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Drodzy Crytelnicy

Kierujemy do Wus kolejny, u zuruzem ostatni w tvm roku numer
Krylowskich WieSci.

Nu,lumach nuszego wydawnictwa pragniemy dzielif sig z Wami wuinymi
ffirmucjami, wyjasniai zawile problemy, a takie preientowu| znaczqce

wydurpnia w tyciu spolecznym i kultarulnym Miexkafichw naszej Gitny.
Stqd w numerze tym mogq Paristwo przeczytai m.in. o sposobuch iTor*oLt

pomocy udzielanej naszym Mieszkaficom, o rdinych przed.siewzigciach
patriotycTnych i kulturulnych.

Na szczegdlnq awug? zasluguje tei npel do Kobiet o konfitnuowunie badaft
proJilaktycznych i dbuloflt o wlusne zdrowie.

llczec pra,iemnei tektury w wolnych swiqtecznych chwiluch sHaclamy
Pafistwu nujlepsz,e iyczenia niech noc Boiego Narodzenia jainieje Wam

iwiatlem, luskq i miloiciq.
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Centrum nie do poznania

W roku bie24cym podjEto wielc prac maj4cych na
celu poprawq estetyki gminy. Najbardzicj widoczne szl
jednak zrniany j akie zaszly w samym centrum gminy.

Prace te planowane byly znacznie wcze6niej jednak
ich wykonanie uwarunkowane bylo ukoriczcnicm ta-
kich zadari jak: przcbudowa skrzy2owania gl6wnego
oraz remont drogi powiatowej w kicrtnku Brzyskiej
Woli. Po ich wykonanir-r przystqpiono do zagospoda-
rowania placu oraz wyrniany ogrodzenia przed Urzq-
dem (irniny. Wyremontowano tak2e budyr, ek dawne-
go przedszkola oraz polo2ono chodniki w miejscach
najczg3ciej uczgszczanych przez Mieszkanc6w. To
wszystko spowodowalo, 2e wizerunek ccntrum Gmi-
ny zrnienil siq nie do poznania, a to jeszcze nie konicc
estetycznych znian.

Jcst jcszczc wicle plan6w w tym zakresie na rok
kolejny, ale o tym napiszemy w p62niejszym czasie.
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Zmiany w Radzie
Gminy Kuryl6wka

W dniu 02.12.2007 r. w Kuryl6wce odbyty sig wy-
bory uzupetniaj4ce do Rady Gminy Kury16wka. Ko-
niecznoSi taka powstala po tym, gdy dotychczasowy
radny, a zarazem v-ce przewodnicz4cy Rady Gminy
Kuryl6wka Jan iwikla zrezygnowatr ze swojej funk-
cji, gdy2 nie spelnial warunk6w okreSlonych prawem
do peinienia roii radnego.

W wyborach uzupelniaj4cych o mandat radnego
rywalizowalo dw6ch kandydat6w, a decyzj4 wiEk-
szodci mieszkaric6w wsi Kuryl6wka radn)'rn zostal
Wieslaw Socha - Naczelnik OSP im. J6zefa Szczgs-
nego w Kuryl6wce, radny i przewodniczqcy Komisji
ds. Odwiaty, Kultury Sporlu i Pomocy Spoleczrej w
kadencii samorzadu 2002 2006.

4Jt .Jr3uJriEi3trTl
DHtr(j] W L]/Atr=G0 .erSrNLliE

. . ..Nie ma dziecrniegrzecznych, s4tylko te grzecz-
ne i grzeczniej sze . . .
Tego samego zdaniajest z pewnoSciq SwiEry M ikolaj.
kt6ry tak licznie odwiedzil najmlodszych Mieszkaf-
c6w naszej gminy 6 grudnia br.

Wizycie tej jak to zwykle w takich chwilach bywa,
towarzyszylo mn6stwo u5miechu, radoSci i innych
emocji, szczeg6lnie w6r6d ,, malusiriskich" obdaro-
wl"wanych. Mikolaj natomiast byl bardzo rad z tego
bezpoSredniego spotkania z dzie1mi, a ich uradowane
buzie. to najpiEkniej szy widok.

Dzieci z radoiciq przyjqly Mikolaja

JuZ po raz kolejny - bo czwarty- wsp6lpraca Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kuryl6wka z
Samorzqdem Gminnym, zaowocowala pozyskaniem
2ywnoSci dla najubo2szej ludno6ci gminy Kuryl6w-
ka. Pomoc ta jest niebagat elna, gdy2 5 ton najpo-
trzebniejszych w gospodarstwie artykul6w tj. mqka,
cukier, kasza i makaron, a ponadto serki topione - to
znacz4ce wsparcie dla ubogich rodzin.

Jest ona tym bardziej waL2na - jak m6wi4korzysta-
jecy bo dostarczona w okresie przedSwi4tecznym,
kiedf bud2ety domowe sq znacznie wykorzystane, a
ceny Zywno6ci rosnq niemal z dnia na dzieh.

Akcja ta zosta\a zorganizowana i zrealizowana
przez Odrodek Pomocy Spolecmej w Kuryl6wce, a
sfinansowana w caloSci ze Srodk6w sminnvch.

Z pomocy skorzystalo ponad 250 rodzin z terenu
gminy.

