelnicy !

Kierujemy do Panstwa pierwszy w tym rokw numer "Kuryliwskich trl/ie-
,ici", ktory zawiera szereg informacji dotyczqcych wielu wydarzen w 16z-
nltch dziedzinach iycia w nasze.j lolcalnej spolecznoici. Znajdziecie tu Pafi.-
stwo spis glownych zadan zrealizowanych w roku 2005 oraz plany dzialan
.\'(uttot'zqdtt no rok bir'2qcy.

Miniony okres obfitowal tqk2e w liczne imprezy kulturalne i spotktnia

okolicznoiciowe, ktore polcrotce zrelacjonowaliimy dla naszych Czytelnik6w.
W numerze opisttjemy takze waine wydarzenia z iycia szk6l z terenu

giml; [Q,1yy7owlca, ktore opr6cz dzialalnoici edwkacyjnej przygotowttjqwielt'
inrych atrakcji dla swoich wczniow, a ich oferta jest naprawdQ imponuj4-La -

jest wiqc czym siq pochwalic.

7yczyttl, mill,ch w raz ei z lektu1; prezentow anychteks tow
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2 0 0 5 r 0 k W G m i n i eKu ryl6wka

Zadania inwestycyjne:
I . Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w
I(r.rrylowce z:

- zapleczem socjalnym
- bibliotek4 z czytelni4
- pracowni4 komputerowQ

Koszt calkowity 1200 000 21. Budowa zostala za'
konczona i wyposa2ony obiekt oddano do uZytku.

2. RozpoczQto kanaLizacjq gminy - I etap tj. Wy-
konano przylqcz do oczyszczalni miejskiej w Le-
Zajsku z przejSciem pod Sanem do wsi Tarnawiec.
Zakoriczenie tego etapu planowane.iest na 2006 r.
I(oszt zadania poniesiony w 2(-)05 r : 580 000 21.

3. Remonty dr69 gminnych:
- droga w O2annie - 350 m
- Sloboda - 385 m
- Brzyska Wola - 120 m
- I(ury16wka: wykonanie nawierzchni as-
faltowej na drodze "z ply" od drogi powiatowej
I(uyl6wka OZanna w kierunku koScioia para-
tialnego w Tamawcu, wykonanie drogi Itny-
16wka - "Ruskr Koniec" na odcnku 826 m

Ltlczny koszt 350 000 zt

4. Drogi powiatowe :
- droga w Brzyskiej Woli 2,2 krn udzial gmi-
ny w finansowaniu zadania 100 000 z].

5. DLoga wojewodzka : fozpoczQto moderniza-
c.jq giownego skrzy2owania w I{urylowce od
r'vykonania kanalizacji deszczowej, kt6rej koszt
wynosi 300 000 21. Udzial finansowy gminy 38 000 zt

Wados6 inwestorska calego zadania 1750 000 zl.
Kontynuacja zadania przewidziana.jest na 2006 r.

6. Rer.nonty szk6l zar6wno wewnqtrz jak i oto-
czen ia budynk6w.
L4czny koszt 80 tys. 21.

7. Remonty stra2nic OSP:
- O2anna
-  wo lKa  Lamana
- D4browtca
- l(uryl6wka

Ponadto pozyskano samoch6d zadaniowydla jed-

nostki OSP w Kuryl6wce.
I(oszt remont6w: 100 000 zl

8. Rozbudowano o6wietlenie uliczne we wsiacl.t
I(uryl6wka, Jastrzqbiec i O2anna.

9. Dofinansowano Gminny OSrodek I{ultury w
Kuryl6wce o dodatkow4 kwotq 60 000 zI na z-a-
kup instrument6w, nagloSnienia i stroj6w.

10. Prowadzono tak2e remonty dr6g dojazdo-
wycl.r do p6l na terente gminy.
Na l4czn4 kwotq: 50.000 zl

I 1. Zakupiono i zamontowano nowy przystanek
autobusowy w D4browicY.

12. Przebudowano siei energetyczn4 i telekomu-
nlkacyjnqprzy Zespole Szkol w D4browicy.

1 3. Wykonano tak2e wie le kosztownych prac

zwi4zanych z usuwaniem szk6d popowodzio-
wych w gminie. (6udowa i naprawa przepust6w,

umacnianie skarp itp.
Na realizacjq p o wyLszy cl't zadaA pozyskano Srod-
ki finansowe z zewn4trz w kwocie ok. I mln. zl.

W dpiu 22 lutego 2006 r. odbyla siq sesja Rady

Gminy Kuryl6wka podczas, kt6rej Radni m.tn

podjqli uchwalq w sprawie planu pracy Rady na

2006 rok oraz uchwalq w splawie bud2etu gminy

na 2006 r.
Uchwalono budZet,  w ktr i rYm:
- planowane dochody wynosz4: 10 158 311,00 zl
- planowane wydatlii wynosz4: 12 024 947 '00 z-l
- planowany defic1't w1'nosi: I 866 636'00 zl
- planowane nydatki inwestycyjne: I 910 935,00 zl.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodz4-

cymi z: nadwy2ki bud2etowej za 2005 r, kt6ra

wynosi 360 000 21, 6rodk6w unijnych ZPORR 800

000 z1 na budowq kanalizacji i innych Srodkow
pozyskiwanych z ze\\t14ttz na budowy drog, na

oSwiatq rtp.
Proj eht uchwaly r'v sprawie budZetu gminy na 2006 t

przyj qto jednogloSnie (12 glos6w "za", 0 - wstrzy-

n-ruj4cych siq, 0 - Przectw).



Zadnie gliwne: budorva kanalizacji :
- zakoriczenie I etapu kanalizacji: Le2ajsk - Tar-
nawiec. Podl4czenie wsi Tamawiec do Oczysz-
czalni Miejskiej w Le2ajsku.
- ogloszenie przetargu na wykonanie kanalizacji
w O2annie r D4browicy -rozpoczqcic realizacji za-
danrir ,
- oplacorvanie dokumentacji na wykonanie kana-
Lizacj i w KrLrylowce

Drogi:
- dokoriczenie gl6wnego skrzyZowania dr6g w
I(ruylowce:

* wojew6dzkiej nr 877
* powiatowej w kierunku Brzyskie j Woli
* gminnej od pomnika do szkoly z iedno-
czesnym odwodnieniem placu szkolnego

- opracowanie dokumcntac.ji na remont drogi od
pon.rnika przez "Cztely Chalr.rpy" i O2annq do dro-
gi por,viatowej oraz od dawnej smolan.ri do OZanny
- polo2enie r.rowej nawierzclrni - dywaniku na dro-
clze od pon.n.uka do koSciola palafialnego w Tar-
11a wc u.
- prze budowa dr:ogi .lastrzqbiec - Bukowina
- rcmont drogi w OZannie od sklcpu w kierunku
zabudowan P Cwikly i pozosttrlych mieszkatlctiw
tego terel)u oraz drogi od przystauku do koSciola,
- rckultywacia drogi w I(olonii Polskiej - drogi
polncj rvewnqtrznej,
- rcmont drogi gminr]ej Jastrzqbrec - LrLch6w,
- i,vyl<onanie drogi do cmentarza w Brzyskiej Woli,
- bie24ce remonty dr6g polnych we wszystkich
wstach
- 11,y[onanie ok. 100 mb rowu odwadniai4cego w

Blzyskiej Woli - Zagrtidki.
Ponaclto prowadzouc s4 rozmowy z Zarzqdamr
oclporvieclnich dr6g na tereuie gniny I(uryl6wka
m.rn. o poto2enie dywatrika na pozostalym odcin-
ku drogi wojew6dzkiej od l(uryt(rwki przez l(ul-
no do granicy wojew6dztwa, ze Starost4 LeZal-

skin o nowych nawierzchniacb na drogach: I(ul-
no - Lzrz6q Kulno - W6lka tr-amana, Brzyska Wola
-.lirstrzqbiec oraz Sloboda - Kolor.ria Polska.

