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Samorz¹d
z zasadami

Sesja Rady Miejskiej
27 kwietnia br. odbêdzie siê sesja

Rady Miejskiej. Program sesji przewiduje
m.in. podjêcie uchwa³ w sprawach:
> rozpatrzenia sprawozdania z wykona-
nia bud¿etu Gminy za rok 2004,
> udzielenia absolutorium Burmistrzowi
2004 r,
> porozumienia z Gmin¹ Chmielnik w spra-
wie budowy drogi,
> zmiany Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego,
> zaopiniowania propozycji Wojewody
Rzeszowskiego dotycz¹cej planu aglome-
racji Rzeszowa,
> przyjêcia Planu Rozwoju Miejscowo�ci
(Borek Stary),
> wyra¿enia zgody na przyst¹pienie
Gminy Tyczyn w poczet Cz³onka Wspie-
raj¹cego Podkarpacki Bank ̄ ywno�ci.
> przeznaczenia do sprzeda¿y mienia ko-
munalnego (dwie dzia³ki w Kielnarowej),
> ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza.

                         Ci¹g dalszy na stronie 9

14 kwietnia br.,  w ramach wdro¿e-
nia akcji Przejrzysta Polska, w Urzêdzie
Gminy i Miasta w Tyczynie odby³o siê
spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarz¹dowych. W spotkaniu udzia³ wziêli
przedstawiciele 12-stu stowarzyszeñ z te-
renu gminy. Burmistrz Kazimierz Szcze-
pañski poinformowa³ zebranych dlacze-
go zdecydowali�my siê przyst¹piæ do tego
projektu. G³ównym celem programu jest
poprawa funkcjonowania Urzêdu - zwiêk-

W³adze samorz¹dowe zapraszaj¹
do udzia³u w gminnych

uroczysto�ciach z okazji 214-tej
rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3-Maja

które obêd¹ siê 3 maja br. (wtorek)
w sali widowiskowej M-GOK.
Program obchodów:
godz. 9.00 - Msza �w. w intencji
Ojczyzny w ko�ciele parafialnym
w Tyczynie,
- z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem
                 Czynu Patriotycznego
oraz Tablic¹ upamiêtniaj¹c¹
                 Konstytucjê z 1791 r.
godz. 10.00 akademia okoliczno-
�ciowa przygotowana przez m³o-
dzie¿ z Gimnazjum Publicznego im.
Jana Paw³a II w Tyczynie

Z udzia³em Gminy Tyczyn trwa
pi¹ta edycja konkursu-plebiscytu �Pod-
karpacka Nagroda Samorz¹dowa�. Nasza
Gmina mo¿e siê poszczyciæ wieloma ini-
cjatywami podejmowanymi na rzecz o¿y-
wienia gospodarczego i poprawy warun-
ków ¿ycia mieszkañców. Udzia³ w konkur-
sie zasadny jest tym bardziej, ¿e jego
V edycja przebiega pod has³em: �Nasza
gmina w Unii Europejskiej�.

Zag³osuj na www.tyczyn.pl
Od 4 lat plebiscytowi towarzyszy

�Konkurs na najlepsza stronê interneto-
w¹� gmin (miast i powiatów) rywalizuj¹-
cych o Nagrodê Samorz¹dow¹. Ich stro-
ny internetowe oceniane s¹ dwuetapo-
wo i niezale¿nie: przez profesjonalne  jury
oraz internautów. Zatem, odwiedzaj¹c
nasz¹ stronê www.tyczyn.pl - wejd�
w Nowo�ci i zag³osuj.
                                                                (bs)

szenie uczciwo�ci i skuteczno�ci pracy
urzêdników, co z kolei ma przyczyniæ siê
do poprawy jako�ci ¿ycia publicznego
oraz pobudziæ aktywno�æ spo³eczeñstwa.
Sekretarz Gminy Jadwiga K³os zapozna³a
uczestników z zadaniami Urzêdu wynika-
j¹cymi z uczestnictwa w akcji Przejrzysta
Polska, a mianowicie z:
- zasad¹ przejrzysto�ci (u³atwienie dostê-
pu do us³ug �wiadczonych przez gminê,
informowanie mieszkañców o planowa-
nych dzia³aniach, wydarzeniach, jak i pod-
jêtych decyzjach samorz¹du),
- zasad¹ braku tolerancji dla korupcji
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S t o p !
Nie wypalaj!

W okresie wiosennym powszech-
nym zjawiskiem sta³o siê wypalanie traw
na ³¹kach, poboczach kolejowych i innych
terenach zielonych. W�ród spo³eczeñ-
stwa nadal panuje przekonanie, ¿e wypa-
lanie traw poprawia jako�æ gleby, jest swo-
istym rodzajem jej nawo¿enia i u¿y�nia-
nia. Tymczasem pozbawienie gleby natu-
ralnej pokrywy ro�linnej powoduje przy-
�pieszenie jej erozji i wyja³owienie. Po-
zbawiona pokrywy ro�linnej gleba jest
bezbronna wobec dzia³ania czynników at-
mosferycznych - promieni s³onecznych,
wiatru, opadów. W p³omieniach gin¹ nie
tylko suche trawy, ale ca³y system korze-
niowy, flora oraz bakterie i grzyby - znisz-
czeniu ulega ca³e bogactwo przyrody. Ro-

Ju¿ nieca³y miesi¹c pozosta³ rolni-
kom do z³o¿enia wniosków o dop³aty bez-
po�rednie. Termin up³ywa z dniem 15 maja
2005 r.

Rolnicy, którzy ubiegali siê o do-
p³aty w 2004 r., otrzymaj¹ z ARiMR za po-
�rednictwem poczty czê�ciowo wype³nio-
ny formularz wniosku wraz z instrukcj¹
wype³nienia.

Producenci rolni, którzy po raz
pierwszy zamierzaj¹ z³o¿yæ wniosek o p³at-
no�ci obszarowe powinni wyst¹piæ do
ARiMR o nadanie numeru identyfikacyj-
nego. Nale¿y to zrobiæ 21 dni przed z³o¿e-
niem tzw. wniosku o dop³aty.

Przypominamy, ¿e p³atno�ci przy-
s³uguj¹ posiadaczowi gospodarstwa rol-
nego o minimalnej ³¹cznej powierzchni
1 ha u¿ytków rolnych, utrzymanych w do-
brej kulturze rolnej z zachowaniem zasad
ochrony �rodowiska. P³atno�ci przys³u-
guj¹ równie¿ osobom, które w³adaj¹ grun-
tami rolnymi z innego tytu³u np. dzier¿a-
wy, u¿ytkowania i u¿yczenia.

Dopuszalne jest z³o¿enie wniosku
po 15 maja, ale nie pó�niej ni¿ do 9 czerw-
ca 2005 r. Jednak za ka¿dy dzieñ roboczy
opó�nienia nale¿na rolnikowi p³atno�æ
bêdzie obni¿ona o 1 proc.

W Urzêdzie Gminy i Miasta w Ty-
czynie w pokojach 14 i 16 jest udzielana
pomoc przy wype³nianiu wniosków.
Wszystkich chêtnych zapraszamy do sko-
rzystania i prosimy o zabranie ze sob¹
wypisów z rejestrów gruntów. Równie¿
w Urzêdzie Gminy mo¿na zostawiæ wy-
pe³niony wniosek, który zostanie przewie-
ziony do ARiMR w Rzeszowie.

Rolniku,
coraz mniej

czasu!!!

Przypominamy, ¿e
15 maja br. up³ywa termin p³atno�ci:
- II raty podatku rolnego
- II raty podatku od nieruchomo�ci

Nakazy p³atnicze z Tyczyna s¹
do odebrania w kasie Urzêdu Gminy
i  Miasta Tyczyn, a p³atnicy z pozosta-
³ych miejscowo�ci mog¹ je op³acaæ
u so³tysów lub na konto Gminy Tyczyn

nr 64 9164 0008 2001 0000 0286 0015
w Banku Spó³dzielczym w Tyczynie.

                               Marta Opio³a

Regionalne Towarzystwo Rolno-
Przemys³owe �Dolina Strugu� zosta³o wy-
brane jako instytucja szkoleniowo dorad-
cza do wdra¿ania na terenie gmin Doliny
Strugu programu w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego Dzia³anie 2.5 �Promocja
Przedsiêbiorczo�ci�.

Celem dzia³ania jest aktywne
wspieranie zatrudnienia, poprzez stymu-
lowanie powstawania nowych mikro-
przedsiêbiorstw oraz zapewnienie nowo
zarejestrowanym mikroprzedsiêbiorcom
pomocy w wykorzystaniu dostêpnych in-
strumentów wsparcia.

W ramach Dzia³ania przewidziane
s¹ ró¿ne formy pomocy, które maj¹ za za-
danie wspomagaæ przedsiêbiorcê zarów-
no w momencie zak³adania przedsiêbior-
stwa, jak i w okresie pocz¹tków jego funk-
cjonowania.
> Us³ugi doradcze i szkoleniowe:
- us³ugi informacyjne - podstawowe zasa-
dy prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej,
- indywidualne, grupowe us³ugi dorad-
cze, szkoleniowe - nabywanie umiejêtno-
�ci niezbêdnych do prowadzenia dzia³al-
no�ci gospodarczej,
- opieka indywidualnego doradcy, np.
w diagnozie potrzeb przedsiêbiorstwa,
zdefiniowaniu zakresu i rodzaju potrzeb-

�linno�æ ulegaj¹ca naturalnemu rozk³ado-
wi u¿y�nia glebê, podczas gdy popio³y
spalonych traw s¹ praktycznie bezu¿ytecz-
ne. Wypalanie powoduje równie¿ lokalne
zanieczyszczanie powietrza.

Znaczna czê�æ po¿arów w lasach
 i ich otoczeniu powstaje wskutek nieroz-
wa¿nej dzia³alno�ci cz³owieka czêsto zwi¹-
zanej z wypalaniem ro�linno�ci. P³on¹ce
³¹ki stanowi¹ równie¿ zagro¿enie dla sie-
dzib ludzkich - domów, budynków gospo-
darczych, zak³adów przemys³owych itd.

Zgodnie z art.45 ustawy z dnia
16 pa�dziernika 1991r. o ochronie przyro-
dy, zabrania siê wypalania ro�linno�ci na
³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, rowach,
pasach przydro¿nych, szlakach kolejo-
wych lub w strefie oczeretów trzcin. Wy-
kroczenie to podlega karze aresztu albo
grzywny, o czym mówi art.59 pkt 1 wspo-
mnianej wy¿ej ustawy.
                                                                (bk)

nej pomocy, pomoc w korzystaniu z in-
strumentów wsparcia,
- organizowanie przedsiêwziêæ grupo-
wych z udzia³em nowo powsta³ych mikro-
przedsiêbiorstw.
> Wsparcie finansowe:
- wsparcie pomostowe - bezzwrotna po-
moc - dotacja, w wysoko�ci 700 z³ mie-
siêcznie otrzymywana przez przedsiêbior-
cê przez okres 6 miesiêcy celem uzyskania
p³ynno�ci finansowej,
- jednorazowe dotacje inwestycyjne - jed-
norazowa dotacja inwestycyjna na rozwój
dzia³alno�ci, u³atwiaj¹ca sfinansowanie
pierwszych wydatków/inwestycji - zakup
narzêdzi, mebli etc. maksymalna wysoko�æ
dotacji - 5000 EURO.

Beneficjentami programu mog¹
byæ osoby fizyczne, nie zarejestrowane
jako bezrobotne, zamierzaj¹ce rozpocz¹æ
dzia³alno�æ gospodarcz¹, z wy³¹czeniem
osób, które by³y wcze�niej w³a�cicielami
przedsiêbiorstwa i prowadzi³y dzia³alno�æ
gospodarcz¹ po 1 stycznia 2004 roku.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ
w biurze RTRP �Dolina Strugu�
            36-030 B³a¿owa, ul. My�liwska 16
            Tel. 17 230 10 99, 230 12 10
                                         Marek Z¹bek

B¥D�
PRZEDSIÊBIORCZY

 



3G£OS TYCZYNA      8/2005

Poezja, Biblia, Mitologia i ... ekologia
Kiedy Maryla Rodowicz �piewa

piosenkê pt. �Ma³go�ka�, nasuwa siê re-
fleksja, ¿e gdyby jej tekst powstawa³ obec-
nie, z pewno�ci¹ nie znalaz³yby siê w nim
s³owa: ju¿ pal¹ chwasty w sadach i pach-
nie zielony dym. W¹tpliwe te¿, by Marii
Konopnickiej na widok sinego dymu wi-
j¹cego siê za lasem przysz³o na my�l, ¿e
pastuszkowie piek¹ w ogniu kartofle. A¿
nadto wiadomym jest, dlaczego dzi� dymy
w sadach nie pachn¹ i co piek¹, podpala-
j¹c such¹ trawê, wspó³czesne �pastusz-
ki�, w czym pomagaj¹ im dzielnie �dziew-
czynki z zapa³kami�.