Dystrybucj4 zywnodci ju2 tradycyjnie zajmuje sig
Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Kuryl6wce.

Dzieci z radoiciq przyjqly Mikolaja



lqur Stqrosty leioiskiego
dlq Prscownikriw

Sluib Snolerznvrh.
21 listopada - to dzieri wyj4tkowy dla pracowni-

k6w pomocy spolecznej, gdyZ ustawowo jest on okre-
Slony Swigtem Pracownika Socjalnego.

Starosta Le2ajski postanowil w tym roku uSwigcii
ten dzied w wyjqtkowy spos6b w r6wnie wyjqtkowej
scenerii. I tak do nowoodrestaurowanego Dworku
Staro6ciriskiego w Le2ajsku zaprosil pracownik6w
instytucji pomocy spolecznej oraz samorz4dowc6w z
terenu powiatu le2ajskiego. W spotkaniu tym uczest-
niczyli takze przedstawiciele wladz wojew6dzkich

Nagrodzona pracownica GOP S KurTl)wka

m.in. v-ce Wojewoda Podkarpackiego Urzpdu Wo-
jew6dzkiego Dariusz Iwaneczko, Dyrektor Wydzialu
Polityki Spolecznej Miroslaw Przewo2nik i inni za-
proszeni goScie.

W tej niezwyklej atmosferze starosta wrgczyl na-
grody pracownikom slu2b spolecznych - tym, kt6rzy
wnieSli szczeg6lne zaslugi dla realizowania zadaf w
zakresie polityki spolecznej w powiecie leZajskim.
W$r6d zacnego grona uhonorowanych znalazla siq
tak2e pracownica Gminnego OSrodka Pomocy Spo-
lecznej w Kury16wce Pani R62a Parobek - starszy
pracownik socjalny.

Pani R62a Parobekjest pracownikiem z 30- letnim
sta2em pracy, w tym 24 lata w pomocy spolecznej.
W pracy wyr62nia siE wzorowym wypelnianienl obo-
wi4zk6w wynikajqcych z ustawy o pomocy spolecz-
nej, zaanga|owaniem w realizacje powierzonych za-
daf z wykorzystaniem nierzadko czasu wolnego od
pracy, przejawianiem inicjatyw w poszukiwaniu no-
wych sposob6w i forrn pomocy rodzinom znajduj4-
cych siE w trudnej sytuacji 2yciowej. Za to wszystko
zostala doceniona nie tylko w drodowisku lokalnym,
ale takZe szerszym, bo powiatowym.

Zgodnie z pla"nem szkolenia obronnego i obrony
cywilnej w dniach \7 i 18 patdzienlka 2O07 roku na
terenie gminy Kuryl6wka odbyty siE :
iwiczenie obrony cywilnej nt.,, Realizacja zadari
ochrony ludno6ciw strefie planow anych dzialan zbroj-
nych SZ RP. Prowadzenie akcji ratunkowej po akcie
terroru , usuwanie skutk6w awarii technicznej ,, oraz

6wiczenie obronne nt: ,, Ewakuacja ludnoSci z zagro-
Zonych obiekt6w i stref dzialah zbrojnych".

W dniu 17 patdziemlka uruchomiono Staly Dy-
zur W6jta Gminy i alarmowano Zesp6l Reagowania.
W dniu nastgpnl'rn w/w elementy systemu obronne-
go gminy pracowaly nad wypracowaniem decyzji do
dzialania w warunkach zagro2enia bezpieczef stwa
pafstwa.

W hakcie lwtczenia Zesp6l Reagowania wypra-
cowywal proces decyzyjny w przypadku po2aru bu-
dynku szkolnego .Oceniano r6wnie2 spos6b podej-
mowarria decyzji pnez Zesp6tr Kierowania zakladu
pracy ( szkoly ).



Opracowal : Roman Szalajko

Burzq ncd Korylowkq

W kolejnym etapie lwiczeh przeprowadzono fi-
zycznie ewahacjg planowq wybranej grupy ludno3ci
rozwijajqc Punkt Ewidencyjno- Informacyjny, Punkt
Zbi6rki i Punkt Zaladowczy . Przetwiczono proces
wydawania karl ewakuacyjnych dla grupy 29 os6b.
W tym czasie Policja prowadzlla fizyczn4 ochronE
procesu ewakuacji.

Nastgpnie uruchomiono dwa Punkty Alarmowe
oraz Patrol Wykrywania i Alarmowania kt6ry prowa-
c|zil fizyczne rozpoznanie w lerenie .

W koricowlm etapie iwiczenia fizycznie rozwi-
nigto ochron4 budynku Urzgdu Gminy w Kury16w-
ce poprzez uruchomienie biura przepustek i patrolu
ochronnego Policji.

W dniu 22 lipca br. okolo godz. 16 00 nad miej-
scowo6i Kuryl6wka nadciqgnqla burza, z chmury
wylala siq niesamowita iloS6 wody i zerwal sig pory-
wisty wiatr. Wszystko trwalo parg minut . Potem za-
Swiecilo slonce. Oszolomieni ludzie wyszli z dom6w.
Wok6l panowala niesamowita cisza , a2 trudno bylo
uwierzyf, 2e jeszcze przed chwil4 nad wsiq szalala
nawalnica.