Obiekty uZytecznoSci publicznej :
- opracowanie dokumentacji na:
a) rozbudowq OSP I(olonia Polska,
b) budowq Domu Wiejskiego w Tarnawcu
c) budowq sali gimnastycznej w D4browicy

Remonty obiekt6w:
- remont OSP w Brzyskiej Woli
- remont sali gimnastycznej w Publicznym Gim-
nazjum w I(uryl6wce,
- remont dachu w Zespole Szk6l w D4browicy,
- remont pomieszczenia po TPS.A. w Brzyskiej
Woli i przystosowanie go na potrzeby klubu spor-
towego.
Ponadto dofinansowane bEd4 remonty obiekt6w
sakralnych na terenie gminy Kuryl6wka.

Boiska sportowe:
- wykonar.rie boiska trawiastego przy Szkole Pod-
stawowej w Kulnie,
- dokoirczenie borsk sportowych w Dalrowicy.

Na gmir.rq rralo2onp jeszcze wiele innych obowi4z-
k6w, kt6re wymagaj4 poniesier.ria znacznych kosz-
t6w se to m.ir.r. : przygotowanie ewidencji dr6g,
ewidencji most6w oraz ewidencji zabytkow na
terenle gmrny.

Zarys dziejow Parafii pw. Sw.
" J6zefa w Tarnawcu cd.

Nastqpcq Leopolda Lewickiego zostttl ks.

Franciszelc Staruszkiewicz lrt6ryt obj ql paraJiq t'v

listopaclzie 1868 roku i prowu.dzil jq do imierci v'

I 898 roku.
Niewiele nam wiadomo o dorobku tego pro-

boszcza. Na cmentarzu tt, Kurytlttwce znajduje siQ
jego grobowiec. Z tablicy nagrobkowej moinct od-

czytac: "Ks.Franci.szek / Staruszlciewicz / kape-

lanjubilat / wieloletni proboszcz / dobrodziej pa-

roJii / Turnawieckiej / 1 82 1 - 1 898 / ".

Z ks iqdzem Starus zkiew icz em w s p 6 lprac ow cr

lo jedenastu lcsiq2y wilcariuszy. Poczqwszy od ks

Ilo.lciecha Zebraclriego, kt6ty ptacowal w para-

Jii l3 lat (1868-1881), a skoficz.vwszy na ks Kle-

ntensie Kohaiskim, ktory od wrzeiniu 1898 roktL

byl ad m i t t is tr atore m P ar aJii.



LV I88(t roku lqczna liczba wrznawc6w rzymsko
- liatolickich w parat'ii w),nosila ponad lr4) tysiqce

pt:.t:jntLf qc, ie Rusini i Z)tclzi v: Bratshiej lloli z W6l-

lq !,uu1onq stanowili ntniejszoic w tt,ch wviach Brzy-

slttt Wolh z Wolkqo ogolnej liczltie ntieszkctico'vv 1853,

czqsc Ktul,lowki tzw polski loniet z 761 leyznawcq-

nti, Jostrzqbiec z 699 wyzntttvcami, Tarnau,iec z 319

\r!znowcami, czeit O2annv z 45 w\'znawcani rzym-

sle-liutolickimi.
Kolejnym proboszczenl miano\r)ano \r; rcku I899,

3 l-tetniago ltsiqdza Juliunu Krzyiunowskiego Nowy

ptohttszcz iemaL natychmiast prz!:itqpuie do rozbu'
dctwy lo!ciola.

E J e k t e m
prac sq prosto-
liqtne kaplice od
sunnv p(thtocnej
ipo ludt 'L iowe. i
1161vty gl6wnei,
liruc ltta (b abi-
n iec)  od polu-
dnia, przedsio-
nelc przed wej-
iciem do zakry-
slii i dzwonnica
sto jqca przy
ogrodzerLiu ko-
.iciolo. Przy oka'
zii wykonywattia
d w,Lts p tt d ov) e go

duthtt nacl kapliccLmi dosLutviotto tviez)'czltQ ntt sygna-

turkq. Wszyslkie te prace zakoiczrttn w 1903 rokvL

K.sttylz Julian Krzyianowslti byt nie nLko duszpaste-

t:cn. brLclowticz"vm ltolciolct ule b.vl wielkitt spolecz-

ttikien To jemtr zcLwtlzipczantl' zaloienie w I903 roktr

Ku.\, Oszczl,:lrttLicirt vvo - Po2yczkotrei tz\r' Kas\) S|el-

tzvltrt lrt6rej bvl piett\)szyn prezese t. Oclchodztlc z ttu'

nrnlr�,iecliiej parafiiw 1911 roku niu! porvieclziel "Strm

otlchodzq clo innei paralii (Kosina), ale lutai zosta-

v.,iam slnrb sw6 j najwiqk;zy, grob ntatld stvojei, dbaj-

cie o niego".(Matka lsiqdza Anno Krzt'ianotvslca zmar-

Itt 4 tzerwcq 1909 rolm w Kur.llowce przeiyv)s4) lat

70. ./cj grob znoiduie sie w pobli2u grohu ks. Strusz-

lr i cv, i t:zct, we tlltrg p rzelra zou' to j etle n : t rz ec lt glaz6w

: l;rzy)ami).
W posltrdze lnplafiskiej ks iqdzu.lulitutotvi Krzy-

zttnotrsliiemtr pomagoh piqc[tr u'il;ariuszy \'t) tej licz-

bie d',va j to o jcowie zalconni: O SamtreL Szewczlh (ma-

tzet: - n'Lai 1909 r.) i O. Kortsxtrtl.t ' Sltoifiski (naj - li-

piat 1909 i.). Ostatnim potttoutikien bltl lrs Pkttt'Piq-

t.u, kt.in'do ol:iecio probostvtt przaz hs lgnrcego I'n-

skrrwskiego byl administratoreln p(u qlii

N ov,v p rob os zcz cbt2q wa€lQ p rz.vw k{zyn'al do Jin k-

c j i gos p o d a rs lric h P lebaniL
Nie mnmy vti.adomoici o ilolci pctsiatlanei ziemi

czy lei inwentarza zywego przez lcigdza proboszcza,

alefalct zbudowania drewtianego spichlerza (po l9 I 2

tokul  iu iadczy o ryrn.2c dutvtht :o :ove pomieszc:c-

nia gospodarcze (dawna poludniowa oficyna clv'or-

slea) stala sie nie r)ystarczoic2ca dla potrzeb gospo-

dars ta ksipdza. Jako,2e koiciol byl niedswnr.) rozbu-

dowany ks. I'askowski zaiql siq remontem stupieadzie-

.; iqcioletniei pleb an i. Zapew ne w 1wczas p rz eksztalc a-

no wnQtrza budynku dostosowujqc ie do owczesnl'ch

polrzeb, a caloic otynlrovlano. Ks iqclz Ignacv tr'askaw-

ski przejql po swym poprzedniku f nlccie prezeso Kosy

Stelczykcr, ktorq nastqpnie przeluzal w iwieckie rprc

zachowujqc rlla siebie finlccjq czlonka zarz4du Moz-

na domniemywat, 2e plebonia pelnila tak2e furtkcig
biura kasy i to zapewne stalo siq przvczynq nocnel