Obserwuj¹c przypiekan¹, podtru-
wan¹ i za�miecan¹ przyrodê warto przy-
pomnieæ sobie, jak¹ rolê wzglêdem �wiata
natury, wed³ug Bo¿ego planu, mia³ pe³niæ
cz³owiek.

W tym m.in. kontek�cie na lekcjach
jêzyka polskiego uczniowie klasy VI in-
terpretowali wybrane fragmenty �Pisma
�wiêtego� oraz mity ludów staro¿ytnych
próbuj¹ce wyja�niæ, jak powsta³ �wiat
i cz³owiek.

Oto niektóre fragmenty:
Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój
obraz,
Na obraz Bo¿y go stworzy³:
Stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê.
Po czym Bóg im b³ogos³awi³, mówi¹c do
nich: �B¹d�cie p³odni i rozmna¿ajcie siê,
aby�cie zaludnili ziemiê i uczynili j¹ so-
bie poddan¹; aby�cie panowali nad ry-
bami morskimi, nad ptactwem powietrz-
nym i nad wszystkimi zwierzêtami pe³za-
j¹cymi po ziemi�. I rzek³ Bóg: �Oto wam
dajê wszelk¹ ro�linê przynosz¹c¹ ziarno
po ca³ej ziemi i wszelkie drzewo, które-
go owoc ma w sobie nasienie: dla was
bêd¹ one pokarmem (...)�.

�Ksiêga Rodzaju� I, 27 - 30

Uj¹³ Wielki Duch za rêkê m³odego wo-
jownika i wprowadzi³ go na szczyt góry,
a wskazuj¹c na puszcze  i prerie, rzek³:
- Darujê ci lasy i stepy, dajê ci rzeki, je-
ziora i góry, dajê ci wszystko, co siê
w nich znajduje. Jeste� gospodarzem,
rz¹d� siê sprawiedliwie i kochaj naturê.
Nie podno� rêki na brata, bo wtedy po-
wróc¹ ludzie, których wyrzuci³em za
Wielk¹ Wodê, i zagarn¹ twoje ziemie.
Umrze wtedy preria i puszcza, a wraz
z ni¹ umrzesz i ty.
                �Opowie�æ Indian o powstaniu
                                                     cz³owieka�

W oparciu o te i inne teksty zasta-
nawiali�my siê, jakie zadania wyznaczy³
cz³owiekowi Bóg, powierzaj¹c mu pano-
wanie nad �wiatem przyrody oraz jakie s¹
cechy dobrego w³adcy i gospodarza.
Zgodnie doszli�my do wniosku, ¿e pano-
waæ, to nie tylko rz¹dziæ i czerpaæ korzy-
�ci, ale te¿ troszczyæ siê, opiekowaæ, dbaæ
o swoje królestwo.

Jeszcze tylko przez chwilê rozwa-
¿ali�my istotê paso¿ytnictwa, polegaj¹c¹
na doprowadzaniu do wyniszczenia
i �mierci ¿ywiciela danego organizmu, po

czym, na�laduj¹c niedaw-
no poznany wiersz Tade-
usza Ró¿ewicza pt. �List
do ludo¿erców�, wspólnie
u³o¿yli�my �List do cz³o-
wieka�, tego cz³owieka,
któremu Bóg przykaza³
�strzec ogrodu �wiata�.

         Uczniowie kl. VI a
         i nauczyciel jêzyka polskiego
         Szko³y Podstawowej w Budziwoju

List do cz³owieka
Kochany cz³owieku,
nie podno� rêki
uzbrojonej w zapa³kê
na such¹ trawê.
Nie spalaj ¿ywcem
wszystkich piskl¹t, owadów,
zajêcy, jaszczurek.
Zrozum:
ptaki broni¹ swych gniazd do ostatniej
szczypty popio³u.
Kochany cz³owieku,
nie wrzucaj do ognia
folii, opon, baterii, plastiku.
Zostaw trochê czystego powietrza
do oddychania
innym.
Kochany cz³owieku,
nie mów z zaciêt¹ twarz¹:
moje pole, mój las, moja ³¹ka,
mój ugór, moja trawa.
Jeste� na ziemi przechodniem,
nie w³a�cicielem.
Kochany cz³owieku,
nie oddawaj rzece
wszystkich puszek, butelek, pampersów,
lodówek, wersalek, telewizorów.
Zostaw trochê miejsca dla ryb.
Kochany cz³owieku,
nie urz¹dzaj w lesie �mietnika.
Nie ukrywaj nieczysto�ci
sumienia
za zas³on¹ z li�ci.
Kochany cz³owieku,
NIE ZABIJAJ
Przyrody.
Bez niej nie prze¿yjesz.
Naprawdê.
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Wspomnienie o W³adys³awie Samku
D¹¿ê do tego, aby owoce mojej

dotychczasowej pracy pos³u¿y³y
jako dowód, ¿e tylko przez o�wiatê

mo¿na doj�æ do potêgi
naszej ukochanej

Ojczyzny
                     (Z �Pamiêtnika� W. Samka)
Rozmowa z Pani¹ Domicel¹ Ku�nierz,
mieszkank¹ Borku Starego, która  zna-
³a W³adys³awa Samka w czasach swej
m³odo�ci.
> Czy ca³e swoje ¿ycie spêdzi³a Pani
w Borku Starym?
- Niezupe³nie, tutaj siê urodzi³am i spêdzi-
³am lata swojej m³odo�ci. W Borku Sta-
rym wysz³am za m¹¿ w 1937 r., tutaj te¿
szczê�liwie razem z mê¿em  prze¿yli�my
wojnê. Pó�niej przez wiele lat mieszkali-
�my w Bielsku Bia³ej. Jeszcze przed eme-
rytur¹  zaczêli�my wspólnie z mê¿em snuæ
plany powrotu na wie�. Postanowili�my
wróciæ do Borku. Pocz¹tki by³y bardzo
trudne, to nas jednak nie odstrasza³o, ni-
gdy przecie¿ nie bali�my siê biedy i pracy.
> Zna³a Pani W³adys³awa Samka, pro-
szê powiedzieæ jakim by³ cz³owiekiem?
- Pozna³am go w latach trzydziestych. Kie-
dy dowiedzia³am siê od  swojego kolegi
Gustawa Ha³onia, ¿e  powsta³o u nas
Ko³o M³odzie¿y, postanowi³am przekonaæ
siê kto do ko³a nale¿y i czym jego cz³on-
kowie siê zajmuj¹. Nie maj¹c swojej sie-
dziby, cz³onkowie Ko³a zbierali siê trzy razy
w tygodniu w szkole. W organizacji tej
ju¿ wtedy dzia³a³a p. Anna Soko³owska,
pó�niejsza nauczycielka, W³adys³aw Ku-
�nierz , mój przysz³y m¹¿  i tak¿e W³ady-
s³aw Samek, który by³ jednym z pierwszych
cz³onków. Chyba wtedy pe³ni³ funkcjê
sekretarza. Zapamiêta³am W³adys³awa
jako osobê bardzo religijn¹ i pobo¿n¹, za-
wsze chêtnie wszystkim pomaga³, by³ bar-
dzo mi³y, kulturalny i uczynny. Zawsze
stara³ siê tak zachowywaæ, aby nikomu
nie robiæ przykro�ci. By³ zbyt delikatny
jak na tamte czasy, wie� przecie¿ wyma-
ga³a si³y i zdrowia. Niestety, jednego i dru-
giego natura mu posk¹pi³a. Czasem my-
�lê sobie, ¿e zabi³a  go bieda. Po Samku
pozosta³ na cmentarzu w Borku Starym
skromny pomnik (powsta³ z inicjatywy
Andrzeja Szulara i mojego mê¿a). Dawniej
przechodz¹c ko³o niego czêsto zastana-
wia³am siê, co jeszcze W³adys³aw Samek
móg³by zrobiæ czy napisaæ, oczywi�cie
gdyby ¿y³. Za ¿ycia robi³ tak du¿o, kocha³
ksi¹¿ki, bo wiedzia³, ¿e tylko dziêki nim

zdobywa siê wiedzê. Samek by³ typem
spo³ecznika, by³ bardzo otwarty, chcia³
naprawiaæ ca³y �wiat, interesowa³ siê
wszystkim. Zawsze burzy³ siê, gdy do-
strzega³ niesprawiedliwo�æ. My�lê, ¿e
przyczyna tkwi³a w tym, ¿e sam wiele prze-
cierpia³. W³adys³aw by³ osob¹ lubian¹,
mia³ dobre serce, by³a jednak pewna ce-
cha, która bardzo mu przeszkadza³a. Mam
na my�li jego ogromn¹ skryto�æ; Samek
potrafi³ dusiæ w sobie ka¿dy problem. On
najwyra�niej nie nad¹¿a³ za czasami, w któ-
rych ¿y³. Wie� wymaga³a pracy, a on by³
tak zmêczony i do�wiadczony przez los
i biedê, ¿e chyba nie mia³ ju¿ si³y na dalsz¹
walkê. ̄ ycie przecie¿ jest ci¹g³¹ walk¹.
> Dzieciñstwo i m³odo�æ Pani i W³ady-
s³awa Samka przypada na lata przed-
wojenne. W jaki sposób wtedy m³odzi
ludzie spêdzali czas wolny?
- Najwiêcej tego czasu by³o w zimowe wie-
czory. Do dzi� pamiêtam ojca czytaj¹cego
nam utwory patriotyczne i religijne Sien-
kiewicza czy Kraszewskiego. Dla nas, ma-

³ych dzieci, by³y to zaczarowane chwile.
Wszyscy kochali�my ten czas spêdzony
z ksi¹¿k¹. Tym �lekcjom czytania� przy-
s³uchiwali siê doro�li, którzy w tym cza-
sie przêdli konopie, skubali pierze, towa-
rzyszy³y temu rozmowy o codziennych
smutkach i problemach. W podobny spo-
sób w wielu domach spêdza³o siê wtedy
wieczory.

Z du¿ym sentymentem wspomi-
nam czasy, gdy w Borku Starym powsta-
³o Ko³o M³odzie¿y. Na naszych spotka-
niach w szkole spotyka³o siê wiele osób.
W grupie mogli�my planowaæ wspólne
wycieczki (zapamiêta³am szczególnie jed-
n¹ - do Albigowej), dzia³a³ chór, kó³ko te-
atralne, sportowe, uczestniczyli�my
w wielu wyk³adach i odczytach. Te ostat-
nie po�wiêcone by³y sprawom rolniczym,
spó³dzielczo�ci, a tak¿e kulturze. ¯ycie
zatem w tym �dawnym Borku Starym�
wcale nie by³o nudne.
> Jak Pani wspomina swoje lata
szkolne?
- Wieczory spêdzone na s³uchaniu ksi¹-
¿ek czytanych przez ojca  tak zapad³y mi
w serce, ¿e bardzo szybko chcia³am siê
nauczyæ czytaæ i pisaæ. Ju¿ wtedy te¿ ma-
rzy³am o tym, aby zostaæ nauczycielk¹.
Kiedy sz³am do pierwszej klasy ju¿ zna-
³am alfabet, próbowa³am czytaæ i potrafi-
³am liczyæ. W szkole by³am bardzo dum-
na, gdy pochwalono mnie za co�, chyba
tak jak ka¿de dziecko. By³o mi przykro,
gdy nie mog³am ju¿ chodziæ dalej do szko-
³y, bo  w kolejce po swoj¹ �wiedzê� czeka-
³o m³odsze rodzeñstwo. Niestety, moja
edukacja skoñczy³a siê na czterech kla-
sach. Dzisiaj nie bardzo mogê zrozumieæ,
dlaczego czê�æ dzieci i m³odzie¿y, maj¹c
takie warunki do nauki, nie potrafi wyko-
rzystaæ swojej szansy.
> Obserwuj¹c ¿ycie wspó³czesnej m³o-
dzie¿y, co Pani dostrzega ?
- Ka¿de starsze pokolenie narzeka na m³o-
dzie¿, na jej z³e zachowanie, my�lê jed-
nak, ¿e nies³usznie. Czêsto przecie¿ przy-
czyna tego tkwi  w braku zasad, a te jak
wiemy wynosi siê z domu. My�lê, ¿e zbyt
ma³o po�wiêca siê czasu na rozmowê
z dzieckiem czy m³odym cz³owiekiem. M³o-
dzi czêsto zbyt lekkomy�lnie podchodz¹
do swoich obowi¹zków, brak im wytrwa-
³o�ci, ³atwo siê poddaj¹. Czasem wydaje
mi siê, ¿e oni zapominaj¹, ¿e te cechy maj¹
ogromny wp³yw  na ich pó�niejsze ¿ycie.
M³odo�æ jednak jest piêkna i ma prawo
pope³niaæ b³êdy.
Dziêkujê bardzo za rozmowê.