Tg ciszg pnerwal d:ZwiEk syreny wzywaj4cych
straZak6w do akcji ( 16 06 ). Na miejsce dzialaf

przybyrvaly kolejne zastgpy stra2ak6w l4cznie pig6
Ochotniczych Stra2y Pohamych (Kuryl6wka, Kulno,
Brzyska Wola,,p2ama i JastrzEbiec ) i 3 Paf stwowej
Stra2y Po2arnej. To co zobaczyli ratownicy przeszlo
ich wyobra2enie . Zerwane dachy, uszkodzone Sciany
budynk6w, polamane i w),tvane zkoneniami duewa
tarasuj4ce drogi wszystko to sprawiatro przerai2ajqce
wra2enie. Burza spowodowala brak dostaw pr4du ,
nie dziaLatv telefonv.

Cwiczenie wykazalo dobre przygotowanie wszyst-
kich uczestnik6w do pracy w warunkach ekstremal-
nych . Podczas podsumowania ,W6jt Gminy Tadeusz
Halesiak pnekazal wszystkim uczestnikom iwicze-
nia slowa podzigkowania za rzetelne i profesjonale
wykonanie nalo Zonych zadah.

Wspomniei naleZy, 2e calo3i kos ztow zwiqzanych
z przygotowaniem i odbyciem dwiczeri zostalo pokry-
te z bud2etu wojew6dztwa podkarpackiego.

Dowodzenie caloSci4 sitr ratowniczych obj4l st.
kpt. po2amictwa Bogdan Kolcz dow6dca Jednostki
Ratowniczo-Gadniczej w Le2ajsku. Uruchomiono tak-
2e Zesp6l Reagowania Kryzysowego Gminy. Gl6wny
wysilek skupiono na osiedlu domk6w jednorodzin-
nych gdzie 2yr;viol dokonai najwigkszych zniszczeit.
Okolo godz.2100 sytuacja zostala opanowana.

Zywiol poczynil oglomne spustoszenia w wielu
gospodarstw^ach

Zaraz od, dnia nastEpnego na polecenie W6jta po-
wolano komisje do szacowania szk6d .W6jt zdekla-
rowal bezplatne ptzekazanie po 5 m3 drewna dla
dw6ch najbardziej poszkodowanych rodzin (uszko-
dzone domy), pomoc bezrobotnych przy usuwaniu
zawaliska i pomoc sprzQtowe (ci4gnik z przyczep$.
Ponadto pomoc materialn4 po 10tys. zl dlaka2dej z
poszkodowanych rodzin. Pomoc finansow4 udzielity
Iak2e :Unqd Marszalkowski, Prezydent RzesTorva i
Wojewoda Podkarpacki.
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Do akcji pomocy wl4czyli sig mieszkaricy i sa-

morzqdy, kt6re odpowiedzialy na apel wladz gminy o

dokonylvanie wplat na specjalnie utworzone w t)'m

celu konto.
DziS w miejscu tragicznych wydarzeii stojq odno-

wione domy.

Uroczysto6i rozpoczQto odegraniem hymnu na-

rodowego w wyk. Orkiestry DEtej GOK, nastqpnie

ksi4dz proboszcz Franciszek Goch odm6wil modli-

twg za bohater6w polegtych w walkach wyzwoleir-

czych oraz modlitwE w intencji Ojczyzny.

Nie ma 6ladu po tamtych przejSciach . Niezatarle

pigto tamtych dni pozostal tylko w sercach i umyslach

poszkodowanych.

Zyczymy aby jak najszybciej te zle wspomnienia

poszly w zapomnienie .

Opracowal : Roman Szalajko

PS.
Grtttulacje z okttzji otr4)manego awansu na stopien

mlodszego brygadiera poiarnictwa (majora) dla do-

w6dcy JRG w Le2ajsku Bogdana Kolcza skladaiq

druhowie ochotnicy z terenu gminy Kwyl1wka .

Delagacje instytucji zlo2yly wience przy pomniku

P o I eglych w wlakach wyzwoleitczy c h

Kolejnym punktem obchod6w bylo wyst4pienie

okoliczno(ciowe w6jta gminy Kuryl6wka Tadeu-

sza Halesiaka, kt6ry w swej wypowiedzi szczeg6lnq

uwagg zwr6cil 4p ofiamoSi waicz4cych 2olnierzy,

kt6ra w konsekwencji doprowadzila do uzyskania

upragnionej wolnoSci. PodkreSlil takZe wsp6lczesne

zagrolenie dla budowania warlo6ci patriotycznych

m6wi4c: ,,zadania te mogQca skqdin4d wydawa6 sig

latwe - wcale takim nie jest, bowiem w czasach nio-

s4cych brak poczucia bezpieczefstwa i pewno3ci o

przyszto!;t, mlode pokolenia nie pozostaj4 wolne od

najtrudniej szych wybor6w. Czqsto zdarza sig tak, 2e

minro wysilku wlo2onego w edukacjg i samoksztaice

_l

l

1l listopada obchodY Swigta
Odryskania NiepodlegloSci

9 listopada przy pomniku Powstafc6w w Kury-

16wce uczczona 89 rocznica odzyskania przez Polskg
- upragnionej niepodlegloSci W obchodach udzial

wzigli przedstawiciele wladz samorz4dowych, Kom-

batanci, kierownictwo i pracownicy insty'tucji i jedno-

stek organizacyjnych gminy, ksiEZa parafii Tarnawiec,

dl,rektorzy, nauczyciele i uczniowie wszystkich szk6l

z terenu gminy, a tak2e licznie zgromadzeni miesz-

kafcy gminy.

nie, nie znajduj4 oni w OjczyZnie odpowiednich wa-

runk6w dla rozwoju i zapewnienia b1'tu samyrlr sobie.