napalci na plebaniq t'v Tarnatt'ctr t'v dniu 2 listopada

1919 roku.
Talcich napaici tta plebanie w oliolic,v Le2ajska i

samym Le2aisktt (na klasztorl oclnotowano wiqcej

Ks iqdz proboszcz podczas swego clttszpas terzowan itr

w paraJ'ii, dwtrkrotnie byl ttttpodany. Druga proba ra-

bunku miala miejsce \'r 1938 rolru O rym zaiiciu tali

pisze lcronilrcrz; "Sprawat napadli na plebaniq ttLLej-

szq w Tarnawcu dajqc strzaly przez wltbite przez niclt

okno rlo lcsiqclza prohoszcza Ignacego I'askawskiego

.Jetlna z kuL trafila lrs"ipdza w nogQ i tamie zastola

Ksiqdz pon'timo zranienia stawil dzielry) opt)r i nie tra:

cqc odwagi bronil siq broniq palnq I oclpqdzil napast-

nik6w". W wynilw oLrzymulego poslrzaltt ksiqdz nie

mogt wypetniat swych abowiqzl;ott' W oltresie rekon-

waLescencj i ksiqdzu proboszcza iego pomocnilzmi

byli; lcs. Jozef Zub(a), a od ntaja 1938 roku lcs Kazi-

mierz Lllqgloutshi..
K.i. Losk.twski(Dtu pt:yszl" ptzciyc ciirrnn ttuc

olrupncji podr:zas
kt6rej by! zaklad-
niltiem Nientc1w
gdy pobierano
zwipkszony lto rt -

tyngent zboia. To
o n  n i e m a l  n i e
slracil iycia Pod-
czas bitwy na Ka-
lowce gcly Kalmu-
ct i dowodzqcY
ninti Niemct, zttbt-
j  a l i  po jmanych
zalc ladnik6w z
Tarnawca.

Tyllto cllnte-
go, ie umiat roz-
mowii siq po nie-
ntiecku r,r tt iknql
!mierc i. C iqiltie
przeiyc ia z  luL



okupucji, a mo2e chorobq tukr4,cor,t,it na ktltrq cier-
piul spotvodoutala jego intierc w 1914 r. Ksiqclz zostal
prtc h tntanlt'vv [{11ryl6wce (wsp6 ln.v" grob z ntatkq zn ai -

dtrje siq na tuteiszym cmentarzu). Wurto zauwaiyi, ie
Its. Luskawski w pracy puralialnej ktrzystal z pomo-
q, . -  ks.  Pnwla Muronia (1911-1913) ,  ks.  Wojc iecha
Bogduna (19l3-l9l5) i l lr.s.l,udv,iltt l l/ ielgosza (1917
- l9l9), klon objcpl nolr,o ery)go\ronLl z dotychczaso-
t,ei purclii v, T,trnctgroclzie parofiq v, Luchou,ie G6r-

nym clo kti,rej przylqczono Jastrzqbiec (1919). Ksiqdz
Wielgosz byl ostatnim wikariuszem w paraJii przed od-
zyskaniem Niepodlegtoici przez Polskq.

Zdjqcia z domowych archiw6w Pai. Stanista--y
Fan iak iHclcny Lcj a.
Uwaga:
Po ukazaniu siq artyltutu "Zarvs dziej6w ParaJii p'vv.
iw JltzeJa *- ktntawcu" redukcja "Kurylowslcich Llie
.ici" otrzymala inlbrmctcjq, ie ntrsze domniemenio do-
tvczqc'e pochdwku ks. Leoptkla Lewickiego na cmen-
tarn w Kn'yl6wce okazalv siq .stuszne.
Ot6i wg iwiadk6w grrib ks. probo.;zcza znajduje siq w
okoliqt lipy i grobu ks. Franciszka Slruszkiewicza po
drugiej stronie icieiki. Grobovviec znajduje sig pod
warslv)a ziemi w kierun lru .,vsc h l.,d zach6d.
trltydaj e s iq, 2e naszym obowirpzki.em.j tLlo spoleczn o!ci
paraJialnel .jest utnralenie tniejscct poch6u,ku ks. Le-
opolda Lewickiego na tutejszynl anentarz.L. Jak wl,-
kazali!m1, ks. Leopold Lev,iclti trczt'nil wiele dla para-

Jian nty zr[tbmy choc trochq. Lic4,my, ie nasz apel nie
pozo,ttlnie bez odzewu.
Wszyscy litorzy ntogq v,nielc coi nowego w tej spra-

wie proszeni sq o konta/rt z ksiqdzem profutszczent

Franciszkiem Gochent.
cdn.

Rok 2006 jest dla stra2ak6w okresem podsumo-
wanier piqcioletniej dzialalnoSci stowarzyszen.
Waznym elementem kzl'npanii sprawozdawczo-
11'yborczej byly u'ybory zarz4d6w OSP oraz przed-

stawrcieli do Zarz4du Oddzialu Gminnego Zwiqz-
hr-r i delegat6w na Zjazd Gminny Zwi4zktt Ochot
niczycl.r Stra2y PoZarnycl.r, kt6ry zgodnie z wy-
tyczuyni winien odbyi siq do korica czerwca br.
Karnpaniq sprawozdawczo-wyborcz4 w Ochotni-
czych Stra2ach Po2arnycb na terenie gminy I(u-
rylorvha zair.rgurowano w Ochotniczej Stra2y Po-

za r ' nc j  \ \  Ku ln re  w  d r r i u  l 4  s t ycz r t i a .
W uroczystym spotkaniu czlonk6w straZy uczest-
niczylPrezes Zarz4du Oddzialu Gminnego ZOSP
RP - Tadeusz Halesiak oraz I(otneudant Gtninny
Ochrony PrzeciwpoZarowej Roman Szalajko (obaj

z racji pehionych flinhcji w Zwi4zku OSP uczes!
r.riczyli we.wszystkich zebraniach straZackich).
Sl<iacl nowo wybranych zarz4d6u' przedstawia slq
]t a s t Qll u.j rtco :

Ll/yro,niqiqcy siQ Stroioc), zostali uhonorowani przez

Wo jtu Tacleusza Hu/asiaka



W zwilzku z Rozporz4dzeniem Ministra Roz-
ivo.ju Regionalnego i Budownictwa z dnta 29
trarca 2001r. w sprawie ewidencji grunt6w i bu-
dynkor'v (Dz. U. Nr 38, poz.454) oraz wej6cicm w
zycrc z dniem I stycznia 2003r. przepis6w r-rstaw :

z dnia 30 pa2dzien.rika 2002r.. o zmianie usta-
u,y o podatkach i oplatach lokalnych oraz o
znrianic r.riektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 200,
poz .  1683) ,
- z dnia l0 pa2dziernika 2002r. o zmianie usta-
wy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 200, poz. I 680)
- z dnia 30 pa2dziernika 2002r. o podatku le-
\r)  nr (D./ .  U. Nr 2Ct0. poz. l { rR2 z po)1. 2m.1.
Zgodr.rre z w/w ustawani podstawowym lffyte-

r-iurr rozstrzygniqcia o sposobie opodatkowairia
gf0nt6w od 1 stycznia 2003r. s4 dane wynikaj4ce
z eu idenclr  gtuntow i  brr t lynk-rw.

Ponadto grunty oznaczone syrlbolarni B/R , B/
PS, B/L w przypadkach gdy nie wchodz4 rv sklad
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepis6w
ustr$'y o podatku roLnynr i faktycznie nie stano-
r'r'iq r-rZythow lolnych oznacza siq w ewidencji
gruntow liter4B. W zwi4zl<rrztym gruntnie skla-
syfikor'vany jako u2ytki lolne tylko oznaczony Ii-
ter-4 ts podlega opodatkorvaniu podatkiem od nie-
lr-rchomoSci w ptzeliczenitL na metry kwadratowe.

