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28 maja - 4 czerwca 2006

Dni  Tyczyna  `2006

28 maja br.  Kocham Ciê, Mamo!
Z okazji Dnia Matki Miejsko-Gminny O�rodek Kultury

rozbrzmiewa³ muzyk¹.
Zespó³ �Katarzynki� i �Ka�ki�, z³o¿ony z dzieci i m³o-

dzie¿y z Tyczyna i Bia³ej istnieje ju¿ przesz³o trzy lata. Oprócz
dynamicznych uk³adów tanecznych, dziewczynki potrafi¹ piêk-
nie �piewaæ, co pokaza³y w czasie koncertu �Kocham ciê Mamo�.
Solistkami by³y: Klaudia i Dominika Patalskie, Dominika
Ferenc i Milena Pelc. Wiele w pe³ni zas³u¿onych s³ów uznania
i gratulacji odebra³a twórczyni zespo³ów - instruktorka i chore- Zespó³ cheerleadrek �Largo� z Hermanowej

30 maja 2006 r. Historia rodu Bombów w fotografii
�Nie w Warszawie, nie w Krakowie, ale w³a�nie w Budzi-

woju zrodzi³ siê polski ruch ludowy i o tym zapominaæ nie mo¿e-
my� - mówi³ p.Eugeniusz Pitera z Budziwoja podczas wernisa¿u
wystawy w M-GOK..

Autorem wystawy fotograficznej �Historia Rodu Bom-
bów� jest p. Edward Bomba, wnuk Antoniego Bomby - ch³opa
z Budziwoja, pos³a na Sejm Galicyjski, jednego z za³o¿ycieli Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. Edward Bomba od lat zajmuje

ograf pani Jolanta Kocy³a. Koncert urozmaica³y cheerleaderki
z zespo³u �Largo� z Hermanowej, prowadzonego przez mgr
Martê Rzucek. Entuzjazm w�ród widzów wzbudzi³ wystêp pary
tanecznej, Izabeli Lampart i Mateusza Kopaczyñskiego z klubu
tanecznego �Gasiek�, prezentuj¹cy siê w tañcach towarzyskich.
Wiersze dla Mam recytowa³y Dominika Duda i Karolina Niec-
karz przygotowane przez Dorotê Z¹bek. O scenografiê koncer-
tu zadba³a Barbara Mroczka.

Potem dzieci, na asfalcie, wyczarowywa³y kolorowe, piêk-
ne kwiaty. Na rysunkach nie brak³o te¿ s³oñca, którego nie by³o
w naturze. Najpiêkniejsze rysunki zosta³y wyró¿nione, a wszy-
scy mali malarze obdarowani zostali drobnymi upominkami.

                                                           Ci¹g dalszy na stronie 9 i 10

Przedstawiciele rodu Bombów

siê zbieraniem pami¹tek oraz histori¹ swoich przodków.  Ze wzru-
szeniem wys³uchali�my listu nie mog¹cego z racji s³abej kondy-
cji fizycznej uczestniczyæ w wernisa¿u p. Mieczys³awa Bomby,
Seniora rodu, który w styczniu br. obchodzi³ wspania³y jubile-
usz 100-lecia urodzin.

Klaudia Patalska
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20 maja br. ju¿ po raz dwudziesty
pierwszy uczniowie i nauczyciele szkó³
podstawowych naszej gminy wêdrowali
po szlakach Doliny Strugu. Wszystkie
drogi wiod³y tym razem do Budziwoja,
gdzie przybywa³y grupy z poszczegól-
nych szkó³. W sumie dotar³o do nas 130
uczniów i 14 opiekunów - uczestników
rajdu.

Po pozostawieniu baga¿y w sa-
lach i zjedzeniu posi³ku 4-osobowe repre-
zentacje szkó³ rywalizowa³y w konkursie
�Czy znasz swoj¹ gminê�?  Obok pytañ
dotycz¹cych historii i czasów wspó³cze-
snych, uczestnicy musieli rozpoznaæ
obiekty architektury, wykazaæ siê rozumie-
niem tekstów gwarowych i umiejêtno�ci¹
ich �przek³adu� na jêzyk literacki, a tak¿e
rozpoznawaæ i nazywaæ eksponaty ze
szkolnej izby muzealnej. Budziwój, Her-

To pytanie zosta³o skierowane do uczniów szkó³ podsta-
wowych gminy Tyczyn w zwi¹zku z ustanowieniem roku 2006 -
Rokiem Jêzyka Polskiego. Ranga i znaczenie polszczyzny, która
jest niezwykle wa¿nym dobrem naszej kultury i podstawowym
sk³adnikiem narodowej to¿samo�ci, zadecydowa³a o podjêciu
w dniu 22 grudnia 2005 r. takiej uchwa³y przez Senat RP.