W tej sytuacj i zmuszeni s4 do poszukiwania swoich

W6jt gminy i reprezentanci urzqdu



szans poza granicami kraju. A tam niewiele juZ miej-
sca na dbalodi o patriotyzm i toZsamo6i narodow4."

Nastgpnie uczestnicy Swigta w rytm dzwigk6w
orkiestry przemaszerowali do miejscowego Gimna-
zjum, gdzie odbyla sig akademia okoliczno3ciowa
pzygotowana przez laczni6w Publicznego Gimna-
zjum w Kuryl6wce oraz zespoly artystyczne Gminne-
go OSrodka Kultury w Kuryl6wce.

Mieszkaricy gminy licznie uczes tniczq w obchodach
iwiqt patriotycznych.

Rys historyczny
paraf�ii

w Luchowie &lrnywn
Dogrchczas w krylowskich wie3ciach nakejlili(my

historig dw6ch parafii laciiskich :pw. Sw. J6zefa w Tar-
nawcu i pw Stanislawa Biskupa w Kolonii Polskiej.

NastEpn4 w kolejnoSci erygowania jest parafia w
Luchow ie
G 6 r n y m
kt6ra zna-
lazla sie
w kregu
n a s z e g o
zatnteteso-
wanla ze
w z g l g d u
na miej-
s c o w o S i
Jastrzgbiec
w c h o d z 4 -
c4 w sklad
administra-
cyjny gmi-
ny Kury-
l6wka .

W przy-
wileju kr6la

Zygmunt August z 1567rokl lokuj4cym miasto Tar-
nogr6d znajdujemy taki zapis: ,,. . .Te granice p6l miasta
zeczonego Tamogr6d maj4 sig ciqgn46 od lasu Luchowo
a2 do lqk , zwanych Sianocin i folwmku Korchowo staro-
stwa Krzeszowskiego ..."

W luchowskich lasach sludzy starosty sfzegqpy tego lo-
wiska pobudowali domy tworzqc zalqTki przyszlejosady.

W rejestrze starostwa le2ajskiego (1578 r.) wystE-
puj4juZ dwie osady Jastrzpbiec i Luch6w.

Lokuj 4c Tamogr6 d na tzw . surow)'rn korzeniu kr61
ZygmuntAugust przewidztat powstanie parafi i w mie-
Scie ale formalne jej erygowanie n astryilo 23 styczria
1598 roku przez bp. przemyskiego Wawrzyrica Gorli-
ckiego. Do parafii tamogrodzkiej przytqczona zosta-
la wied Luch6w i folwark Jastrzgbiec. JednoczeSnie
okreSlono wysokodi dziesiEciny dla plebaua tamo-
grodzkiego z obu tych wsi .

Przynalehno{t Jastrzgbca do parafii w Tamogro-
dzie trwala do I 810 roku tj. do czasu erygowania pa-
rafii w Tamawcu . I choi wiemi z Jastrzgbca po tej da-
cie nadal utrzymywali wig| z parafi4 w Tarnogrodzie
to zostala ona ostateczqie zerwana w 1815 roku.

Utworzeniu Kr6lestwa Polskiego i uszczelnie-
nie granicy miEdzy zaborcami spowodowalo, Ze pa-

rafianie z
Jastrzgbca
z m u s z e n l
zostali do
odbywania

, praktyk re-
ligijnych w
wyznaczo-
nym koS-
ciele para-
fialnym w
Tarnawcu
odieglym o
18 km od
Jastrzgbca.

C  h  c  4 c
chocia2 w
czg1citiiry6
wlemym z
Jastrzgbca

kt6rzy w ka2d4 niedzielg pokonywali znacznq odle-
glodi do ko3ciola ksiqdz proboszcz tamawiecki wy-
razll zgodq na budowg drewnianej kaplicy we wsi
.Budowniczowie kaplicy postawili j4 na podstawie
niemal kwadratowej ,od strony zachodniej zbudowa-
no zakrystie (niekt6rzy twierdzq , ze wczesniej byla
ona samodzieln4budowl{, a od poludnia kruchtg.We-
wn4trz kaplicy umieszczono ch6r muzyczny wsparty
na dw6ch sfupach. CaloSi przykryto dwuspadorvym
dachem .W kalenicy postawiono sze6cioboczn4 wie-

I
I



i
t

2yczkg na sygnaturkE i nakryto j4 baniastym helmem.
Budowg ukoriczono w 1907 roku.

W kodci6lku pw NajSwigtszego Serca Jezusowe-
go co najmniej raz w miesi4cu odprawiane byly msze
dla wiernych .Taki stan utrzymywal siE do odzyskania
niepodleglodci przez Polskg.