W wyniku zmian z ewidcncji grunt6w Starostwa
Porviatowego w Le2ajsku dot. zr.r.riany klasyfika-
cjr dziatki budowlanej z u2ytku rolnego na B -

czyLr grunty pozostale zmieniono opoclathowanie
z poclatku rolnego na podatek od nieruchomoSci.

-fa 
zmiana spowodowala kilkakrotny wzrost po-

clatku w 2006r. w stosunku do roku ubieglego.
PonicwaZ jest  to bardzo nickorzyshre dla tych

l )u \ l i l dac ,zy .g run tow-  l \ owy257 i r  5 l ) r rwa  Tos tan ie
zr.nicniola od I stycznia 2007t-oku.

W 2006 rokr-r obowi4zu-je stawha podatku od nie-
rucholnoici  od grr"Lr.r t6w pozostalych przyjqta
Lrchu al:1 Rady Gminy l(uryltiwka Nl XXV/ I 63/
05 z chria 25 Iistopada 2005r., kt6r'ej nie moZna
zn.r ierr i6 w ciilgu roku.
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I

W6jta Gminy Kuryl6wka z dniz 0f .03. 2006 r.

w sprawie ogloszenia uykazu nieruchomosci  przeznaczonej do sprzeda2y stanowiqcej
mienie komunalne gminy Kurykiwka.

DzraLaj4c na podstawie art.35 r-lst.1i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
rroSciami /Dz.U.Nr 261 po2.2603 z 2004r. z p62n.zmianamil -

Z zasobu nieruchomo5ci grniny

,Rrir rr/rr. i, i ,tt l lub.iqusl'aJkt,l icrcr l,,,r:v.;tuiq: pter\s:.t istwo \vtrohy<iu w w ntt 'ruchomo.i, i. ieieli w)rozatq:eo-
tlq ar ich nabycie po cenie pctclutej .,t t1it1iejs4r11 wylcazie. ltnioski w tej sprawie nale2y skktdai w tut. Llrzedzie v,
lttntt in ia tb tlnia 0 5.04.2 006r. Llt przvpuclku nie zloienio oiwiadczonia w podanym wyie j ternli ie przez bylego wlaici-
t:ielt niaruchonto!t ntoze zostat sprzetlana w ttntdze przetargu.
Ztutiaszczettie ogloszeniu o przcttugu na zbycie nieruchonoici nastqpi po uplywie 21 dni ocl daty niniejszego ogloszenta
.Niniejszlt wykcrz vt'ytyieszct siq nu tuhlic! oglo.tze w clniuch od 01.03.2006r. do 22.03.2006r.

Opit Ll/.tttoii Wcctoit -

185V4 0,u 33014 Ku$6wka
dzialka nic-
zirbudowana

zgodny z

urZYtkLr

w trybie
przetnrgu 4 459,00

5 000,00 +
22Vo YAT

2 1026/l 0 ,22 3-1640 KrLlno

dziall€
niezabudow$a

w trybie
przetargu 6 028,00

6 200,00 +
227o \AT

3 1026/3 0,20 33640 Kulmr
clzialka nic-
zd)udowann

zgodny z

uzyKu

w t|ybre
plzetargu 5 480,00

5 600,ffi +
22qo y aT

1 84U7 0 , 1 2 36865 Kulno

dzialka nic- budo$,nict\\(l w lrybie
Drzemr gu 4 489,0t)

4 600,00 +
22qa V At

5
8442,,,,".
!dzirlcnt429/1000 0,12 36865 Kulno dzialka nic-

zabudowana
4 128,00 4 300+

229o yat
6 84A3 "r.azz

n -|j;l�2./4 0 , 1 6 36865 Kulno dzialka
zahudowara przemi gu

16 532,00 17 150,00

NA ]'EMAT ZATRUDNIENIA BEZROBOT-
\YCH W URZEDZTE GMTNY KURYL6W-
KA W 2OO5 ROKU ORAZ INNYCH FORM
PO MOCY OSOBOM BEZROBOTNYM PO-
DIiJMOWANYCH PRZEZ W6JTA GMINY:

2005
ROBOTY PUBLICZNE na terenie Gminv Ku-
ryl6rvka:"
W ramacl.r rob6t pubLicznych prowadzonych na
ter-en ie Grniny I(uryl6wka zatrudniono:
- od I maia na okres 3 uriesiqcy - 6 bezrobotnych,
-od l5 pa2dziernika na okres 2 rniesiqcy - 2 bez-
robotnych,

- od 15 pa2dziernika na okres 1,5
bezrobotny

- l

Roboty publiczne prowadzone byly na terenie ca-
lej gminy, polegaly miqdzy innymi na: remontach
dr6g gminnych, wycince zakrzaczeh przy tych
drogach, pracach melioracyjnych, remontacll
obiekt6w komunalnych, porz4dkowaniu plac6w
gminnycl.r.

- pozyskane Srodki na zatrudnienie - 23 400 21.

PRACE INTERWENCYJNE na terenie gminy:
-  od 1.05. rra ol<res 6 rniesiqcy -  I  bezrobotny.
- od 08.08. na okres 2 miesiqcy - 3 bezrobotnych,
-  od 1.09. na okres 4 rniesiqcy -  I  bezrobotny.

- pozyskane Srodki na zatrudnieqie - 8 l5-0 zL



S]AZE ABSOLWENCKIE:
Urlo2[wiono odbycie 6 miesiqcznych sta2y ab-
solu'cnckich dla 4 bezrobotnych absolwent6w w
U lzqclzie Grniny I(uryltiwka

r l la 2 bezrobotnych absolwcnt6w szk6l  wy-
zs zy cl1,
- clLa 2 bezrobotnych absolrvent6w szk6l Srednich.
- pozyskane Srodki na sta2e - 12 000 z+.

P I].ZY(}OTOWANIE ZAWODOWE :
Unio2liwiono odbycie 6-rnicsiqcznego przygotowa-
nia zarvodowego dla 3 bezrobotnych absolwent6w
r'r, Urzqdzie Gminy l{uryl6wka

- dla 2 bezrobotnych absolwent6w szk6l wy2szych,
- dla 1 bezrobotnego absolwenta szkoly policealnei.
- pozyskane Srodkr na sta2e - l8 000 21.

PRAKTYKI ZAWODOWE:
Umo2liwiono w Urzqdzte Gminy I(ury16wka od-
byc ie jedno-  i  dwumies iqcznych  p rak tyk  d la
7  ucu r r i ow  ib luden tow.  w  t y r ) ) :
- dla 2 uczr.ri6w szk6l policealnych,
- dla 5 student6w szk6l wy2szycl.r,
- ww. praktyki byly dla r,rczni6w i student6w bez
platne.

tlziala.j4c na podstar,vie przepisirw Llstawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o gospodarce ttieruchomosctam t
lDz.tJ.Nr261 po2.2603 2.7001 r.l onz rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia l4 wrze6nia 2004r.

u' sltrawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowair na zbycie nieruciromoSci /

Dz.U.Nr 207 . poz.2 I 08 / podaje do publiczncj wiadon, oSci, 2e oglasza
P R Z E T A R G  U S T N Y
N I E O G R A N I C Z O N Y

sprzeda2 nierrLcrornosc;;tx10;ffiT: 
:::xTr"rninv 

r(urv{owka

lnfbrmacjq o zatniirrze spr-zeda2y poclano do publicznej wiadomoSci w wykazie z duia
23.06.2001r.

Nr ksiqgi Nr  ewid.
dzialkr

-3-107l

33073

Gmina posiada plan zagospodarowania prze-

stfzruuego dla dzialek bqcl4cych przednriotem

ll fzetirrgu.