                 Rozmawia³a Alicja Kustra
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Wychowawca
             klasy (III)
Oczekiwania rodziców wobec szko³y.

W dzisiejszej rzeczywisto�ci rodzi-
ce oczekuj¹ na wsparcie wychowawcze
szko³y, aby ich dzieci by³y dobrymi lud�-
mi; nauczy³y siê sumienno�ci, uczciwo-
�ci, systematyczno�ci, obowi¹zkowo�ci,
dyscypliny, punktualno�ci, szczero�ci;
wszechstronnie siê rozwija³y, potrafi³y siê
kulturalnie zachowaæ; mia³y �wiadomo�æ
zagro¿eñ, jakie nios¹ narkomania, alkoho-
lizm, nikotynizm; dba³y o zdrowie w³asne
i innych; by³y bardziej bezpieczne w szko-
le i czu³y potrzebê dbania o swoje bezpie-
czeñstwo; nabra³y szacunku dla osób,
które pomagaj¹ im w dorastaniu, star-
szych, i s³abszych; potrafi³y pomagaæ in-
nym, w tym s³abszym w nauce; uczy³y siê
¿yæ w spo³eczeñstwie; kierowa³y siê za-
sadami tolerancji, mia³y poczucie obiek-
tywizmu i zdolno�ci do samokrytyki; wy-
strzega³y siê przemocy; umia³y odró¿niæ
dobro od z³a; by³y wdra¿ane do poszano-
wania warto�ci i przestrzegania norm; by³y
patriotami, kultywowa³y tradycjê i wiarê
przodków; potrafi³y ponosiæ odpowie-
dzialno�æ za w³asne decyzje; nauczy³y siê
wra¿liwo�ci na innych; nauczy³y siê dba-
³o�ci o mienie spo³eczne i otoczenie; by³y
wra¿liwe na piêkno; mia³y poczucie w³a-
snej warto�ci.                             Andrzej Ha³oñ

Wychowawca klasy a rodzice.
Rola kontaktów nauczycieli z rodzicami:
> Dla ucznia: �wiadomo�æ obustronnego
zainteresowania  dzieckiem, jego nauk¹,
rozwojem, wychowaniem, problemami;
poczucie dopilnowania i kontroli; mo¿li-
wo�æ bie¿¹cego rozwi¹zywania trudno�ci;
gotowo�æ ³atwo�ci i dzielenia siê swoimi
problemami; przekonanie o m¹dro�ci do-
ros³ych jak równie¿ o trosce i odpowie-
dzialno�ci za jego los.
> Dla rodzica: poznanie w³asnego dziecka
w sytuacjach szkolnych; poznanie szko³y
jako instytucji kszta³c¹cej jego dziecko;
poznanie nauczycieli jako osób bezpo�red-
nich wp³ywaj¹cych na rozwój dziecka; po-
konanie lêków, uprzedzeñ; odrzucenie
stereotypowych i negatywnych nasta-
wieñ i przekonañ; poznanie zespo³u kla-
sowego; bezpo�rednie uczestnictwo
w funkcjonowaniu klasy, szko³y; mo¿li-
wo�æ wp³ywania na pracê szko³y, klasy,
nauczyciela, mo¿liwo�æ odpowiedzialne-
go wychowywania i kszta³cenia w³asne-
go dziecka.
> Dla nauczyciela: poznanie rodziców
ucznia, domu, zwyczajów, kultury; pe³niej-
sze poznanie ucznia; zwiêkszenie prze-
strzeni oddzia³ywañ wychowawczych,
przekazanie niektórych zadañ wychowaw-
czych rodzicom; integracja zespo³u klaso-
wego; ³atwo�æ organizowania i realizowa-
nia zadañ dydaktycznych i wychowaw-
czych; ³atwo�æ egzekwowania przyjêtych

regu³; poczucie komfortu psychicznego;
akceptacja zrozumienie, aktywno�æ
uczniów i rodziców.
Funkcje, które mo¿e spe³niaæ kontakt na-
uczyciela z rodzicami:
- informacyjna - sta³e i aktualne dowia-
dywanie siê o sytuacji szkolnej dziecka,
- doradcza - rodzice zasiêgaj¹ porady na-
uczyciela, nauczyciel otrzymuje informa-
cje od rodziców,
- konsultacyjna - rodzice i nauczyciel kon-
sultuj¹ sytuacjê dziecka przed podjêciem
decyzji,
- terapeutyczna - nauczyciel wchodzi
w rolê mediatora, osoby wspieraj¹cej,
ochraniaj¹cej.

Wychowawca klasy - to cz³owiek
o szczególnym powo³aniu. Jako odpowie-
dzialny za koordynacjê i prowadzenie pra-
cy wychowawczej w powierzonej klasie,
wchodzi w specyficzne relacje z poszcze-
gólnymi wychowankami.

W pe³nieniu swej misji wycho-
wawca mo¿e byæ skrupulatnie wype³nia-
j¹cym dziennik i konsekwentnie respek-
tuj¹cym regulaminy rzemie�lnikiem lub
tworz¹cy rodzinny klimat klasy i atmos-
ferê sprzyjaj¹c¹ indywidualnemu wzro-
stowi podopiecznych artyst¹. �Wielkie
charaktery� mog¹ byæ wychowywane
tylko przez �wychowawców z dusz¹�.

10 kwietnia br. w sali Domu Ludo-
wego w Borku Starym, z inicjatywy Bur-
mistrza Kazimierza Szczepañskiego,
odby³a siê promocja ksi¹¿ki W³adys³aw
Samek - ch³op, inteligent z Borku Stare-
go. Stron¹ organizacyjn¹ tej imprezy zajê-
li siê pracownicy M-GOK i Biblioteki.
W spotkaniu udzia³ wziê³a spo³eczno�æ
lokalna, znajomi rodziny Samków i zapro-
szeni go�cie, m.in.:  pani Wanda Daszy-
kowska-Ruszel, która opracowa³a i zre-
dagowa³a ksi¹¿kê oraz dr Krzysztof Ru-
szel dyrektor Muzeum Etnograficznego
im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, dziêki
któremu udostêpniono rêkopisy W³ady-
s³awa Samka do publikacji.

Po przywitaniu przyby³ych przez
gospodarza wieczoru Burmistrza K. Szcze-
pañskiego, pani W. Daszykowska-Ruszel
opowiedzia³a o kulisach wydania i reda-
gowania ksi¹¿ki oraz przybli¿y³a postaæ
W³adys³awa Samka. Spotkaniu towarzy-
szy³a wystawa fotografii i pami¹tek rodzi-
ny Samków, sprzeda¿ ksi¹¿ki oraz wysta-

Promocja ksi¹¿ki

wa pozosta³ych pozycji  promuj¹cych
Gminê Tyczyn. Podczas kiedy czêstowa-
no siê regionalnymi �proziakami� i kaw¹
przygotowanymi na tê okazjê, g³os zabra-
³y osoby znaj¹ce W³adys³awa Samka i jego
rodzinê.

Literacki wieczór u�wietni³ wystêp
zespo³u �piewaczego �Tyczyniacy� z Ka-
pel¹ Wójta Tycznera oraz zespó³ �Budzi-

wojce� który wraz z parami z zespo³u
�Country� przygotowa³, pod kierunkiem
p. Marty G³odowskiej i p. Zbigniewa
Sztaby, fragment wesela borkowskiego.

Spotkanie to by³o okazj¹ do re-
fleksji nad rzeczami przemijaj¹cymi i po-
znania tego, co nasze.
                                                             (mc.)
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Zanim zaczniesz szukaæ dzia³ki,
wybierz miejsce, gdzie chcesz mieszkaæ -
w mie�cie, na przedmie�ciach czy poza
miastem. Pamiêtaj - im bli¿ej aglomeracji,
tym dzia³ki dro¿sze, a im dalej, tym taniej.
Ustal te¿, ile metrów ma mieæ twój dom.
Dziêki temu dowiesz siê, jak du¿ej dzia³ki
potrzebujesz. Przyjmuje siê, ¿e pod 100-
metrowy dom wystarczy dzia³ka o pow.
450-500 m2. Dom o powierzchni 200 m2
zmie�ci siê na dzia³ce 750-800 m2.
Krok pierwszy: szukasz dzia³ki.

Dzia³ki mo¿esz szukaæ na w³asn¹
rêkê, lub z po�rednikiem. Ta druga meto-
da jest oczywi�cie ³atwiejsza. Dobry po-
�rednik znajdzie dzia³kê i zatroszczy siê,
¿eby ca³a transakcja przebieg³a bezpiecz-
nie i w zgodzie z prawem. Za swoj¹ us³u-
gê we�mie jednak prowizjê, przewa¿nie ok.
3% warto�ci nieruchomo�ci.

Siedem kroków do w³asnego domu
Dobra dzia³ka jest:
- lekko nachylona na po³udnie. Po po³u-
dniowej stronie domu dzia³ka powinna
byæ ca³kowicie ods³oniêta , tak ¿eby dom
mog³o swobodnie ogrzewaæ s³oñce, a od
pó³nocy os³oniêta (np. lasem). Nie wybie-
raj dzia³ki nachylonej na pó³noc - w domu
bêdzie zimno i bêdziesz p³aci³ du¿e rachun-
ki za ogrzewanie,
- uzbrojona, czyli ma doprowadzony pr¹d,
wodê, gaz oraz kanalizacjê. Inaczej bêdziesz
musia³ kopaæ studnie, budowaæ szambo
(lub biologiczn¹ oczyszczalniê �cieków)
albo ci¹gn¹æ kable elektryczne. Szambo,
studnia, b¹d� oczyszczalnia to wydatek
od kilku do kilkunastu tysiêcy ka¿da, in-
stalacja elektryczna - nawet kilkadziesi¹t
tysiêcy z³otych;

- objêta planem zagospodarowania prze-
strzennego,
- bez k³opotliwego s¹siedztwa (czyli bez
budowanej teraz b¹d� za kilka lat auto-
strady albo linii wysokiego napiêcia).
PAMIÊTAJ! Od wrze�nia 2004 r. (data
nowelizacji ustawy o gospodarce nieru-
chomo�ciami) trudniej jest przekszta³ciæ
dzia³ki rolne i le�ne w budowlane.

Podzia³ takich gruntów na czê�ci
mniejsze ni¿ 0,3 ha (3 tys. m2 ) bêdzie mo¿-
liwy tylko �w celu powiêkszenia s¹sied-
niej nieruchomo�ci lub regulacji granic
miêdzy s¹siaduj¹cymi nieruchomo�cia-
mi�. A podzia³ by³ pierwszym krokiem do
zmiany dzia³ki rolnej w budowlan¹.
        Gazeta Nieruchomo�ci i dom,

                                  marzec 2005

Gmina Tyczyn
36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, tel. 22-19-310,
www.tyczyn.pl, e-mail: tyczyn@intertele.pl,

og³asza postêpowanie w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.