9 paLdztemika I 919 roku w wyniku podziafu pa-
rafii w Tarnogro dzie erygowana zostala parafia w Lu-
chowie Cornlnn. Wczesniej  bo 2 pa2dziemika l9t9 r .
aby zabezpieczyd potrzeby kadrowe nowo powstalei
parafii zostal inkardynowany do diecezji lubelskiej
ks. Ludwik Wielgosz (p6finiejszy proboszcz parafii
w Goraju zameczony w obozie koncentracyjnyn w
Dachau 27 maja 1942 r.) dotychczasowy wikariusz
w Tamawcu . Od 14 pa2dziemika tegoZ roku zostal
administratorem parafii Luch6w .W jej sklad weszly
miejscowodci : Luch6w G6rny i Luch6w Dolny oraz
odlqczony od para fi i rarnawieckiej Jastrzgbiec.

Na koSci6l parafialny pw. Niepokalanego poczgcia
NMP i 3w J6zefa Oblubierica NMp, zostala przelgta
dawna cerkiew z 1847 r. w Luchowie G6myrn .

Po zorganizowaniu parafii ksi4dz administrator
zostaje przeniesiony w 1922 roku do parafii w Zwie_
rzynct, a na jego miejsce przybyl ksi4dz proboszcz
Karol Iwanicki.

Jego posfuga kaplariska trwala przez caly okres
migdzywojenny i mroczny czas okupacji hirlerow_
skiej .Najstraszn iejszy dzieri dla parafian z Jastrzgbca
nadszedl 29 czewvca 1943 r.

W noc poprzedzaj4cq wysiedlenie, Niemcy oto-
czyli wie6 silnym kordonem .

O Swicie czg36 2olnierzy udala sig do wsi naka_
zuj4c soltysowi aby wszystkich mieszka.frc6w zebral
w kaplicy. Na wykonanie tego polecenia dano miesz_
kancom parg minut. Ka2da chwila zwloki onlacona
byla bic iem kolbami iszczuciem psami.  Opomych.
kalekich lub pr6buj4cych ucieczki rozstrzeliwano na
miejscu . W koricu udalo sig Niemcom zamknal w
nier.r  ie lk iej  (wiEryni  J74 mieszkar lcow wsi.  Nieludz_
ko stloczeni , przeby,;vali w zamknigciu a2 do przy_
bycia konr.r oju ktory odtransporrou al wszysrkich jo
oboz6w przejSciowych w Bilgoraju i ZamoSciu (czg36
w dniu 29 czerwca pozostatych w dniu nastgpnyrn).
Stamt4d zostali wywiezieni na roboty do Rzeszv i
oboz6w koncentracyjnych

W 1993 rok w 50 rocznice pacldkacji wsi mieszkaii_
cy Jastrzgbca w kruchcie (przedsionku ) kaplicy umied_
cili dwie tablice': Pierwsza informuje o tlm hagicalm
wydalzenu i upamiglria (mieri zamordowanych 3l
oby'r'vateli Jastrzgbca w q.rn siedrniorga dzieci.

Na drugiej odnajdujemy nazwiska pomordowa-
nych mieszkanc6w wsi w latach 1943-1945.

Warto ku wiecznej pamigci przytoczyi te nazwiska
(w nawiasie wiek):N,uszczakMichal ( 7). Rakszawska

Ama (70), Pacion Maria (72), piebiak Apolonia(42),
Socha Szymon (48), Socha Ewa (41), Socha Anie-
la (22),Socha Roman (18), W6jcik Franciszek (51),
W6jcik Michal (13),W6jcik Bronislaw (10), Mazurek
Franciszek (30), Darocha Sebastian (70), Darocha
Bartlomiej (67), Socha Stanislaw (75), Kielbori Anto_
ni (7), Mr6z Wojciech(43), Mazurek J6zef (3 2),Marsza_
lec Jan (46), CzyZTomasz (67), S4.,rnanik Wojciech (50),
I-uszczak Anieia (33), Kielbori J6zef (42), Kietbof Anna
(33), Kielbori Ewa (12), Kielbori Stanistaw(4), Kielbori
Bronislaw (7), Mazurek Maria (70), Mazurek Anna (3 7),
zasiedleni z ponnnskiego 2 osoby.

Ksi4dz proboszcz Karol Iwanicki zakonczvl oo-
slugg w parafii 1946 roku .W rym samym roku parafiE
obj4l ks. Jan Rolla ( 1946-1958) , a po nim ks.Witold
Panecki ( 1958-1981) kt6ry rozpoczEl budowg nowej
plebani . W 1981 roku do parafii przybyl ks. Ryszard
Woloszczak kt6ry pelnil funkcj e pr oboszcza do 2007t.
Od bieZ4cego roku parafig prowadzi ks. proboszcz
Aleksander Panek.