Szczcg6lowych informacii dot. w/w nieruchorno-
ic i  mo2nauzyskai  w Urzqdzre Gminy u'pok. l r r  I4

Wrclium na nierucl.romoSi wymieniou4 w oglosze-
n iu  na le2y  wp lac i i  w  l<as ie  Urzqdu  do  dn ta
31.03.2006r,  lub l la konto Nr Zastrzega srq prawo ul iewt2nlcnia przetargu bez
9491 87 101 1200200003 5480001 BS O/KLrry16wka. podania przyczyn. , -

wleczYSte

Waditun wplacone przez uczeshika, ktory przetarg

wygral, zalicza siE na poczet celly nabycia,zaS pozo-

stalym uczestnikomprzetargu zwraca siqntezwlocz-
rr ie po odwolart i r t  l t tb zal<onczcnirr  przetarBu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siq

uczestuika, kt6ry przetarg wygral od zawalcla

urnowy.

8 000,00 +
22Vo YAT

2/4

A 6 +
udzial

dzialce
2/13

0,1694

0,1720 +
124t1000
z 0,1556

6 200,00 +
22Vo YAT
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.  ,  W chwi lach szczegolnych tak ich jak
Swigta Bozego Narodzenia oraz inne wyjEt_
kowe dni w roku tj. np.: Dzierl Babci i Dziacika,
mySlimy o naszych najblizszych, z kt6rymi lq_
czE nas szczeg6lne wigzi. sqjednak r6zne sy_
tuacje w zyciu czlowjeka, niekiedy nieplano_
wane I nteprzewidywalne, kt6re powoduj4, ze
tych najblizszych nie ma wok6l nas.

Wtedy z my6lq o wszystkich osobach sa_
motnych z terenu gminy, W6jt Gminy Kury_

Innym waznym wydarzeniem w kalenda_
rzu dzialafi podejmowanych przez Wojta,
OSrodek Pomocy Spolecznej i Urzqd Stanu
Cywilnego w Kury16wce, jesr organrzowany
w styczntu Dzie6 Seniora, podczas kt6rego,

'_3
,l
t

na wspolnym Swiqtowaniu spotykajqsig pary
malzenskie Swigtujqce Jubi leusz SO_lecia
poLycia malzeftskiego, kombatanci oraz oso-
by, ktore w niedalekiej przeszlo6ci ksztalto-
waly wtzerunek naszej gminy, krzewily kultu_
re oraz pielggnowaly lokalne tradycje.

lowka oraz Gminny Osrodek pomocv Spo_
lecznej w Kurylowce organizujq spoikania,
aby wspolnie przezyc te Swiqteczne chwile.
Niektore z tych spotkan, to juz tradycja w
naszej gminie np.: spotkanie oplatkowe.

Seniu.z! licznie u.zciti s,roie lt iCto

WszJtstkin Sei( i\cy',t i.lc.ani .hiJn V6jt Gi,!in),



t tFerie w Gminnym
0irodku Kultury
w Kuryl6w(err

Podobniejak w latach ubieglych tak i w bie-
Za,cyn, roku Gminny OSrodek I(ultuy w l(uryt6w-
ce lrrzygotowal dla dzieci i mlodzieLy ofertq kie-
rLr j4c siq zasadq 2e ferie zimowe w domu nie mu-
sz4 byi nudne. Przygotowauo bardzo bogaty pro-
granr zajq6 wSr6d kt6rych ka2dy rnlody czlowiek
m,5gl znale2t co3 dla siebie. Najwiqkszym zain-
teresowaniem cieszyly siq zajqcia dla najmlod-
szych. Przez dwa tygodnie z budynku dochodzily
odglosy gwaru, Smiechu i zabawy gawiedzi, a
dzialo srq wiele. KaLdy dzren byl zorgar.rizowany
pod innyn haslem m.in. "Dziei z I(ubusiem Pu-
chatkiern", Dzieri Babci i Dziadka, "Dzieri Rycer-
ski", "Dzieri Stra2aka", Dzieri Policji i Spotlu.

Ka2de zajqcia rozpoczyraly siq o96lnopol-
sk4 akcj4 "Cala Polska czyta dzieciom" prowa-
dzon4 przez Gminnq Bibliotekq Publiczn4 w I(u-
lylowce. Do wsp6lnej zabawy udalo siq nam6wi6
wiele os6b, kt6re n.rimo swoich obowt4zk6w z
r-aMarek l(ogut (wszystkim zuatty jako sporto-
wiec) , Aleksandra Janicka super babcia, byty kie-
rownik GBP Michal Parobek. Siln4 grupq przy-

stala Powiatowa Komenda Policji, kt6ra na zajq-
cra przybyla w skladzie: st. post. Jacek Paul, st.
asp. Ryszard Koziol, st. post. Waldemar Solga,
st. asp. Wreslaw I(-uba, wyr-niar sprawiedliwo6ci
reprezentowala Sqdzia - Dorota Rutkowska.

Dzieci z ciekawoSci4 sluchaiy interpretacji
ba.1ek, a potem miaiy okazjq bliZej pozna6 swoich
goSci, kt6rzy chc4c siq wkupii do grupy czEsto-
wali dzieci slodyczami. I tak nie uchronilo icl.t to
przecl wypiciem soku z cytryny. Po bajkach odby-
rvtrly siq zajqcia integracyjr.re: plastyczne fantazje,
zabawa w teatr oraz projekcja bajek na duZym
ekranre. W czasie "Dnia Stra2aka" pod dow6dz-
twem Pana Romana grupa udala siq do straZnicy i
tam nrieli o\<azjq z bliska ogl4dn46 sprzqt jakim

posluguj4 siq straLacy w czasie akcji ratowniczej.
Policjanci na spotkanie z dzie6n.ri przywieZli swo-
jego czworono2nego przyjaciela, kt6ry od same-
go poczaJku podbil serca naluch6w. R6wnie2
Marek I(ogut jak przystalo na prawdziwego tre-
nera uczyl dzreci, a ztvlaszcza chlopc6w podsta-
wowych 6wiczeri treningowych przydatnych pil-

karzom. W trakcie "Dnia Rycerskiego" przeprowa-

dzono - "Wielki Tumiej Rycerski" , kt6ry oglosrla
wybranaprzez dzieci para kr6lewska. Dwie dru2y-
ny rycerzy: Lancelota i Zawiszy Czamego rywali-
zowaliw "je2dzie kor.rnej " - strzelaniu z luku, blqd-
nym rycerzu, a pojedynek wygrali woje Lancelota.

Sympatycy muzyki i tanca disco mieli okazjq
wyszale6 siq na dyskotekach, dyskotekach, w czasie
kt6rych przeprowadzono m.in. konkurs "I(araoke" ,
omz sympatyczry Bal przebierafic6w. Ogromre za-
interesowanie widowni wzbudzil Powiatowy Kon-
kurs Piosenki Dzieciqcej MIKOI-AJ 2006.