�Budowa Stacji Uzdatniania Wody o docelowej przepusto-
wo�ci 800 m3/d  dla gminy Tyczyn�.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia (cena 15 z³
+ koszty przesy³ki) mo¿na odebraæ w siedzibie zamawiaj¹ce-
go - pok. 28 lub za zaliczeniem pocztowym.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowê Stacji Uzdatnia
Wody o przepustowo�ci 800 m3/d dla gminy Tyczyn w sk³ad
której wchodzi m.in.: cze�æ architektoniczna-budowlana, czê�æ
konstrukcyjna, cze�æ technologiczna, przy³¹cza: energetycz-
ny, kanalizacji sanitarnej, wodoci¹gowy, telefoniczny, odpro-
wadzenie wody deszczowej, droga dojazdowa, plac manew-
rowy oraz ogrodzenie.
Oznaczenie wg Wspólnego S³ownika Zamówieñ (CPV):
45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody
45252120-5 - Zak³ady uzdatniania wody
45000000-7 - Roboty budowlane
Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czê�ciowych i wariantowych.
Termin wykonania 6 miesiêcy od daty udzielenia zamówienia.

W postêpowaniu mog¹ wzi¹æ udzia³ Wykonawcy nie-
wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spe³niaj¹ warunki
okre�lone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówieñ publicz-
nych oraz warunki okre�lone w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia.
Oceny spe³nienia przez Wykonawcê ww. warunków Zama-
wiaj¹cy dokona, sprawdzaj¹c kompletno�æ oferty, popraw-
no�æ z³o¿onych dokumentów.
Wadium - 36.160,45 z³.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%.
Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie zamawiaj¹cego, pok. 21.
Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 24 maja br. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nast¹pi 24 maja 2005 r. o godz. 9.15  w  UGiM,
sala konferencyjna.
Termin zwi¹zania ofert¹ wynosi 60 dni licz¹c od up³ywu
terminu sk³adania ofert.

Gmina Tyczyn
36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18,  tel. 22-19-310,
www.tyczyn.pl, e-mail: tyczyn@intertele.pl,

og³asza przetarg nieograniczony
na wykonanie docieplenia wraz z elewacj¹ budynku g³ówne-
go szko³y oraz remont dachu budynku przewi¹zki na Szkole
Podstawowej w Tyczynie.

Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia (cena
30 z³) mo¿na odebraæ UGiM, pok. 15 lub za zaliczeniem
pocztowym.
Przedmiot zamówienia obejmuje do wykonania:
- docieplenie wraz z elewacj¹ budynku g³ównego szko³y
- przebudowê dachu ³¹cznie z dociepleniem stropu na
budynku przewi¹zki szko³y.
Oznaczenie wg Wspólnego S³ownika Zamówieñ (CPV):
45214200-2 - Roboty w zakresie budowy obiektów budowla-
nych zwi¹zanych ze szkolnictwem
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryæ i kon-
strukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czê�ciowych i wariantowych.
Termin wykonania 3 miesi¹ce od daty podpisania umowy.

W postêpowaniu mog¹ wzi¹æ udzia³ Wykonawcy nie-
wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spe³niaj¹ warunki
okre�lone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieñ publicz-
nych oraz warunki okre�lone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Oceny spe³nienia przez Wykonawcê ww. warunków Zama-
wiaj¹cy dokona, sprawdzaj¹c kompletno�æ oferty, popraw-
no�æ z³o¿onych dokumentów.
Wadium - 7.000 z³.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Oferty nale¿y sk³adaæ w UGiM, pok. 21.
Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 6 maja br. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nast¹pi 6 maja br. o godz. 9.15  w UGiM, sala
konferencyjna.

Termin zwi¹zania ofert¹ wynosi 30 dni licz¹c od up³ywu
terminu sk³adania ofert.
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Obecnie wiele siê mówi o z³ym sta-
nie zdrowia spo³eczeñstwa i konieczno-
�ci podejmowania wszelkich dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do zmiany tego stanu rzeczy.
Posiadanie dobrego stanu zdrowia wi¹¿e
siê z g³ównymi potrzebami cz³owieka.
Zdrowie by³o i jest podstawow¹ warto-
�ci¹ warunkuj¹c¹ szczê�liwe ¿ycie rodzin-
ne, zawodowe i spo³eczne. Pamiêtaæ nale-
¿y, ¿e w g³ównej mierze jest ono zale¿ne
od zachowañ ka¿dego z nas.

Przys³owie mówi: �Czym skorup-
ka za m³odu nasi¹knie, tym na staro�æ tr¹-
ci�, z tego te¿ wzglêdu edukacjê zdrowot-
n¹ nale¿y rozpoczynaæ jak najwcze�niej,
aby �wiadomo�æ w³asnego wp³ywu na
zdrowie by³a jak najwiêksza i przynios³a
pozytywne efekty. St¹d te¿ du¿¹ rolê
w edukacji zdrowotnej odgrywa rodzina,
z której dziecko czerpie pierwsze wzorce
zachowañ zdrowotnych, a tak¿e szko³a.

Jednym z g³ównych zadañ wycho-
wawczych Szko³y Podstawowej w maty-
sówce jest wychowanie zdrowotne.
W jego realizacjê i promocjê zdrowia
w�ród uczniów zaanga¿owani s¹ wszyscy
nauczyciele. Organizowane s¹ ró¿norod-
ne imprezy promuj¹ce zdrowie. Udzia³
w akcjach prozdrowotnych, czy realizacja
programów propaguj¹cych zdrowy styl
¿ycia maj¹ s³u¿yæ przekazywaniu uczniom
wiedzy o zdrowiu oraz kszta³towaniu w³a-
�ciwych postaw i nawyków u³atwiaj¹cych
im prowadzenie zdrowego stylu ¿ycia.
Taka idea przy�wieca³a nam te¿ w dniach
od 11do 15 kwietnia br., kiedy w naszej
szkole trwa³ Tydzieñ Promocji Zdrowia.

Ka¿dy dzieñ mia³ swoje przewod-
nie has³o. By³y to m.in.: �Ruch to zdro-
wie�, �Pierwsza pomoc w nag³ych wypad-
kach�, �Zdrowo siê od¿ywiamy�, �Dba-
my o higienê jamy ustnej�,  �Dbamy o zdro-
wy styl ¿ycia�.

W tygodniu tym uczniowie zarów-
no na zajêciach lekcyjnych, jak te¿ spo-
tkaniach z zaproszonymi go�æmi mieli
mo¿liwo�æ pog³êbiania, utrwalania i sys-
tematyzowania swojej wiedzy na temat
zdrowia. Cennych wskazówek i porad
dostarczy³y nam wspólne rozmowy z lek.
medycyny - Pani¹ Monik¹ Lonc, lek. sto-
matologii - Pani¹ Monik¹ Sza³ajko
i Pani¹ Ann¹ Grochmal, pielêgniark¹
Pani¹ Kazimier¹ Rdzanek, dietetykiem -
Pani¹ Renata Ziemiñsk¹ oraz Pani¹ Hi-
gienistk¹.

Najwiêcej emocji przyniós³ dzie-
ciom dzieñ pod has³em �Przygotowujemy
zdrowe posi³ki�. Dziêki pomocy absol-
wenta naszej szko³y - Marcina Tabisza,
mogli�my go�ciæ uczniów Zespo³u Szkó³
Spo¿ywczych im. Tadeusza Rylskiego.

PROMOCJA  ZDROWIA

Pod opiek¹ Pani Anny Ulan zaprezento-
wali oni sposoby przygotowania i deko-
rowania potraw. Nasze dzieci z wielkim za-
pa³em uczestniczy³y w przygotowywaniu
sa³atek, koreczków, tartinek, koktajli, kre-
mu su³tañskiego, by potem z równie wiel-
kim apetytem spa³aszowaæ wszystkie te
pyszno�ci. By³o �kolorowo, smacznie
i zdrowo�.

Dziêki tym profesjonalnie przepro-
wadzonym zajêciom uczniowie mogli sa-
modzielnie przygotowaæ poznane potra-
wy, którymi zostali poczêstowani rodzice
w czasie wywiadówki. Na tym spotkaniu
lek. medycyny Pani Anna Kaczmarek
wyg³osi³a prelekcjê na temat �Jak dbaæ
o serce�. Po raz kolejny podkre�lony zo-
sta³ fakt, w jak du¿ym stopniu od rodzi-
ców zale¿y zdrowie ich samych oraz ich
dzieci.

 Przekonani jeste�my, ¿e najbar-
dziej op³acaln¹ inwestycj¹ w zdrowie spo-
³eczeñstwa jest edukacja zdrowotna dzie-

ci. Mamy nadzieje, ¿e poprzez takie przed-
siêwziêcia jak �Tydzieñ Promocji Zdrowia�
wzro�nie �wiadomo�æ dbania o w³asne
zdrowie w�ród dzieci, a wiedza uzyskana
w szkole bêdzie przeniesiona przez nich
do domów i do zdrowego stylu ¿ycia za-
chêcaæ bêd¹ swoich rodziców.

Aby nasze dzieci wyros³y na po-
godnych, zdrowych, aktywnie spêdzaj¹-
cych czas doros³ych ludzi, konieczne jest
sta³e i systematyczne podnoszenie ich
�wiadomo�ci prozdrowotnej. Rol¹ nas,
nauczycieli i rodziców, jest pomaganie
dzieciom w realizowaniu �zdrowego stylu
¿ycia�.

Dziêkujemy Wszystkim Pañstwu,
którzy odpowiedzieli na nasze zaprosze-
nia i spotkali siê z nami na wspólnych roz-
mowach w czasie trwania Tygodnia Pro-
mocji Zdrowia.
  Dyrekcja i grono pedagogiczne
                SP w Matysówce
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Tu siê ucz¹ i s¹ kochane.. .Od trzech lat w dawnej szkole pod-
stawowej w Czerwonkach funkcjonuje
O�rodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy dla dzieci z upo�ledzeniem
umys³owym. O�rodek prowadzi  rzeszow-
skie Ko³o Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym. Uczêszcza-
j¹ tu dzieci z terenu gmin: B³a¿owa, Dy-
nów, Hy¿ne, Nozdrzec i Tyczyn.

Zajêcia w O�rodku odbywaj¹ siê
w 3 grupach: dwie grupy dla dzieci z upo-
�ledzeniem w stopniu g³êbokim (m³odsza
i starsza) oraz grupa dla dzieci z upo�le-
dzeniem umiarkowanym i znacznym.

Zajêcia z dzieæmi (indywidualne
i grupowe) opieraj¹ siê na planach pracy
rewalidacyjno-wychowawczej i obejmuj¹
dzia³ania w zakresie: samoobs³ugi, komu-
nikacji, uspo³ecznienia i zajêæ. W pracy
z wychowankami stosuje siê ró¿norodne
metody, m.in.: Metodê Ruchu Rozwijaj¹-
cego Weroniki Sherborne, Stymulacjê Po-
lisensoryczn¹, Aromaterapiê.

Dla uczniów realizuj¹cych u nas
obowi¹zek szkolny odbywaj¹ siê dodat-
kowo zajêcia edukacyjne, takie jak: �ro-
dowisko spo³eczno-przyrodnicze, kszta³-
towanie mowy, elementy matematyki,
a tak¿e muzyka i plastyka. Przy ka¿dej oka-
zji odbywa siê nauka czytania i pisania.
W tej pracy opieramy siê przede wszyst-
kim na metodzie, gdzie wychodzimy naj-
pierw od poznania ¿ycia w rodzinie i szko-
le oraz �rodowiska przyrodniczego. Dla-
tego te¿ w tym kierunku zmierza praca
poznawcza dzieci.

Tematyka zajêæ grupowych we
wszystkich grupach dostosowana jest do
pór roku, �wi¹t i aktualnych wydarzeñ.

W bie¿¹cym roku szkolnym zorganizowa-
ne zosta³y dla dzieci takie uroczysto�ci
i imprezy jak: �wiêto pieczonego ziemnia-
ka, Andrzejki, spotkanie ze �w. Miko³a-
jem, Wigilia, bal karnawa³owy oraz kulig.
Na kuligu w Czerwonkach bawi³o siê dwa-
dzie�cia dwoje dzieci z podobnego O�rod-
ka w Rzeszowie. W miarê mo¿liwo�ci dzieci
wyje¿d¿aj¹ na wycieczki poza teren O�rod-
ka. Dotychczas by³y to: wycieczka do kra-
kowskiego ZOO, koncert i wystawa
w Galerii w Krakowie, tak¿e kino i teatr
w Rzeszowie. Nasi wychowankowie mieli
te¿ mo¿liwo�æ wystêpowania na scenie
Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
w przygotowanych przez nas przedsta-
wieniach: �Têczowa Kraina�, �Calineczka�
oraz �Jase³ka�.