Opracowal R.Szalajk

Katarzynki zooz

W ostatnich latach, w naszej gminie tradycyjne
spotkania Katarzynkorve dor6wnuj4 swoj4 popular_
noSciq tym - bardziej dot4d znanym - wieczorkom
Andrzejkowym. Ciesz4 siq one z roku na rok coraz
wigkszym zainteresowaniem i organizowane s4 gl6w_
nie po-to, by dostarczyi rozrywki i milych w ruZef ich
uczestnikom, a w znacznej mierze uczestniczkom.
Spotkanie Katarzynkowe w Kuryl6wce odbylo sig 22
listopada w stra2nicy OSP w Kurylowce. Miejsce to

Przewodniczqca KGW powitala przybytych gosci i
przedstawila sprawozdania z dzialalnoici kola.



nieprzypadkowe, gdy2 tylko sala stra2nicy - najwigk-
sza z tego rodzaju pomieszczeri w Kuryl6wce - byla w
stanie pomie6ci6 tak licznq grupg uczestnik6w. Inicja-
torki spotkania, czyli Kolo Gospodyn Wiejskich z Ku-
ryl6wki, zdaj4c sobie sprawQ z tego, 2e nie udZwignq
same trud6w organizacyjnych tak popularnego przed-

Panie chqtnie przybyly na spotkanie

sigwzigcia rwdciLy siE o wsp6lorganizacjg do w6jta
oraz Slowarzyszetia na uecz Rozwoju Gminy Kury-
16wka i wsparcie to otrzymaly

Atmosfera spotkania byla wyjqtkowo sympatycma
i rozlu2niona. Uczestnicy zawdzigczajq to w znacz-
nej mierze stolom - suto zastawionym smakotykami
przygotowanym i przez organizalor6w oraz wspanialej
muzyce jak4 zapewnialy dwie gntpy: kapela zBrz5zy
Kr6lewskiej oraz zesp6l THE BROX z Kuryl6wki.

@@ 
J4;kJ"1 2oo7

Dnia 05 grudnia br. w Gminnym OSrodku Kultu-
ry w Kuryl6wce odbyl sig ,,Migdzypowiatowy Festi-
wal Piosenki Mikolaj 2007" .Festiwal jest impreza
cyklicznq, kt6ra na trwale wpisala sig w kalendarz
imprez kulturalnych naszego wojew6dztwa. W im-
prezie uczestniczyli przedstawiciele powiat6w: Stalo-
wa Wo1a, Nisko , tr-ahcut i oczywi5cie Le2ajsk. W tym
roku licznie zgromadzona publiczno3i miala okazjE
posfuchad i oklaskiwad 25 uczestnik6w podzielonych
na trzy kategorie wiekowe. Mlodych piosenkarzy
ocenialo czteroosobowe jury w skladzie: Janusz Szpi-
1a - przewodnicz4cy, Bartlomiej Urbanski, Tomasz
Kycia, Joanna Baj.

Grand Prix Festiwalu otrzymal Patryk Ma6lach
ze Stalowej Woli, kt6ry brawurowo wykonal piosen-
kg pn ,,Zimny Dran".

W poszczeg6lnych kategoriach wiekowych laure-
atami zostali:
Kat.I - Aleksandra Czechowicz z Nowei Sarzrmv
Kat. l l  -  Gabriela Stei ze Stalowej Woli
Kat.III - Stgpak Irena.

Nagrodg Publicznoici Pluszowego Psa Stra2aka
ufundowanego przez Ochotnicze StraZ Po2am4 w
Kuryl6wce otrzymala Katarzyna Zagaja z Kury16w-

Laure at konkurs u w o kal ne go

wali przepigkne tance towarzyskie
tynoamerykafskie.
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Imprezie towarzyszyL zorganizowany przez GBP
w Kuryl6wce konkurs plastyczny pn. "Szopka Betle-
jemska w oczach dziecka", na kt6ry zostalo zgloszo-
nych 33 prac .

Jury tego konkursu: Aleksandra Janicka prze-
wodniczqca, Joanna Kotulska oraz Lucyna Dziedzic
za zwycigskie uznalo prace wykonane przez :
I kat. kl. od I lil Huberl Ky6
lI kat. kl. od IV VI Weronika Waluda

Gminny OSrodek Kultury w Kuryl6wce pragnie
zlo2yi  serdcczne podziqkou ania sponsorom i  mprezy.
kt6rymi byli:
Firma CENTER BUD , FHPU METEOR, SILI-
KATY Le2ajsk, Sklep komputerowy ENTER, OSP
im. J.Szczgsnego w Kuryl6wce, Urz4d Gminy w
Kurvl6wce

Nagrodq pub I i cz n oi c i ufun dow anq p rzez
OSP Kuryl6tt,ka zdobylo Kasia Zagaja

ICE - wpisz do swojej kom6rki

ICE - wla6nie pod takim haslem coraz wiQ-
cej Polak6w zapisuje w kom6rce numer oso-
by, do kt6rej ratownicy powinni zadzwonte
w razie wypadku. Dzigki temu lekarze mogq
udzielid szybkiej pomocy poszkodowanemu
np. w wypadku samochodowym In Case of
Emergency (,,w naglym wypadku"), w skr6cie
ICE - to slowo, pod kt6rym zapisujemy w ko-
m6rce numer nalbhaszej osoby. Takiej, kt6ra
znaraszqgrupg krwi, wie, jakie przyjmujemy
leki i czy w przeszloSci mieliSmy klopoty ze
zdrowiem, ale jesli tak, to jakie to byly klo-
DOtV.