Oferta GOI( - rL nie tylko ukierunkowana
byla na zabawq i rozrywkq. W zwiQzlo z tragedi4
jaka miala miejsce na Sl4sku i ogloszonq 2alob4
narodow4 GBP z grup4 recytatorsk4 Teatru dra-
matycznego GOI( przygotowala wiecz6r poetyc-
ki pt. "spieszmy siq kocha6 ludzi". Przepiqkne
wiersze zmarlego ks. poety Jana Twardowskiego
wprowadzily sluchaczy w wyciszenie i zadurnq tak
niezbqdn4 w obliczu tragedii i Smierci wielu os6b,
kt6rych nagle 2ycle zgaslo. W tym niezwyklym
spektaklu slowa u dziatwziqh przedstawiciele wladz
gminy oraz grupa mlodzre2y, kt6ra swoj4 postaw4
w trakcie spektakltr udowodnila, 2e nie tylko po-

trafi siq bawii, ale r6wnie2 z powagq podchodzi

do otaczajqcej nas rzeczywistosc i.
Jal< \<aLe tradycja na zakoiczenie ferii od-

byl siq kulig. Pogoda w tym roku wyj4tkowo do-
pisala, a to gwarantowalo wy6mienit4 zabawq . Z

powodu du2ej ilo6ci cl.rqtnych (ponad 70 dzieci),

kulig odbyl siq w dw6ch turach. Na zakoficzenle

znragzniqci ale uradowani uczestnicy zgromadz.t-

li siq przy ognisku, a pieczona kielbaska smako-

wala jak najlepszy rarytas.

ChociaZ od odwiedzin Sw Mikolaja minqlo

sporo czasu, nie przeszkodzilo to organizatorom i

uczestnikom Powiatowego Konkursu Piosenki
"MII(OLAJ - Kuryl6wka 2006" do wspanialej

zabawy.
Na zakonczenie akcj i ferie Gminny OSro-

dek I(ultury w I(uryl6wce przygotowal imprezq

w postaci festiwalu piosenki dzieciqcej, w kt6r'ej



uczestniczyli wokaliSci typowani przez oSrodki
kultury z terenu powiatu le2ajskiego. Uczestnicy
startowali w dw6ch grupach wiekowych - mlod-
szej do klasy V i starszej od kl. VI - III gimna-
zjurn. W postacie symbolicznego Mikolaja wcie-
lili siq prowadz4cy imprezq: Icystyna Dudek i
Waldeurar Bienias.

Po wysluchaniu wszystkich uczestnik6w
jury ftstiwalu w skladzie: Tomasz Kycia, - prze-
wodnicz4cy, Janusz Szpila, Jacek Brzuzan, posta-
nowilo przyzna(: w kat. mlodszej Joannie Jawor-
skiej z MCI( w Le2ajsku, w kat. starszej Agnieszce
; , .
5Llwlll Z IIUIyIOWKI.

Ponadto l iczna publ icznoSi (ok.  160 os.)
zgronradzona na koncercie przyznala swoj4 na-
grodq Patrycji Tryl<a z I(uryl6wki. Wszyscy
uczestnicy festiwalu otrzyrnali upominl<i laureaci
rrrgrc,d; rzeczowe trfundowane przez sponsor6w
irnplezy. Niezwykle sympatyczn4 nagrodq dla naj-
rnlodszego uczestnika ufuildowala OSP im. J6ze-
fa Szqsnego w I(uryl6wce-. Sympatycznego plu-
szowego psa straZaka, niewiele mniejszego od ob-
darowanej otrzymala Kasta Zagaja z l(ury16wki.
Goicinr.rie w czasie imprezy zaprezentowala siQ
grr-rpa wokalna "MERITUM" z MCK w Le2ajskn
prowadzona przez Bartlomiej a Urbaiskiego. Im-
prczie towaruyszy\ zorganizowany przez GBP w
I(ulyt6wce l(onkurs plastyczny pn. "Mikolaj w
moich snach" , na kt6ry wplynqlo ponad 120 prac
plastycznych w trzech kategoriach wiekowych.
.Iury tego konl<ursu: Ic'zysztof Pqcak - przewod-
niczzr.cy, Roman Szalajko oraz Lucyna Dztedztc
za zwyciqskie uznalo prace wykouane przez:

I kat. kl. od I - III - Izabela Gondek
Il kat. kl. od IV - VI - Joanna Bednarz
III kat. gimnazjalna - Justyna Janeczko
Serdeczne podziqkowania or ganizalorzy

skl . rd;r . ia sponsoronr l lnprez) kt6ryrni  byl i :
- Grupa Zywiec S.A Browar Le2ajsk
- Arkus Soft - Adan Czerwonka
-  . lan  (  w lK la

I.-U - H ENTER - I(atarzyna Dzierga
Stacja Paliw Nowa Sarzyna

' Sklep Muzyczny I(LEZMER w Rzeszowie
O.SP im J. Szczqsnego Kuryl6wce.

Ztljycir nn przc.lostotniej stron i.'

"O u3miech Babci i Dziadka" - taki tytul nosil pro-
gram artystyczny jaki zaprezentowaly dzieci -

uczniowie kl. II SP w I(uryl6wce i czlonkowie
Teatrzyku "Wesola Gromadka" GOI( - u w I(ury-
l6wce. Program adresowany byljak wskazuje sam
tytul, dla tych kt 6rzy s4najbardziej kochani przez
najmlodszych i nie tylko. 22 stycznia na Sali wi-
dowiskowej GOI( zasiedl i  zaproszeni na uroczy-
sto66 dziadkowie i babcie. W podziqce za codzien-
ny trud i opiekq dzieci, pod kier-unkiem swych
opiekun6w - Liliany I(ania i Waldemara Bieniasa
przygotowaly i przedstawily wesoly program ar-
tystyczny. Opr6cz okolicznoSciowych wierszy i
piosenek zaprezentowano ir.rscenizacjq - "Brzyd-

kie I(acz4tko" otaz fantastyczny taniec - balet z
szarfami do melodii wqgierskich. Na zakoicze-
nie wszyscy wystQpujqcy artySci zaintonowali -
"Sto lat" irozdali przybylym seniorom ciekawe
laurki - serduszka, kt6re przygotowala Gminna
Biblioteka Publiczna. W tej szcze96lnej uroczy-
stoScr uczestniczyl z-ca W6jta Grniny Pan Ryszard
Skiba, kt6ry na rqce przybylym zloZyl w imientu
swoirn i  wladz gminy setdecztte 2yczenta oraz
podziqkowal za wychowanie najmlodszego poko-
lenia gminy. Symboliczne 162e, kt6re im wrqczyl,
wzru5zyly obdarowanych.

Waldemar Bienias

Bez konieczno6ci podr62owania w czasie i w prze-

strzeni uczniowie kt.IV-VI SP w I(uryl6wce mo-
gli poodddychai atmosfer4 staro2ytnego Egiptu,
zetknqi siq zjego magi4 i tajemniczoSci6 poznai

|ycie i obyczaje dawnych jego mieszkaric6w.
Wszystko Lo dziqki zorganizowanel \ ycteczce w

dniu 03.03.2006 r. do Muzeum Regionalnego w

Stalowej Woli, gdzie uczniowie naszej szkoiy wz1qJi

..SEKRETY EGIPSKICII
MI'MII''



udzial w warsztatach m\zealnych na kt6rych mo-

gli nauczy6 siq, jak zapisai swoje imiq hieroglifa-
mi oraz wykonad sw6j wlasny egipski amulet, za-
pewniaj4cy,,2ycie, powodzenie i zdrowie".