Zajêcia indywidualne dla dzieci
prowadzone s¹ przez zespó³ terapeutów:
rehabilitant, logopeda i psycholog. Ka¿-
de z dzieci ma swój harmonogram zajêæ
w tygodniu, wed³ug którego pracuje z po-
szczególnymi specjalistami oraz wycho-
wawc¹.

W naszym O�rodku dzieci czuj¹
siê bezpiecznie, ciekawie spêdzaj¹ czas

                           Barbara Fornal
                           Wioletta Kotula

W s z y s t k i m
cz³onkom gminnych
jednostek OSP,
z okazji majowego
�wiêta Stra¿aka
wyrazy uznania za
dotychczasowywysi³ek i spo³eczn¹ pracê w swych
�rodowiskach przy gaszeniu po¿a-
rów i usuwaniu skutków klêsk
¿ywio³owych
sk³adaj¹
       W³adze Samorz¹dowe Gminy

weso³o bawi¹c siê i ucz¹c nowych rzeczy.
Wszystkich zainteresowanych rodziców
i dzieci zapraszamy do odwiedzenia
naszego O�rodka. Ci¹gle czekamy na
nowych podopiecznych - O�rodek
w Czerwonkach jest otwarty dla dzieci.
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Ci¹g dalszy ze strony 1

(opracowanie i wdro¿enie kodeksu
etycznego pracowników i radnych, który
nak³ada³by obowi¹zek unikania sytuacji,
uznawanych za korupcyjne i nieetyczne),
- zasad¹ partycypacji spo³ecznej (wspó³-
praca z mieszkañcami i organizacjami spo-
³ecznymi w celu rozwi¹zywania proble-
mów lokalnych oraz podejmowania dzia-
³añ przyczyniaj¹cych siê do rozwoju spo-
³eczno-ekonomicznego),
- zasad¹ przewidywalno�ci (tworzenie
i korygowanie planów rozwoju obejmuj¹-
cych wszystkie obszary dzia³ania w per-
spektywie wieloletniej),
- zasad¹ fachowo�ci (zagwarantowanie
równego dostêpu do stanowiska pracy
i weryfikacja kandydatów na pracowni-
ków w oparciu o kryterium fachowo�ci,
a tak¿e sta³e podnoszenie kompetencji
swoich pracowników),
- zasad¹ rozliczalno�ci (informacja o pro-
jekcie bud¿etu na kolejny rok oraz o rozli-
czeniu bud¿etu z poprzedniego roku).

Podczas spotkania zachêcili�my
zebranych do wspó³pracy przy tworzeniu
�samorz¹du z zasadami�. Rozdali�my an-
kiety dotycz¹ce oceny potrzeby utworze-
nia punktu informacyjnego, który zwiêk-
szy³by mo¿liwo�æ dostêpu do informacji
o us³ugach �wiadczonych przez Urz¹d
Gminy. Zadanie to zosta³o ocenione przez
uczestników jako potrzebne (5 g³osów)
i bardzo potrzebne (4 g³osy). Uczestnicy
mieli tak¿e mo¿liwo�æ wybrania z listy za-
dañ, które ich zdaniem powinny zostaæ
dodatkowo zrealizowane oraz wyraziæ
swoje uwagi. Opinia ta ma pomóc skory-
gowaæ nasze zadania, aby wprowadzane
rozwi¹zania faktycznie s³u¿y³y mieszkañ-
com i  by³y dostosowane do ich potrzeb.

Równie¿ w ramach wdro¿enia ak-
cji Przejrzysta  Polska 15 kwietnia br., od-
by³o siê szkolenie urzêdników gminy, do-
tycz¹ce poprawy wizerunku Urzêdu. Na
szkoleniu zosta³a poruszona tematyka do-
tycz¹ca obowi¹zuj¹cych przepisów praw-
nych, które wyznaczaj¹ zasady etyczne-
go postêpowania urzêdników samorz¹do-
wych oraz rozwi¹zania organizacyjne u³a-
twiaj¹ce etyczne urzêdowanie.

Samorz¹dz zasadami

                          Jadwiga K³os
                          Magdalena Cag

16 i 17 kwietnia br. w Miejsko-Gmin-
nym O�rodku Kultury w Tyczynie odby³
siê XVII Wojewódzki konkurs �Ludowe
obrzêdy i zwyczaje�. Uczestniczy³o w nim
16 zespo³ów z województwa podkarpac-
kiego, które zaprezentowa³y starannie
przygotowane widowiska oparte na folk-
lorze swoich wsi z u¿yciem autentycznych
dawnych narzêdzi, sprzêtów oraz trady-
cyjnych strojów ludowych. Mo¿na by³o
obejrzeæ m.in. takie widowiska, jak: �Sprze-
dawanie swaszki�, �Kiszenie kapusty�,
�Chrzciny lasowiackie�, obrzêdy Wielkie-
go Tygodnia oraz zwyczaje i obrzêdy we-
selne. Gminê Tyczyn reprezentowa³ Ze-
spó³  �piewaczo-Obrzêdowy �Budziwoj-
ce�, który przedstawi³ fragmenty �Wese-
la borkowskiego� wg scenariusza W³ady-
s³awa Samka.

Komisja jury w sk³adzie: dr Krzysz-
tof Ruszel - etnograf, Roman Malkiewicz -
choreograf, Jolanta Dragan - etnograf,
Czes³aw Dr¹g - instruktor WDK, przyzna-
³a nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:

Ludowe obrzêdy i  zwyczaje
I nagroda dla zespo³u �Futomianie�
z Futomy,
dwie II nagrody dla zespo³ów: �Laso-
wiaczki� z Baranowa Sandomierskiego
i �Folusz� z Giedlarowej,
dwie III nagrody dla zespo³ów: �Grabosz-
czanie� z Grabownicy i �Rymanowianie�
z Rymanowa (zdj. ).

Nagrody zosta³y ufundowane
przez Marsza³ka Województwa Podkar-
packiego.

Ponadto Komisja przyzna³a 6 rów-
norzêdnych wyró¿nieñ dla zespo³ów
z: Lubeni, Trzebosi, £azar, Mazurów,
Kolbuszowej Górnej i Wólki Grodziskiej
ufundowanych przez Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie oraz  Burmistrza Gmi-
ny Tyczyn.

Po niedzielnych zmaganiach kon-
kursowych wyst¹pi³y bardzo ciep³o przy-
jête przez publiczno�æ zespo³y z Ukrainy
(zdj.), prezentuj¹c ludowe pie�ni i tañce
oraz oryginalne instrumenty muzyczne.
                                       Zofia Matys
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Mówi¹c o tyczyñskich cechach
rzemie�lniczych mamy na my�li piêæ ce-
chów powsta³ych w XVI w. i I po³. XVII w.
Wed³ug zachowanych �róde³ s¹ to: tkacki
(1551), kowalski - zbiorowy (1552), szew-
ski (1604), krawiecki (1607) i ku�nierski
powsta³y pomiêdzy 1604 a 1631 rokiem.

Prócz dzia³añ na polu produkcyj-
no-handlowym okre�laj¹cych m.in. jako�æ
i wielko�æ produkcji oraz zasady sprzeda-
¿y, dawny cech dba³ te¿ o zapewnienie
swoim cz³onkom jak najlepszych warun-
ków ¿ycia doczesnego i po�miertne zba-
wienie ich dusz.

Ka¿dy �redniowieczny cech  wy-
biera³ sobie patrona - �wiêtego, któremu
fundowa³ o³tarz w miejscowym ko�ciele.
Obs³uga o³tarza w czasie nabo¿eñstwa,
jego wyposa¿enie, upiêkszenie i o�wie-
tlenie nale¿a³y do cechu. Nie inaczej by³o
w Tyczynie . Cech tkacki sprawowa³ opie-
kê nad o³tarzem �w. Anny, szewski �w. Sta-
nis³awa Kostki, za� kowalski zajmowa³ siê
o³tarzem �w. Trójcy. Co do pozosta³ych
dwóch cechów �ród³a pisane milcz¹, co
nie mo¿e jednoznacznie  �wiadczyæ, ¿e te
cechy nie posiada³y patronów. Byæ mo¿e
z powodu ma³ej liczby cz³onków  nie staæ
je by³o na fundacjê w³asnego o³tarza.

O³tarzami opiekowali siê m³odzi
mistrzowie, o najkrótszym sta¿u, a¿ do cza-
su przyjêcia nowego mistrza do cechu.
M³odszy mistrz, jak podaj¹ statuty, �mia³
�wiece zapalaæ w dni �wiête to jest Wiel-
kanoc, Zielone �wi¹tki, na �wiêt¹ Trójcê,
na Bo¿e Cia³o, na Pannê Mariê Zieln¹, na
Narodzenie Panny Maryi, na Narodzenie
Pañskie, przez ca³¹ Oktawê po jutrzniach,
mszach, nieszporach i ¿eby nie omieszka³
w czym, za omieszkanie winy funt wosku
(zap³aci)�. Oprócz tego, sze�ciu m³od-
szych mistrzów  podczas mszy asystowa-
³o z zapalonymi �wiecami �od Elewacji a¿
do konsumpcji Naj�wiêtszego Cia³a�.
Udzia³ wszystkich cz³onków cechu we
mszach by³ obowi¹zkowy, cechy prze-
strzega³y by bracia s³uchali uwa¿nie ca³ej
mszy i przed koñcem nie wychodzili �...cze-
go ma przestrzegaæ brat m³odszy który
natenczas s³u¿bê odprawia�. Powy¿sze
stwierdzenie sk³ania do przypuszczeñ, ¿e
zalecenia te musia³y byæ czêsto ³amane,
skoro znalaz³y odzwierciedlenie w uregu-
lowaniach statutowych.

W czasie procesji cz³onkowie ce-
chów, wed³ug �ci�le okre�lonej hierarchii
starszeñstwa, kroczyli ze �wiecami w rê-
kach w najdro¿szych szatach. Ka¿dy cech
prowadzi³ nios¹cy chor¹giew cechow¹
chor¹¿y, przy czym ambicj¹ ka¿dego ce-
chu by³o, by w pochodzie zaj¹æ wy¿sze
miejsce, przez co cechy nawzajem wpy-

TYCZYÑSKIE  CECHY
cha³y siê sobie w �ci�le ustalon¹ wed³ug
starszeñstwa i wa¿no�ci cechu kolejkê.
Takie rozbudzone ambicje i zachowania do-
prowadza³y do licznych przepychanek,
a nawet bójek podczas procesji.

W £añcucie dodatkowo w Wielki
Pi¹tek poszczególne cechy na zmianê pe³-
ni³y wartê przy �Grobie Pañskim�, za�
w Wielk¹ Niedzielê podczas porannej Jutrz-
ni po³¹czonej z procesj¹ mistrzowie salw¹
z muszkietów czcili dzieñ Zmartwychwsta-
nia. Nie wykluczone, ¿e podobnie mog³o
to wygl¹daæ w Tyczynie.

�mieræ nie tylko mistrza, ale i jego
rodziny a nawet przyjació³, okrywa³a ¿a³o-
b¹ zarówno dom zmar³ego, jak i ca³¹ braæ
cechow¹, a urz¹dzenie pogrzebu zmar³e-
mu cz³onkowi cechu by³o rzecz¹ nie tylko
jego rodziny, ale i cechu. Cech dostarcza³
wszystkich akcesoriów pogrzebowych,
czterech m³odszych majstrów wyznacza-
no do �niesienia cia³a i grzebania zmar³ego
brata�. Za uchylanie siê od tej powinno-
�ci przewidywana by³a kara jednego funta
wosku. Ca³a braæ cechowa wraz z czela-
dzi¹ odprowadza³a cia³o na miejsce wiecz-
nego spoczynku. Zwyczaj i prawa cecho-
we wymaga³y od cz³onków cechu, by po
pogrzebie udali siê do domu zmar³ego �na
pocieszenie�. Celem tej wizyty, by³o z³o¿e-
nie rodzinie zmar³ego kondolencji.