Dzigki temu, kiedy ulegniemy wypadkowi,
ratownicy nie bgd4 musieli niczego siE domy-
Sla6 i skupiq sig tylko na udzielaniu pomocy.
Dodatkowym plusem tego skr6tu jest to, 2e
skr6t znany lest przez ratownik6w niemal na
calym Swiecie. - Czlowiek, kt6ry ulegl wy-
padkowi, nawet jeSli nie straci przytomno-
6ci, to bardzo czQsto jest w tak wielkim szo-
ku, 2e nie pamiQta wlasnego imienia. Dlatego
moim zdaniem pomysl z numerem ICE jest

rewelacyjny! --nie ma wqtpliwoSci Ryszard
Wi6niewski, wieloletni dyrektor podlaskiego
pogotowia ratunkowego. - w tej chwili takze
pr6bujemy skontaktowad sip z bliskimi po-
szkodowanego. Zanrm jednak dodzwonimy
siq do wlaSciwej osoby. musimy przewerto-
wad cale ksi4Zkp telefoniczn4. A przecieL w
niekt6rych sytuacjach liczy sig ka2da minuta
- dodaie lekarz.

1



Profilaktyczne badania Kobiet
IU

WALCZMY Z RAKIEM PIERSI, WYGRAJMY

Rozpoznanie raka piersi czQsto zostaje po-
stawione zbyt p62no. Rocznie 12.000 Polek
dowiaduje sig o chorobie, a niestety polowa
z nich umiera. JeSli chodzi o stan faktyczny
w naszym wojew6dztwie, to statysfyki poda-
jau 2e w latach 2002-2004, na 470 mieszanek
Podkarpacia, u kt6rych wykryto ten rodzaj
nowotworu, zmarlo 198.

MoZemy to zmieni6.
Nowotwory zloSliwe sutka se najczqstszy-

mi nowotworami u kobiet, jednak notuje siq
(chociaZ bardzo rzadko) r6wnie2 zachorowa-
nia wSr6d mq2czyzn.

Iest znaczna grupa os6b, kt6re holduj4po-
gl4dowi, Ze lepiej zostawii sprawy swojemu
biegowi i nie badai siE, gdy2 zdiagtozowanie
raka jest r6wn oznaczrTe z pruegranqw walce z
nim. Tymczasem skutek jest przeciwny i bar-
dzo gro2ny, bo rak nie leczony sukcesywnie
sig rozwija.

Rak w fazie poczqtkowej roSnie powoli,
trwa to najczg6ciej kilka lat. Taki stan rze-
czy wlaSnie stwarza mo2liwoSi pokonania go
nawet w 100%. Jedlnym wigc sposobem na
zdrowie jest regulame wykonywanie badafr
mammograficznych.

Na o96l do lekarza trafiamy, kiedy ju2 co3
ze zdrowiemjest nie tak, a wtedy brya cza-
sem za p62no na skuteczne leczenie. W my51
zlotej zasady,2e lepiej jest zapobiegae niZle-
czy(, warto poSwigci6 sobie nieco czasu. To
pacjentki sew stanie lvykryd wipcej przypad-
k6w raka piersi niz lekarze, poniewaZ najle-
piej znaj4 swoje organizmy i obserwuj4c je,
dostrzeg4wigcej nizlekarz podczas kilku mi-
nut badania.

Przez lata obserwacji rozwoju raka piersi
ustalono listg czynnik6w, kt6re mog4 sprzyja6

jego rozwojowi. ZaliczajqiE do nich:
1 . Polo2enie geograficzne i rasa - rak piersi

czQSciej wystQpuje w Europie, rzadziej w Azji
iAfryce.

2. Wiek - zagrohenie nowotworem wztasta
u kobiet, kt6re ukofczyly 35 lat' najczq$ciej
chorujq 50-70-latki.

3. Genetyka, czyli wystppowanie w rodzi-
nie - ryzyko jest duze, jeSli kobiety z najbli|-
szej rodziny miaty raka piersi.

4. Cykl miesi4czkowy - jeSli pierwsza mie-
siqczka wyst4pila przed 12 a l:limakterium
powy2ej 55 roku Lycia,takhenale?y zwrSci(,
wiqkszq uwagq ira mo21iwo56 rozwoju nowo-
tworu.

5. CiqZa - ryzyko jest wigksze u kobiet,
kt6re pierwsze dziecko urodzity po 30 roku
2y cta, bqdt teL sqb ezdzietne.

6. Karmienie piersi4 - zalecane wszystkim
kobietom, nawet, gdyby mialo trwai tylko kil-
ka tygodni, poniewaZ nawet kr6tki okres kar-
mienia daje pewn4 ochronQ przed rozwojem
raka.

7. Hormonalne Srodki antykoncepcyjne -
jeSli kobieta stosuje ten rodzaj antykoncepcji
dfulej niL 8 lat, istnieje mo2liwod6 zachoro-
wania.

8. Oty1o56 - Tkanka tluszczowamagazylu-
je hormony Zeriskie (estrogen) w organizmie
a ten wla5nie hormon odpowiada za rozw6j
nowotworu piersi. Ryzyko wystro)ienia raka
u kobiet otylych jest trzykrotnie wiEksze ni2
u kobiet z prawidlow4wag4. Oty1o56 wplywa
na rozw6j wszystkich rodzaj6w raka piersi i
sprzyja przerzttom. Najbardziej narazone sg
kobiety, kt6re przytyly po 18 roku Zycia.