Po skoficzonych warsztatach uczniowie

mieli udostqpnion4 do zwiedzania wystawQ sta-

ro2ytnoSci z Muzeum Narodowego w Warszawie,
rra l<trrlej zrtalazly siq przedrnioty zwi4zatte z wie-

rzeniami oraz rytualami dotycz4cyrni kultu zmar-

lych. W316d nich znalazly siq sarkofagi skrzynio-
we i antropoidalne (o ksztalcie postaci ludzkiej),

maski i kartonaZe okrywaj4ce ciala zmarlych, a

tak2e nrumie zwierzgce i fragmenty mumii ludz-

kich, poza tym naczynia kanopskie (slu24ce do
przecl.rowywania wnqtrzttoSci ttsuniqtych podczas

balsamowania), stelle grobowe, figurki uszebti
(wg wierzeir mog4ce zast4pi6 zmarlego w pracy

na Polach Ozyrysa), statuetki egipskich b6stw,

ozdoby i magiczne amulety, naczynia i stoly ofiar-

r.re. rnalowidla 6cienne. Wiek najstarszych prezen-

towanych eksponat6w wyrosi ok. 5 tys lat, naj-

nlodszych ponad 1 ,5 tys. lat.
Po tak ciekawej podr62y uczniowie zado-

woleni wr6cili do swoj ej miejscowo6ci otoczenl

tajemniczoSci4 i magi4 Staro2ytnego Egiptu

Mamy nadziejE, Le ta podr62pozostanie im dlugo

w pamiqct.
Organizcdorzy i opiekunow ie wycieczki

J. Pa ja, U. Ziqzio, M. Podobiiska, A. Dworniczclr

Konlnrs w Szkole

Co roku w Szkole Podstawowej w l(ury16w-

ce odbywaj4 siq konkursy recytatorskie poSwiQ-

cone tw6rczolici znanych pisarzy dzieciqcych W

tyrn roku konkurs byl poiwiqcony poezji Juliana

Tuu,ima. W konkulsie zmagali siq uczniowie klas

I-Ill prezentuj4c jeden lub dwa utwory poety

I(omisja konkursowa w skladzie: Jan Sit-

kowski (organizator), dyr. Jauusz Bazan, Janina

ewikla, Lucyna l(ycia, Liliana Kania nie mialy

latwego zadania, by wybrai naj lepszego spo316d

26 uczni6w. Po diugich debatach zwycrqzcami

konkursu zostali: Aleksandra Fus (kl.III - I miej-

sce), Ewelitra Stqpieri (kl.I - ll miejsce), Aleksan-

dr-zr Pietrycha ( kl.II - III miej sce) i Monika Dziech-

ciarz ( kl.l- III miejsce).
Zwy ciqzcy otrzymali dyplomy i nagrody

ksialzkowe, a pozostali uczestnicy konkulsu dy-

plomy.

Walentynki
Dnia  14  lu tego br .

uczniowie Szkoly Podstawo-
wej w Kuryl6wce uczcili ob-
chodzony w wielu krajacir
dzief i  zakochanych, czyl i

tzw. WALENTYNKL Na deskach naszej sceny nie

zabraklo dobrej zabawy. Rozpoc zQla le rasza vta-

lentowana skrzypaczka MadziaKolcz. '

Uczest-
nlcy-ucznro-
wie klas IV-
VI mogli teZ
z o b a c z y  c
wsp6lczesnq
wersj  q Ro-
mea i Julii w
wykonan tu
uczni6w. W
rolach gl6w-
nych wyst4-
p i l i  Ju l i a  -

Katar zy na
Janeczko  t
Romeo
M a t e u s z

Winiarski. Na scer.rie goScily 16wnie2 zespoly, kt6-

re wzbn<lzrly szczeg6ln4 uwagq. Mlodzie? prezen-

towala swoje ulubione pioseliki wraz z ukladem

tanecznym.
Sbmorz4d rozdal ponad 140 serduszek, a na

zakoticzenie na czele z przewodnicz4cq Dian4l(q-

dziersk4wrqczylkartki walentynkowe, kt6re zbie-

ra| przez okolo 2 tygodni. UroczystoSi ptzygoto-

waly wraz z uczniarni panie Janina Paja, Urszula

Ziqzio, dolqczyla siq Magdalena Podobifiska Za-

bawq zakoficzyla dyskoteka walentynkowa, ld614

prowadzili Emest Iskla i Mateusz Winiarski, a opte-

kq sprawowaly panie Janina Paja i Utszttla Ziqzto '

t



Heikolqda, kolpda...

Do tradycji naszego Oddzialu Przedszkol-
nego w I(uryl6wce wpisaly siq Jaselka bo2onaro-
dzeniowe w wykonaniu dzieci, kt6re odbyly siq
jLrL po ruz trzeci w GOI( w I(uryl6wce. Z roku na
rok zainteresowanie wystqpami wzrasta. Przycho-
dz4 nie tylko zaproszeni go6cie, rodzice, ale takZe
dalsza rodzina i s4siedzi.

Na przedstawienie nie m6gl przyj$6 W6jt
Gr.nrny pan Tadeusz Halesiak, ale przel<azal dzie-
crorn du24 torbq cukierk6w, za kt6re dzreci bardzo
dziqkLLl4.

Do przedstawienia jaseikowego "matych ak-
to16w" przygotowaly panie wychowawczynie:
nrgr Renata Iskra i mgr I{rystyna M rzyg}6d, apne-
piqkrre stroje przygotowali rodzice, kt6rzy z za-
partym tchem i niejednokrotnie "lezk4 w oku"
obejrzeli wystQpy swoich pociech na scenie.

Po jaselkach odbylo siq spotkanie dzieci z
Mikolajem. Wszystkie dzieci otrzymaly paczki.

Byl.o nilo, rodzinnie i nastrojowo.

Niezwykly prezent SwiSteczny przygotowali
dla uczr.ri6w ZS w Dqbrowicy nauczyciele Beata
l(arnirlska, Pawel Derylo i Tomasz Brzyski. Za'
prosili oni mistrza Swiata w boksie klasy WBF
Darvi da "Cygana" I(osteckiego. Mistrzowi towa-
rzyszyli Marek Grzeslk z Radia Bieszczady, Ja-
nusz D2wierzyirskr dziennikarz Super Nowotict
oraz sponsor Andrzej Grzebyk - prezes firmy

ASPOL. Do tego niecodziennego spotkar.ria wszy-

scy starannie siE przygotowali. Uczt'tiowie zebra-
li r'viele wycink6w prasowych na temat goSci, kt6re
uwiecznili na gazelee Sciennej, a GOI( w I(ury-
kiwce zadbal o odpowiednie naglo(nienie i ofwie-

tlenie. Spothanie mialo charakter konferencji pra-

sowei. PrQwadzil je Marek Grzesik. Pytari bylo
wiele. Wszyscy chcieli jak najwiqcej dowiedzie6
siq o Zyciu mistrza. Odpowiedzi "Cygana" byly
szczele i przez to nagtadzanc br-awarni. Konf'e-
rencja zakonczyla siq rozdawaniem autograf6w
oraz sesj 4 zdj qciow4. Szkola otrzymala w prezen-

cie sprzqt spodowy ufundowany przez Andrzeja
Grzebyka. P62niej role siq odmienily. GoScie za-
siedli na widowni, a zesp\L "PROMYK" przed-
stawil jaselka przygotowane pod kierunkiem Ju-
styny Chmiel, Zofn Fr4czek oraz Beaty l(amiir-
skiej. Wystqp uczni6w zrobil ogromne wra2enie.

Przed podzieleniem siq oplatkiem Panie Malgo-
rzata Leja dyrektor Zespoiu Szk6l w D4browicy i
Alicja I(ycia - przedstawicielka Urzqdu Gminy w
I(uryl6wce -zloZyly wszystkim 2yczenia Swi4tecz-
ne zapraszajqc do wsp6lnego Spiewania kolqd i

dzielenia siq oplatkiem.
To przedSwi4teczne spotkanie na dlugo po-

zostanie w pamiqci uczni6w z ZS w D4browtcy

&&&&&&&&&& && &&&&&&&& &&&&& &

fEsT TAKIE MIEfSCE... ZAPROSZENIE DO
DABROWICY

PODSUMOWANIE PROIEKTU'AKTYWNI
RAZEM - ODKRYWAMY NASZ SWIRT NR
NOWO" - ZESP6L SZKOL W DABROWICY

Dnia 3 0 l istopada
2005r, naszq "MuIq Oj-
czyzng" - naszq miejsco-
woit i szkolQ zttsz.czycili
sw oj q o b e c n o i ci q wYj qt-

kowi godcie, kt6ryclt wi'

talu dyrektor szkolY
Mulgorzata Leia. Od-
wietlzili nns: Tadettsz
Hulesiak lltijt GminY
Kuryl6wka, Ryszard

f-.