Za duszê zmar³ych cz³onków, urz¹-
dza³ cech msze ¿a³obne zwane ¿a³omszami
lub requialnymi. Odprawiano je co kwarta³
podczas tzw. �suchedni�, czyli okresowych
postów. Ka¿dy cech op³aca³ je z w³asnych
sk³adek. Udzia³ zarówno w pogrzebie jak
i ¿a³omszach by³ obowi¹zkowy, nieuspra-
wiedliwiona absencja poci¹ga³a za sob¹
�ci�le okre�lone kary.

Cech dba³ nie tylko o ¿ycie docze-
sne swych cz³onków, ale równie¿ o wiecz-
ne zbawienie ich dusz. Gdy cech dowia-
dywa³ siê o ob³o¿nie chorym mistrzu, po-
sy³a³ po ksiêdza celem dokonania ostat-
niej pos³ugi kap³añskiej. Wraz z ksiêdzem
do chorego udawa³ siê jeden z cechowych
braci przybrany w kom¿ê i nios¹cy zapalo-
n¹ �wiecê. �wiadczy to o wzajemnym
poszanowaniu i trosce cz³onków cechu
wobec siebie.

Oprócz opieki nad wyznaczonym
o³tarzem, obowi¹zkowym udziale
w mszach, ¿a³omszach, procesjach i g³ów-
nych �wiêtach, cech zamawia³ sobie do-
roczne msze op³acane z w³asnych sk³adek,
zwane �mszami przepro�nymi� lub  �prze-
pro�n¹ niedziel¹�.  Koñcem XVIII w. koszt
jej wynosi³ od 6 do 8 z³otych. Jak nale¿y

przypuszczaæ, mia³y one na celu wzajem-
ne pojednanie siê cz³onków cechu i ni-
welowanie wszelkich urazów, k³ótni i nie-
porozumieñ.

Z analizy zapisków wydatków
cechowych wynika, ¿e corocznie zama-
wia³ cech specjaln¹ mszê dziêkczynn¹ od-
prawian¹ w dniu �wiêta swojego patro-
na jako wotum za doznawan¹ opiekê
i p³yn¹ce ³aski.

Tak szeroka dzia³alno�æ religijna
cechów wymaga³a niema³ych nak³adów
finansowych. W wydatkach za rok 1777
funkcje ko�cielne cechów tyczyñskich
poch³onê³y 56%, w 1778 - 60,2%, 1781 -
35%. Wiêksz¹ czê�æ tych sum zawsze po-
ch³ania³o ��wiat³o�powszechnie u¿ywa-
ne (�wiecone) czy to podczas mszy, ¿a-
³omszy, �wi¹t, a g³ównie podczas Bo¿e-
go Cia³a i jego Oktawy, gdzie mistrzowie
nosili �wiece podczas procesji. W mniej-
szym stopniu nadwerê¿a³y bud¿et cecho-
wy msze przepro�ne, msze wotywne lub
op³acanie pogrzebów dla nagle zmar³ych
wêdruj¹cych towarzyszy, lub zubo¿a³ych
cz³onków cechu.

Szeroki zakres funkcji ko�cielnych
cechów tyczyñskich jest wynikiem wiel-
kiej religijno�ci mistrzów, wzajemnej soli-
darno�ci i poszanowania. Religijno�æ ta
przejawia siê w dbaniu cechu o zapew-
nienie jak najlepszych warunków ¿ycia
ziemskiego, jak i d¹¿no�ci do po�miert-
nego zbawienia dusz cz³onków cechu.

                             Andrzej Ha³oñ

Tyczyñska ksiêga cechowa
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Dzieñ 21 marca 2005 r., tradycyjnie
Dzieñ Wagarowicza, przeszed³ do historii
naszej szko³y jako Dzieñ Odnowienia Przy-
ja�ni z Ksi¹¿k¹, dzieñ wiosennego przebu-
dzenia.

O ksi¹¿kach - m¹drych i wiernych
przyjacio³ach - przypomnia³a zebranym na
sali gimnastycznej pani Wiosna. W tym
roku przyby³a do nas nie z koszem kwia-
tów okolonych bujn¹ zieleni¹, ale z d³ug¹
list¹ ksi¹¿ek wartych przeczytania, wed³ug
jej s³ów maj¹cych warto�æ i urodê wiosen-
nego ¿ycia. (Byæ mo¿e jest to powód lek-
kiego opó�nienia procesu kwitnienia
sadów, pó³ i ³¹k - co nale¿y jednak pani
Wio�nie wybaczyæ, gdy¿ kierowa³a siê
dobrem najm³odszych).

O wielkim dobrodziejstwie p³yn¹-
cym ze szczerego umi³owania literatury
i umiejêtno�ci p³ynnego czytania przeko-
na³a nas klasa IV, która wystawi³a absolut-
nie now¹ wersjê �Kopciuszka�.

G³ówna bohaterka jest tutaj nie tyl-
ko �liczna i uprzejma, ale przede wszyst-
kim umie i lubi czytaæ. Nie rozstaje siê
z ksi¹¿k¹ nawet na balu, czym zwraca uwa-
gê nastêpcy tronu, znanego w kraju bi-
bliofila. Przekonany o trafno�ci wyboru ju¿
zamierza Kopciuszka prosiæ o rêkê, kiedy
wybija pó³noc i panna uciekaj¹c z wiado-
mych powodów, gubi nie pantofelek, ale
tom ba�ni. Przed stra¿nikami staje zadanie
natychmiastowego odnalezienia w³a�ci-
cielki ksi¹¿ki. Przepytuj¹ wiêc wszystkie
napotkane panny z czytania. O zgrozo,
wszystkie czytaj¹ fatalnie, zw³aszcza ¿enu-
j¹co wypadaj¹ z³o�liwe córki macochy.

Mistrzem czytania okazuje siê tyl-
ko ta jedna - Kopciuszek.

Historia koñczy siê przepisowym
happy endem. G³ówna bohaterka trzyma-
j¹c w rêku tom ba�ni wychodzi za m¹¿ za
królewicza, a w orszaku �lubnym wszyst-
kie panny maj¹ce nadziejê na zam¹¿pój-
�cie dzier¿¹ w rêkach du¿e, w miarê grube
dzie³a literatury piêknej.

Trzeba przyznaæ, ¿e d³u¿szy czas
po przedstawieniu przed tablic¹, na której
zosta³y umieszczone listy ksi¹¿ek wartych
poznania, gromadzi³y siê grupki zaintere-
sowanych (zw³aszcza dziewcz¹t) i s³ychaæ
by³o rozmowy o przeczytanych lekturach,
nie tylko obowi¹zkowych.

Kolejn¹ atrakcj¹ dnia by³o rozstrzy-
gniêcie konkursu poetyckiego �Twórca
rodzi siê w Tobie�. Mali poeci, byæ mo¿e
w przysz³o�ci autorzy uznanych tomików
poezji, prezentowali swoje wiersze o ró¿-
norodnej tematyce. Przewa¿a³y tematy
z cyklu: pory roku, przyja�ñ i Matysówka
w przysz³o�ci. Najlepszych twórców jury
nagrodzi³o ksi¹¿kami i dyplomami,

Wiosna  z   k s i ¹ ¿ k ¹

a wszystkie wiersze zosta³y zebrane i wy-
drukowane jako �Ma³a antologia poezji
dzieciêcej�.

Nie zabrak³o te¿ podczas kilkugo-
dzinnej imprezy konkursów wiedzy o li-
teraturze dla dzieci i m³odzie¿y (oddziel-
nie klasy starsze i m³odsze), piosenek i
rozgrywek sportowych.

W trakcie imprezy poszczególne
klasy mia³y okazjê obejrzeæ i ewentualnie
zakupiæ interesuj¹c¹ pozycjê z literatury
piêknej lub popularnonaukowej na kier-
maszu taniej ksi¹¿ki zorganizowanym
przez ksiêgarniê �Nova�.

Oceniaj¹c zaanga¿owanie dzieci
w przygotowanie imprezy oraz wzrost za-
interesowania czytelnictwem nale¿y
uznaæ, ¿e organizowanie imprez promuj¹-
cych ksi¹¿kê ma sens i warto je w przy-
sz³o�ci kontynuowaæ.
                    Teresa Kowal
              Nauczycielka SP w Matysówce

W UGiM, pok. 25 (I piêtro), mo¿na
kupiæ ksi¹¿ki o Tyczynie i innych miejsco-
wo�ciach naszej Gminy. S¹ to:
- �Z dziejów Sanktuarium w Borku Sta-
rym k. Rzeszowa� (1995), pr. zbiorowa;
cena 10 z³.
- Ludwik Wodzicki - ziemianin z Tyczy-
na� (1997), autor S³. Wnêk; cena 7 z³.
- �Dzieje parafii Tyczyn� (1996), autor
ks. Franciszek Malak; cena 15 z³.
- �Tyczyn - dziedzictwo kulturowe�
(2003), pr. zbiorowa; cena 15 z³,
- �Akt fundacyjny Klasztoru OO. Domi-
nikanów w Borku Starym� (2004),
prze³o¿y³ O. Pius M. Be³ch; cena 8 z³.
-�W³adys³aw Samek ch³op - inteligent
z Borku Starego� (2004), oprac. red.
W. Daszykowska-Ruszel; cena 15 z³.
- �Szko³a w Budziwoju w latach
1847-1973� (2005) ,autorki: Teresa
Borowiec i Regina Kawa; cena 15 z³.

Ksi¹¿ki o Tyczynie
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Stanowisko oferowane       numer oferty
- asystent t³umacz jez. niemieckiego1226
- blacharz - lakiernik 1224
- �lusarz - operator maszyn
   sterowanych numerycznie 1223
- pracownik magazynu 1221
- blacharz samochodowy 1220
- sprzedawca 1219
- sprzedawca 1218
- pizzer(kuchnia) 1217
- pracownik ogólnobudowlany 1216
- sprzedawca 1215

Je�li szukasz pracy...

Gminne Centrum Informacji
czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 - 17.30, a w soboty
od  9.00 do 14.00, tel. 22-91-885.

Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka
zosta³a uroczy�cie og³oszona podczas
pierwszej pielgrzymki Jana Paw³a II do
Polski, 8 czerwca 1979 r.

Zadaniem Krucjaty jest ratowaæ
godno�æ cz³owieka zagro¿onego przez:
zak³amanie, ¿ycie w lêku, alkoholizm, ni-
kotynizm, seksualizm i wszelkie z³o poni-
¿aj¹ce cz³owieka. Chodzi wiêc o wyzwole-
nie wewnêtrzne cz³owieka.

Pamiêtaj¹c o s³owach Chrystusa:
�poznacie prawdê a prawda was wyzwo-
li�, cz³onkowie krucjaty podejmuj¹ dzia³a-
nia pozytywne, tworz¹c �rodowisko No-
wej Kultury, czyli styl ¿ycia, w którym cz³o-
wiek szanuje wolno�æ swoj¹ i drugiego
cz³owieka. Wyrzekaj¹c siê wszelkich na-
³ogów, innym pomagaj¹ byæ wolnymi. Pro-
paguj¹ abstynencjê od alkoholu i prze-
ciwstawiaj¹ siê towarzyskiemu przymuso-
wi picia.

Pielgrzymka
      do Chmielnika

Stowarzyszenie Trze�wo�ciowe
�Wyzwolenie� Doliny Strugu zaprasza
wszystkich, którym le¿y na sercu trze�-
wo�æ w regionie na II Piesz¹ Trze�wo-
�ciow¹ Pielgrzymkê do Sanktuarium
Matki bo¿ej £askawej w Chmielniku.
Pielgrzymowanie pod has³em: �Z Maryj¹,
Niewiast¹ Eucharystii g³osimy Ewangeliê
nadziei�, odbêdzie siê 1maja br. Wyj�cie
z Tyczyna o godz. 8.30 przy ko�ciele para-
fialnym.

Zapraszamy m³odzie¿, rodziny
z dzieæmi, osoby uzale¿nione i wspó³uza-
le¿nione.

Na trasie pielgrzymki ró¿aniec
w intencji trze�wo�ci.