Powodami do naszego zaniepokoj,enia
mogq byc:

ZYCTEI

L



- bafiziej ni2 dotychczas widoczne przez
skorq naczynia 2ylne na piersi,

- zmiany w kolorze lub strukturze sk6rv
p iers i .

- zmiany wielkoSci lub ksztaltu iednei z
p iers i,

- dolki, zact4gniqcia albo owrzodzenia bro-
dawki b4dZ sk6ry na piersi, zmiany ksztaltu
lub zarysu brodawki,

- zmiany w wyglqdzie brodawek. takie.
j ak np. zaczerw lenienia, strupki, wci4gnigcia,
luszczenie nask6rka,

- krwawienie lub wyciek wydzieliny z bro_
dawek.,

- obrzgk ramienia,
- wszelkie wyczuwalne zgrubienia lub guz_

ki w piersi lub pod pach4.
Warto skorzysta6 z programu, jaki Minister_

stwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia
przeznaczylo dla pacjentek. Ka2dej kobiecie,
kt6ra osi4gngla 50 l,at, przysluguje darmowe
badanie mammografic zne,,bez skierowania od
lekarza. Wystarczy tylko pojawi6 sip w pla-
c6wce wykonuj4cej takie badanie z dowodem
osobistym i wynikami wczeSniejszych mam_
mografii, jeSli takie s4. Bgd4 one potrzebne do
por6wnania ewentualnych zmian.

Co jakiS czas tematem nowotworu piersi.
jako stale aktualnym. zajmujq siq czasopis-
rna kobiece -  do kampani ian lynowotworowej
wlqczyly siQ osratnio ..przyjaci6lka" i ,,Vila"..
Mo2na tak2e zdobywad informacje dzwoni4c
pod numer infolinii 9488 lub wchodz4c na
stronQ lnternetowq www. szpital.rzeszow.pl

Jednym z e lemenlo\  karnpani i jes t  wysy la-
nie imiennych zaproszefdo os6b z grupy nq_
wigkszego ryzyka. Przedsiqwziqcie to ruszylo
od 12 marca i zajmuje siq nim Ministerstwo
Zdrowia. Zaproszenie jest swoistym przypo-
mnieniem, nie trzeba sig przejmowa6,2e je6li
nie wykorzyStalo siE go zaraz po otrzymaniu,
to juZ nie ma moZliwoSci wykonania darmo-
weJ mammografii. W naszym wojew6dztwie
ok. 132 tysiqcy kobiet otrzyma poczt4 takie
wlaSnie zaproszenta, wysylanie ich potrwa do
kofca czerwca. Nie trzeba zatem koniecznie

czekac na ich przyslanie, mo2na uprzedzi(,
fakty i ju2 reraz zapisac siq na badania. pa-
miEtajmy - niepotrzebne jest skierowanie, ie_
Sl i  ma s iq  skonczone 50 lar .

Oto adresy o5rodkriw na naszym terenie,
kt6re wykonuj4 bezplatne badania mam-
mograficzne

ALMED Sp. z o.o. NZOZALMED
Przychodnia Spec.-Diagn.
Jaroslaw, ul Grunwaldzka I
tel. (0-1 6) 621 -Ts,59, 631-7 t-14

Samodzielny Publiczny Zesp6l Opie-
ki Zdrowotnej w Leiajsku
Le2ajsk, ul.Le(na22
tel. (0-17) 242-71-13

Zespril Opieki Zdrowotnej
N.aficut, ul. Paderewskieeo 5
tel. (0-17) 224-01-00

ZOZ S amo dzielny Zaktad Opieki
Zdrowotnej
Przeworsk, ul. Szpitalna l6
tel. (0-16) 648-12-19

Samodzielny Pubticzny Zesp6I Opie-
ki Zdrowotnej Nr I w Rzeszowie
Rzesz6w, ul. Czackiego 2
tel .  (0-17) 853-52-81

Zespiil Opieki Zdrowotnej nr 2
Rzesz6w, ul. Fredry 9
tel.  (0-17) 861-36-00

Woj ew6dzki Szpital Specj alistyczny
im. F. Chopina
Rzesz6w, ul. Chopina 2
tel.  (0-17) Bs2-s3-s0



centrumMedyczneMEDICOR Niepublicznyzar<rad,opiekizdro-
Rzesz6w, ul. Jabloriskiego 214 wotnej
tel.  (0-17) 852-61-58 MAZ-MED

Rzesz6w, ul. Orzeszkowej 16
Niepubliczny Zak|n;d Opieki Zdro- tel. (0-17) 852-80-00. 862-57-47
wotnej
Centrum Medyczne MEDYK
Rzesz6w, ul Chopina I
tel.  (0-17) 850-93-40

opracowani e Malgor zata B ere6, woj ew6dzki oSrodek Koordynuj Qcy populacyj -
ny Program Wczesnego Wykrywania Raka piersi
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Adresy pla€owek w wojewodztwie podkarpackim wyl(onujacych mammograf ie:

lPopulacyjny
mQmmQ iProsranr

lWczesnego
. .  lWykrywdn ia-  gnaTtA lRjka'p,ersr