Ski.ba xastppca lyditd GminJ, Kuryl6wka, Alicja
K)'ciu Przewodniczqca Gminnej Ko misji Rozwiq-

zywnnio Problemdw Alkoholowych, KrJ)stynd

mieszkanc6w,
Parafii Rzym-
sko - I(atolic-
k iej  pw. Sw.
Stanislawa w
I (o lon i i  Po l -
skiej i "Przyj a-
ci6l"  szkoly,
czy l i  t ych
. , , ^ - . , ^ + l - : ^ L
w D Z l r r r \ r r r ' r

kt6rzy razem z
nami aktywnie
dzialal i  i  po-
mogli nam od-
kry6 na nowo
tenuroczy zak4tek na sklaju lasu. Nasza wspoh.ra
aktywno(i  przywolala wsporrrnienia i  pamiqc.. .

I(oordynator mgr Jadwiga Stopyra przedstawila

dzlalania przepr owadzone w ramach projektu, na-

Durlelt - tlyrektor Gminnego Oirodka Kultury'
Ronrnn Sz,ulajko - Komendant Gminny Struiy
Poiurnej, IYulttemur Fus tlyrekto r Publicznego

Girnnazjum w Kurylfwce, Ztlxislaw Sochu soltys

wsi Slobodn, Micltul Grucct soltys wsi D4browicu

i rodzice,
Zcsp6tr Szk6l w D4browicy zostai laureatem

konl<ursu grantowego w ramach programu Dzia-

laj Lol<alnie IV Polsko - Amerykafskiej Fun-

dacji Wolnofci realizowanego przez Akademig
Rozrvoju Filantropii w Polsce i Fundusz Lokal-

n1' Powiatu Le2ajskiego przy Le2ajskim Sto-

rvarzyszeniu Rozwoju. To wyj4tkowe spotkanie

bylo podsumowaniem dzialai Zespolu Szk6l w

D4browicy - uczni6w, nauczycieli i miejscowej

spotecznoSci, objqtych wsp6lnym tltulem "Aktyl-

ni razdin - odkrywamy nasz Swiat na nowo".
W trakcie uroczystoSci zaprezentowano efekt

koncowy projektu - edukacyjn4 tras€ turystycz-
nn - l<rajoznawczq "Slady przeszlo6ci" i folder

D4browicy, kt6re byiy tworzone z wielkim ser-

cem. Przy wsp6lpracy i zaanga2owaniu tutejszych

tornrast wspo-
magaj 4ca prace
mgr  E l2b i  e ta
Darnia prezen-
towala piqkne
obrazyjesienno
- z imowe D4-
browicy i oko-
Iic. Sama trasa
"S lady  p rze  -

szloSci"  obej  -

mu je  s  i edem
obiekt6w, kt6re
w ko le j  no6c  i
o z n a k o w a n  i a

na trasie rozpoczynaj4 siq na pocz4tku DaJrrowi-

cy, przy (1) dawnym koSci6lku filialnym z II po-

lowy XIXw. Potem w kolejno3ci jest piqknie za-

chowana (2) daw-
na cerkiew greko -

katolicka pod we-
zwaniem Sw. Mi-
ko la ja ,  ob  ecn re
koSc i6 l  f i  l i a l ny
pod wezwaniem
3w Michala, nale-
24cy do parafii w
Koloni  Polskiej ;
(3) krzy 2 przy-
droLny z 1905
roku, (4) kaplicz-



ka z loku 1925 ufundowana przez rodzinq Fidyr_
ko, (5) kapliczka "Swiqtosza" znajduj 4ca siq w
Slobodzie, (6) kapliczka wzniesiona w latach g0
- tych XX wieku
na mre.lscu daw-
nej pochodz4cej z
I I  po lowy XIX
wieku, (7) dawny
d w 6 r  z  I  9 1  9 r . ,
wzn  l  es  l ony  na
tblwarku Czarto-
lyskich. Gl6wua
tabl ica infbrma-
cyjna z przebie-
giem trasy znaj-
du je  s iq  p rzy
wspanrale zacho-
u'zuryrn murze ko-
Scielnym.

Uczniowie - laureaci konkursu literackiego _
podczas projekcji trasy prezentowali wlasn4 tw6r_
czoSi literack4: wiersze i legendy.

l(si4dz Stanislaw Sroka proboszcz parafii Ko-

lorria Polska m6wil o piqknie i historii miejsc wo-
kol  rras.  o l<onieczno(ci  pielqgnowania tego. co
narr przekazano, o naszych "korzeniacl.r,,. przy-
pominal, Ze to, co teraz wsp6lnie dokonamy, bq-
dzie znamiennym (wiadectwem naszych czas6w.
1b wspaniale, 2e potrafimy i chcemy na nowo
okrywac przeszlo6i dla przyszloSci.

Na podsumowanie wyst4pil Tadeusz Halesiak
Woit  Gminy Kurylowka. dziqkujEc za in ic jarywq.
podjqcie tmdu i pracq wszystkim dzialaj4cym w
rarrrach projektu. Zwr6cr| szczegoht4 uwagq na to,
2e.jest wrele piqknych i wa2r.rych miejsc w naszej
na.lbli2szej okolicy, wiqc warto je zwiedza(,, po-
znawac I promowa6, a przede wszystkirn nale2y
o nie wsp6lnie dbai.

Wszystkim wspieraj4cym - sponsorom, dar_
czyricom udzielajqcym pomocy, W6jtowi Gminy
Kuryl6wka - serdecznie dziqkujemy za to, Ze
chcieli w tych dzialaniach razem z nasza szkola
uczestniczyc. A byl i  z nami:  Jan pelc i  Firma "Ga-
licja" z Le2ajska, Firma Uslugowo - Budowlana

"IGLOBUD" z Le2ajska, Aleksander Bielecki pre-
zes Zarz4dt ZPH Weldment w D4browicy, pry-
watni $arczyricy. Starostwu Powiatowemu w Le-
2ajsku dziqkujemy za udostqpnienie rzutnika mul-
timedialnego.

Wielkie slowa uznania kierujemy do mieszkair-
c6w Slobody Pafistwa: Lucyny l-apa, Stanislawy
Skowronek, Stanislawa Sliwy i Marcina Fusa - za
okazan4 wielk4 pomoc w odnowieniu kapliczki
w Slobodzie.

Zapraszamy wszystkich do bli2szego poznania
Dqbrowicy i odwiedzenia trasy naszej Scie2ki "Sla-

dy przeszloSci". Mamy gtqbokre przekonanie, 2e
wsp6lne dzialania przyczyni4 siE do szerszego po-
znanra i promocji naszej "Malej Ojczyzny" .

Koordynatorhi proj ektu :
Jadwiga Stopyra
Elibieta Darnia
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Jlkfro{aftowE

TERAZ iltASZ SZANSI- yry.��GRAC

GRAI Z NAMI
W LOTTO
LOS TEt MohE DAC
szczt1ctE

0fuuieny w nowo otwortei czgici sklepu ortykuly gospodarstwo domowego,
odzieL obuwie, farhy, oraz szercki wyh6r rzeczy dekwacyinych, uponinkoiych.

UAPRASZAMY

SPtEwanLE

PLUS MARKET w Kurylowce
sluiyny nieszkaicon od S lol
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Dziert kbei i Dziadka