W Sanktuarium o godzinie 11.00
Msza �wiêta, po Mszy �w. droga krzy¿o-
wa na dró¿kach wraz ze �wiadectwami
osób wyzwolonych z na³ogu.

W ten majowy poranek id�my do
naszej Matki i Królowej i wypraszajmy
trze�wo�æ dla swoich bliskich, jak równie¿
dla ca³ego regionu.

Szanuj swoj¹
godno�æ

        Przewodnicz¹cy ST �Wyzwolenie�
                 Tadeusz Keina

Stefan Ligêza urodzi³ siê 28 sierp-
nia 1901 r. Tyczynie. Seminarium Nauczy-
cielskie ukoñczy³ w Rzeszowie. Przed II
wojn¹ by³ kierownikiem Szko³y Podstawo-
wej w Siedliskach. Pó�niej tê funkcjê pe³-
ni³ do 1948 r. w Kielnarowej. Z Nim, jako
nauczycielka, pracowa³a ¿ona Wiktoria.

W czynie spo³ecznym wybudowa-
no barak polepszaj¹c warunki nauczania.
Uczniowie koñczyli klasê VII. Za to, ¿e
wyrazi³ zgodê na po�wiêcenie tego bara-
ku przez ks. Józefa Kuczkowskiego, kate-
chetê Tyczyna, przeprowadzono rewizjê
w Jego domu w Tyczynie. Pos¹dzono
Jego dwóch synów o podziemn¹ dzia³al-
no�æ przeciwko ówczesnej w³adzy. Zostali
aresztowani. Ich ojca karnie przeniesiono
do pracy w Szkole Podstawowej w Chmiel-
niku. W tym czasie mia³em zaszczyt z Nim
pracowaæ jako m³ody nauczyciel. By³ pre-
zesem Ogniska Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego w Tyczynie. Posiadam Legity-
macjê ZNP podpisan¹ przez Niego w dniu
4 lutego 1949 r..

Do Chmielnika doje¿d¿a³  rowerem,
a w czasie niepogody szed³ pieszo. Jego
¿onê przeniesiono do Szko³y Podstawo-
wej w Hermanowej, dok¹d - podobnie jak
m¹¿ - doje¿d¿a³a rowerem lub sz³a pieszo.
Razem mieszkali w rodzinnym domu w
Tyczynie. Po �mierci Stanis³awa Wi�niow-
skiego, kierownika Szko³y Podstawowej
w Hermanowej, kolegê Stefana Ligêzê
mianowano kierownikiem tej placówki,
za� ¿onê ze wzglêdów zdrowotnych prze-
niesiono do Szko³y Podstawowej w Ty-
czynie. Szko³a ta wówczas mie�ci³a siê w
budynku dawnego S¹du Grodzkiego.

By³ to rok 1956. Nast¹pi³a tzw. od-
wil¿ polityczna. W roku szkolnym 1957/
1958 kolegê Stefana mianowano kierow-

WspomnienieStefan Ligêza (1901-1960)

nikiem Szko³y Podstawowej w Tyczynie.
Wszystko u³o¿y³o siê dobrze, ale nieste-
ty na krótko. W dniu 11 maja 1960 r. zmar³
nagle w Szkole.

By³ pedagogiem cenionym przez
nauczycieli i lubianym przez uczniów, któ-
rych uczy³ i wychowywa³. Cechowa³ go
zawsze zdrowy humor, ciep³y u�miech
oraz ogromna ¿yczliwo�æ. Jedynie pod-
czas pracy w Chmielniku da³o siê odczuæ
Jego rozgoryczenie. Czêsto nam, m³odym
nauczycielom, mówi³: �Wysilajcie siê, pra-
cujcie, to wam dobrze wynagrodz¹ - jak
mnie zap³acili�.

Jego ¿ona jako wdowa i emerytka
by³a zawsze pogodna, u�miechniêta mimo
podesz³ego wieku i wielu dolegliwo�ci.
Czêsto z wielkim wzruszeniem wspomina-
³a mê¿a oraz dawnych uczniów.

Od lat oboje spoczywaj¹ na cmen-
tarzu w Tyczynie. Przed laty ¿egnali Ich
nauczyciele, uczniowie oraz rzesze ludzi z
Tyczyna i okolicznych wsi.

Te i inne oferty pracy znajdziesz
w Gminnym Centrum Pracy(Tyczyn, ul. Rynek 25) czynnymod poniedzia³ku do pi¹tkuw godz. 7.30 - 15.30,    tel. 22-91-885.

                                 Adam Rz¹sa
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P o t ê g a   ¿ y w i o ³ u
Od zarania cywilizacji ludzie osie-

dlali siê nad wod¹, w dolinach rzek i tym
samym byli nara¿eni na klêski powodzi.
Pomimo wielkich szkód powodziowych,
miasta i osiedla nadrzeczne rozrasta³y siê,
bowiem w mniemaniu mieszkañców zale-
ty takiej lokalizacji przewa¿a³y nad wada-
mi wynikaj¹cymi z okresowego zalewu.
Korzy�ci czerpane z rzeki by³y wielorakie.
W dolinach rzek znajduj¹ siê ¿yzne gleby.
Rzeki by³y kiedy� praktycznie jedynymi
szlakami transportowymi towarów maso-
wych. Stanowi³y one przeszkodê dla wro-
gich armii. Od pokoleñ ukszta³towa³o siê
tradycyjne podej�cie polegaj¹ce, na d¹-
¿eniu do odsuniêcia wody od cz³owieka.
Zak³adano, ¿e uregulowanie rzek, zbudo-
wanie solidnych obwa³owañ, du¿ych
zbiorników retencyjnych, kana³ów zlikwi-
duje lub ograniczy istotnie szkody powo-
dziowe. Praktyka wykazywa³a, ¿e jest to
za³o¿enie w¹tpliwe. Nie mniej podej�cie
tradycyjne (�rodki techniczne) stosowa-
no i kontynuuje siê nadal na wielk¹ skalê.
Powoduje to zjawisko �b³êdnego ko³a
ochrony przeciwpowodziowej�. Po powo-
dzi, pod naciskiem opinii publicznej na-
stêpuje wzmocnienie wa³ów, budowa no-
wych zbiorników i innych urz¹dzeñ tech-
nicznych. Realizacja tych inwestycji two-
rzy z³udzenie bezpieczeñstwa i dalsz¹ za-
budowê terenów chronionych. Kolejna
powód� niszczy wa³y, a wywo³ane ni¹
szkody s¹ znacznie wiêksze wskutek wiêk-
szej liczby obiektów nara¿onych na znisz-
czenie. Nastêpujê dalsza rozbudowa tech-
nicznych �rodków ochrony, dalsza zabu-
dowa terenu chronionego i cykl siê po-
wtarza.

 

 

W 2001 r. w woj. lubelskim na skutek
przerwania wa³ów na odcinku 40 m zalane
zosta³y miejscowo�ci Kêpa So³ecka i Kêpa
Gostecka

Przerwanie tego cyklu jest niezwy-
kle trudne, bo zasada �odsun¹æ cz³owie-
ka od wody� mo¿e byæ stosowana tylko
w ograniczonym zakresie. Zarówno
w Polsce jak i w innych krajach historycz-

 

Ren jest przyk³adem du¿ej rzeki najbar-
dziej przekszta³conej przez cz³owieka

ne miasta oraz centra cywilizacji rozwija³y
siê w dolinach rzek, czêsto na terenach
zalewowych. Nierealne jest przeniesienie
Wroc³awia, Krakowa, Warszawy lub Gdañ-
ska na teren bezpieczny.

Czy mo¿na zlikwidowaæ powodzie
�rodkami technicznymi?
Ca³kowita likwidacja szkód powo-

dziowych �rodkami technicznymi jest teo-
retycznie mo¿liwa (wskutek wielkich mo¿-
liwo�ci wspó³czesnej techniki), ale prak-
tycznie nierealna wskutek olbrzymich
kosztów ekonomicznych, spo³ecznych
i ekologicznych takiego przedsiêwziêcia.
Mo¿na to zilustrowaæ przyk³adem ochro-
ny przeciwpowodziowej w polskich Kar-
patach przez budowê sztucznych zbiorni-
ków. Oddany do eksploatacji w 1997 r.
wielki zbiornik Czorsztyn na Dunajcu, za-
mykaj¹cy zlewniê o powierzchni 1 tys. km2
kosztowa³ ok. 4 mld z³otych. Jego budo-
wa spowodowa³a konieczno�æ wysiedle-
nia kilku wsi i przebudowy systemu dróg.
Zbiornik zniszczy³ bezpowrotnie cenne
ekosystemy doliny Dunajca. W lipcu 1997
wyst¹pi³a na Dunajcu wielka powód�.

                Oprac. Magdalena Cag

Wielowiekowa praktyka wykaza³a, ¿e je-
dyn¹ ochron¹ przed powodzi¹ jest �odsu-
niêcie cz³owieka od wody�

Zbiornik Czorsztyn skutecznie ochroni³
dolinê rzeki na odcinku ok. 40 km poni¿ej
zapory. Dalej, poni¿ej uj�cia do Dunajca
dwóch znacznych dop³ywów (Ochotnicy
i Kamienicy), wp³yw zbiornika Czorsztyn
sta³ siê niezauwa¿alny. Z do�wiadczenia
tego wynika, ¿e karpacka czê�æ dorzecza
Wisty obejmuje ok. 50 tys. km2, a wiêc
skuteczna ochrona tego obszaru poprzez
budowê zbiorników retencyjnych wyma-
ga³aby wybudowania ok. 50 zbiorników
o rozmiarach Czorsztyna. Koszty ekono-
miczne budowy i eksploatacji zbiorników
przekroczy³yby oczekiwane korzy�ci.
Uzyskanie przyzwolenia spo³ecznego na
wysiedlenie setek miejscowo�ci jest nie-
realne, tak jak niemo¿liwe jest równie¿ uzy-
skanie akceptacji na zniszczenie �rodowi-
ska przyrodniczego ekosystemów karpac-
kich. Podobnie ma siê sprawa z uzyska-
niem �ca³kowitej ochrony� poprzez obwa-
³owania. Wa³ niezawodny musi byæ wy-
soki i odporny na rozmycie. Technicznie
mo¿na to uzyskaæ, ale koszty wykluczaj¹
zastosowanie takich rozwi¹zañ na wiêk-
sz¹ skalê.

Przyczyny zawodno�ci �rodków
technicznych

Najczê�ciej spotykane sposoby
wyja�nienia faktu zawodno�ci technicz-
nych �rodków ochrony przeciwpowodzio-
wej to:
- niedostatek �rodków finansowych prze-
znaczanych na budowê wa³ów, zbiorni-
ków, kana³ów ulgi itp. Jest to pogl¹d
wiêkszo�ci hydrotechników.
- szkodliwo�æ �rodków technicznych, któ-
re oprócz ¿e niszcz¹ �rodowisko, zwiêk-
szaj¹ zagro¿enie powodziowe. Jest to po-
gl¹d wielu osób i organizacji zaanga¿o-
wanych w ochronê �rodowiska.
- niew³a�ciwe normatywy projektowania
urz¹dzeñ ochrony przeciwpowodziowej.

Wymienione pogl¹dy s¹ czê�cio-
wo s³uszne, s¹ bowiem sytuacje, kiedy
zagro¿enie jest ogromne, a istotne jego
zmniejszenie wymaga zastosowania �rod-
ków technicznych. Czêsto jednak prawda
le¿y po �rodku.

Wspó³czesna technika, dostêpna
w krajach najbardziej rozwiniêtych nie
pozwala skutecznie chroniæ przed powo-
dzi¹. Mo¿liwo�æ takiej ochrony jest tech-
nokratyczn¹ iluzj¹. Powodzie w Niem-
czech, USA i we W³oszech wyst¹pi³y na
rzekach od dawna uregulowanych, solid-
nie obwa³owanych i maj¹cych wiele zbior-
ników retencyjnych w dorzeczu.
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Tenis sto³owy.
> Ju¿ po raz  XIII odby³ siê gminny turniej
tenisa sto³owego dla uczniów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów o �Puchar Burmi-
strza Gminy Tyczyn�. W zawodach wy-
startowa³o 45 zawodników z Tyczyna,
Borku Starego, Kielnarowej i Budziwoja.
Turniej odby³ siê w Szkole Podstawowej
w Tyczynie.

W punktacji dru¿ynowej zwyciê-
¿y³ Borek Stary przed Kielnarow¹, Tyczy-
nem i Budziwojem. Dru¿yna zwyciêska
otrzyma³a okaza³y puchar, a zawodnicy,
którzy w swoich kategoriach zajêli miej-
sca 1-3 otrzymali nagrody rzeczowe.
Oto finali�ci:
Kl. I-IV - ch³opcy: I miejsce Nikodem Fran-
czykowski, II m. Arkadiusz Patrzyk,
III m. Rafa³ Warcho³ (wszyscy z Borku
Starego).
Kl. V-VI - dziewczêta: I m. Dorota Rz¹sa
(Kielnarowa), II m. And¿elika Paluch,
III m. Anna Bembenik (obie z Borku Sta-
rego); ch³opcy: I m. Marcin �wist, Mar-
cin Wania (obaj z Borku Strego), III m.
Seweryn Sitek (Kielnarowa).
Gimnazjum dziewczêta: I m. Joanna Rz¹-
sa (Kielnarowa), II m. Sylwia Pa�ko (Bu-
dziwój), III m. Iwona Paluch (Kielnarowa);
ch³opcy: I m. Dawid �l¹czka, II m. Karol
Wania, III m. Krzysztof D¹bczyk (wszy-
scy z Borku Starego).

Okaza³y puchar i nagrody dla czo-
³owych zawodników ufundowa³ Burmistrz
Kazimierz Szczepañski. Organizatorzy
imprezy, LKS �Jar� Kielnarowa, serdecz-
nie dziêkuje Burmistrzowi oraz dyrekcji
SP Tyczyn za udostêpnienie sali na zor-
ganizowanie turnieju.

Turniejów o podobnym charakte-
rze ma byæ jeszcze kilka w tym roku, gdy¿
POZTS zaproponowa³ rozgrywanie Ligi
Szkó³. W tej lidze turnieje mog¹ byæ roz-
grywane w poszczególnych szko³ach, co
wcze�niej trzeba zg³osiæ do POZTS w Rze-
szowie (tel. 85 32 270). Najlepsze szko³y
otrzymaj¹ sto³y do tenisa, a organizatorzy
turniejów gratyfikacjê finansow¹. Zainte-
resowani nauczyciele lub dzia³acze pro-
szeni s¹ o kontakt z p. Ryszardem Rz¹s¹,
tel. 22 99 677.
> W Stalowej Woli i Przemy�lu odby³y siê
mistrzostwa woj. podkarpackiego kade-
tów i juniorów. W Przemy�lu rywalizowali
juniorzy, a w�ród nich dwaj zawodnicy
�Jar-u� - Jakub Pa�ko i £ukasz Pyziak. In-
dywidualnie na miejscu XVII-XXIV upla-
sowa³ siê £. Pyziak, a na XXV-XXII J. Pa�-
ko. W Stalowej Woli, gdzie rywalizowali
kadeci, du¿y sukces odnios³y dziewczy-ny reprezentuj¹ce klub

z Kielnarowej - Joanna Rz¹-
sa, Sylwia Pa�ko i Iwona
Paluch (na zdj.  u góry - od
prawej), zajmuj¹c dru¿yno-
wo III miejsce, ustêpuj¹c
tylko 2 dru¿ynom ze Stalo-
wej Woli, gdzie prowadzo-
ne s¹ klasy sportowe z sek-
cj¹ tenisa sto³owego. Dziê-
ki temu sukcesowi zakwali-
fikowa³y siê na pó³fina³ ogól-
nopolski, w którym bior¹
udzia³ najlepsze cztery dru-
¿yny z naszego wojewódz-
twa. W klasyfikacji dru¿y-
nowej nie�le zagrali równie¿
ch³opcy z �Jar-u� którym los
przydzieli pó�niejszych
zwyciêzców Strzelec Frysz-
tak. Po zaciêtych indywidu-
alnych i deblowych poje-
dynkach ulegli jednak 3:0                              Ryszard Rz¹sa

i zajêli miejsce w przedziale od 5-8. Dru¿y-
nê tê tworzyli: Piotr Basta, Dawid �l¹czka
i Karol Wania. Indywidualnie za� najle-
piej wypadli: Joanna Rz¹sa, Sylwia Pa�ko
i Piotr Basta, którzy zajêli miejsca w prze-
dziale 5-8. Warto podkre�liæ, ¿e Piotr Ba-
sta by³ najwiêksz¹ sensacj¹ turnieju, eli-
minuj¹c jednego z kandydatów do zwy-
ciêstwa Grzegorza Sarnika z MKTS Mie-
lec, a pó�niej równie¿ wy¿ej notowanego
Mateusza O¿oga z Górnovii Górno. Na
miejscu 9 uplasowa³ siê Dawid �l¹czka,
a na 10 Karol Wania. W przedziale 13-16
uplasowa³a siê Iwona Paluch. Równie¿
w przedziale 5-8 uplasowa³ siê deble Jo-
anna Rz¹sa - Sylwia Pa�ko, Karol Wania -
Dawid �l¹czka i Piotr Basta - Mateusz
O¿óg  (Górnovia) oraz miksty Joanna
Rz¹sa - Wojciech Lekan (UKS Gim Tim
5 Stalowa Wola), a tak¿e Sylwia Pa�ko -
Karol Wania.

W sumie mistrzostwa w tej kate-
gorii dla �Jar-u� mo¿na uznaæ za bardzo
udane, jednak pozosta³ ma³y niedosyt bo
by³a w zasiêgu wiêksza liczba medali (np.
debel Wania - Basta o wej�cie do strefy
medalowej wygrywali 2:0 i w trzecim secie
10:7, i tylko brakowa³o jednej pi³ki do wej-
�cia w strefê medalow¹, jednak pó�niej
przegrali ca³y pojedynek 3:2).
II liga

Bardzo dobry finisz zanotowali te-
nisi�ci �Jar-u� walcz¹cy o jak najwy¿sz¹
lokatê gwarantuj¹c¹ im pozostanie w II
lidze. Wygrali dwa mecze - oba w stosun-
ku 6:4; pierwszy na wyje�dzie z dru¿yn¹
£¹ki Strzy¿owskie, a pó�niej u siebie z LKS
Brzostek II i tym zwyciêstwem chyba ju¿
zapewnili sobie ligowy byt na sezon 2005/
2006.

Skarbik LKS �Jar� Dariusz Bronhard wrêcza nagrodê najlep-
szej zawodniczce w�ród gimnazjalistek, Joannie Rz¹sie
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I  Otwarte zawody
break dance Tyczyn 2005

Odbêd¹ siê 7 maja br. (sobota)
o godz. 14.00 w sali Miejsko-Gminne-
go O�rodka Kultury w Tyczynie
                                       Wstêp wolny!!!

Przedszkole Publiczne
Zgromadzenia Sióstr

�w. Dominika
w Tyczynie informuje, ¿e

do 15 czerwca 2005 r.  przyjmo-
wane s¹ zapisy dzieci w wieku
od 2 do 5 lat na nowy rok szkolny
2005/2006.

Uwaga  Czyte lnicy!
Nastêpny numer �GT� uka¿e siê z dat¹

15 maja 2005 r.
Termin sk³adania tekstów up³ywa

9 maja 2005 r.
                  Zdjêcia mile widziane

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje  mieszkañców  gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
 od 8.00 do 15.30

                                      (I piêtro)

Dy¿ur Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej

Antoniego Jonkisza
odbywa siê w ka¿dy pierwszy
poniedzia³ek  miesi¹ca w godz.
11.00-14.00 pok. 27
                       (I piêtro UGiM).
  Najbli¿szy dy¿ur 9 maja 2005 r.

W dniu 2 maja 2005 r.
(poniedzia³ek)

Urz¹d Gminy i Miasta
                              w Tyczynie
bêdzie nieczynny
             (urlopy pracowników)

Harmonogram wymiany
dowodów osobistych

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
wydane w latach 1981 - 1991

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
wydane w latach 1992 - 1995

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
wydane w latach 1996 - 2000.
Wniosek o wydanie nowego

dowodu nale¿y sk³adaæ osobi�cie -
w UGiM w Tyczynie, pok. 31, II piêtro.

Do z³o¿enia wniosku niezbêdne s¹:
> 2 zdjêcia,
> odpis aktu urodzenia  (kawaler, panna),
> odpis aktu ma³¿eñstwa (¿onaci, mê¿atki,
wdowcy, wdowy, rozwiedzeni),
> wype³niony formularz wniosku,
> potwierdzenie wp³aty dokonanej
w kasie UGiM w wysoko�ci 30 z³.

* Salonik prasowy
* Wypo¿yczalnia kaset video

* Us³ugi krawieckie
Rynek 19 (obok Urzêdu Gminy)
Zapraszamy w dni powszednie
i w soboty, w godz. 9.00 - 17.00
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SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

Sprzedam dzia³kê o pow. 54 ary  w Hermanowej, ko³o
drogi asfaltowej.
(98/1)                               Tel. 22-91-509, po godz. 18.00

Sprzedam dzia³ki - o pow. 9 arów i 12 arów w Tyczynie.
(91/3)                                           Tel. 0-692-812-549
Kupiê dzia³kê rolno-budowlan¹ o pow. do 30 arów
Bia³a £any.
(92/3)                                                Tel. 862-89-67
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 13 arów
w Tyczynie, koniec ul. Sadowej (przy nawrocie).
(93/3)                                                  Tel. 86-57-945
Sprzedam pole  o pow. 0,5 ha z mo¿liwo�ci¹ podzia³u na
dzia³ki w Budziwoju.
(94/3)                                           Tel. 0-600-662-993
Sprzedam dzia³ki:  o pow. 1,16 ha wraz z domem miesz-
kalnym do remontu oraz opow. 0,31 ha w Hermanowej-
Czerwonkach, uzbrojone.
(95/3)                               Tel. 22-98-565; 22-99-467
Sprzedam dzia³kê  o pow. 0,48 ha w Borku Starym obok
szko³y.
(96/3)                                                  Tel. 22-98-565
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   Wszyscy zainteresowani umieszczeniem swojej
oferty na naszych ³amach, proszeni s¹ o osobisty
kontakt z redakcj¹ - UG pok. 26, I piêtro (lub pok. 24).

Oferty �Szukam pracy�, �Dam pracê�
i �Sprzedam/kupiê dzia³kê, dom�
zamieszczane s¹ bezp³atnie.

O G £ O S Z E N I A

* Nagrobki - Grobowce
       Lastriko - granit (ró¿ne kolory)

* Tablice, wizerunkiFirma IMPALA
Tomasz Janik, Borek Stary 340 a
                                                  Tel. 22-98-097

STRUG-PEX, Tyczyn, ul. Podwale 27 a,
                               tel. 22-19-101; 0-603-752-965
Oferuje wymianê i sprzeda¿ opon letnich i zimowych
do samochodów:

* osobowych,
* dostawczych,

* ciê¿arowych
po atrakcyjnych cenach
hurtowych i detalicznych

Sprzedam dzia³kê  budowlan¹ o pow. 50 arów w na gra-
nicy Tyczyna i Hermanowej.
(97/2)                         Tel. 85-75-323; 22-93-083

* Salonik prasowy
* Wypo¿yczalnia kaset video

* Us³ugi krawieckie
Rynek 19 (obok Urzêdu Gminy)
Zapraszamy w dni powszednie i w soboty,
                                                w godz. 9.00 - 17.00

Kupiê dom do remontu lub wykoñczenia.
(99/1)                       Tel. 609-577-586, 697-718-177

Bar  �U Wiktora�
Tyczyn, ul. Grunwaldzka 70, tel. 22-91-360
w y d a j e  p r z y j ê c i a :

- weselne,
- imprezy okoliczno�ciowe,

z a p e w n i a m y :
- domowe jedzenie

                   - mi³¹ obs³ugê

Zdecydowanie kupiê dzia³kê roln¹ b¹d� budowlan¹
o pow. 20-30 arów w Borku Starym-Buczynie.
(101/1)                                             Tel.  0-601-266-224

Sprzedam dzia³kê o pow. 14 a w Tyczynie.
(100/1)                                               Tel. 22-99-028