Za dba³o�æ o kulturê i poprawno�æ jêzyka uczniów czuj¹
siê w szczególny sposób odpowiedzialni nauczyciele poloni�ci.
To w³a�nie za ich spraw¹ trwa³y w szko³ach intensywne przygo-
towania do Miêdzyszkolnego Konkursu �Czy znasz jêzyk ojczy-
sty?�, którego organizatorem by³a Szko³a Podstawowa w Budzi-
woju we wspó³pracy ze Szko³¹ Podstawow¹ w Matysówce. Ka¿da

Szkolny rajd
manowa i Tyczyn to zdobywcy trzech
pierwszych miejsc w tym konkursie.

W rywalizacji zespo³ów szkolnych
w konkurencjach zrêczno�ciowo-spraw-
no�ciowych zwyciê¿y³a Bia³a przed Bor-
kiem Starym i Hermanow¹, a Turniej Pi³ki
No¿nej o Puchar Dyrektora Szko³y Pod-
stawowej w Budziwoju wygra³ zespó³
z Budziwoja przed Borkiem Starym i Kiel-
narow¹.

W konkursie plastycznym pn. �Im-
presje rajdowe� zadaniem 4-osobowych
zespo³ów by³o namalowanie rozpoznawal-
nych elementów architektury Doliny Stru-
gu na tle wiosennej przyrody. Komisja
najwy¿ej oceni³a prace uczennic z Herma-
nowej (I miejsce), Matysówki (II miejsce)
i Borku Starego (III miejsce), ale wszyst-
kie prace wzbudzi³y uznanie ogl¹daj¹-
cych. Zdobywcy czo³owych miejsc otrzy-
mali nagrody, które wrêczy³ pan

Czy znasz jêzyk ojczysty?

                                                     Organizatorki:
       Regina Kawa, Renata Kêdzierska - SP Budziwój

       Teresa Kowal - SP Matysówka

ze szkó³ przystêpuj¹cych do rywalizacji wy³oni³a swych repre-
zentantów w drodze eliminacji wewn¹trzszkolnych, a ci spotkali
siê 19 maja br. w Budziwoju. Zestawy konkursowe sk³ada³y siê
z 18 zadañ i dotyczy³y znajomo�ci zasad poprawno�ci ortogra-
ficznej, interpunkcyjnej i jêzykowej, a tak¿e umiejêtno�ci czyta-
nia ze zrozumieniem i korzystania ze s³owników. Sprawdza³y te¿
zasób s³ownictwa oraz rozumienie znaczeñ zwi¹zków frazeolo-

gicznych. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie nawet z naj-
bardziej wymy�lnymi zadaniami, co oczywi�cie doceni³a komi-
sja konkursowa, przyznaj¹c kolejne miejsca i wyró¿nienia. Lista
zwyciêzców przedstawia siê nastêpuj¹co:
I miejsce: Mateusz Chmiel SP Budziwój, Ewelina Czenczek
                                                                                   SP Kielnarowa;
II miejsce: Natalia Stoch³a SP Budziwój, Maria Trzciñska
                        SP Tyczyn, Grzegorz Z³amaniec SP Matysówka;
III miejsce: Katarzyna Wójcik SP Bia³a, Natalia Pilecka
                            SP Kielnarowa, Anna Kawalec SP Matysówka;
Wyró¿nienia: Monika Ziêba SP Kielnarowa, Anna Bober
                                                                                           SP Tyczyn.

Dziêkujemy Burmistrzowi Kazimierzowi Szczepañskie-
mu za ufundowanie s³owników i poradników jêzykowych dla
wszystkich uczestników konkursu oraz za obecno�æ podczas
jego rozstrzygniêcia.

Burmistrz Kazimierz Szczepañski - ini-
cjator idei poznawania piêkna Doliny Stru-
gu poprzez coroczne rajdy.

Po godzinie 16.00 uczestnicy raj-
dy gimnazjalnym autobusem odjechali do
domów.

Dziêki ¿yczliwo�ci sponsorów
uda³o siê organizatorom zakupiæ wiele
atrakcyjnych nagród. Serdecznie za tê
¿yczliwo�æ dziêkujemy panu Kazimierzo-
wi Myrdzie - w³a�cicielowi sklepów Cen-
trum-Smak za nieodp³atne przekazanie
napojów i dro¿d¿ówek oraz pani Prezes
GS Samopomoc Ch³opska Zdzis³awie Fu-
rze za s³odycze. Impreza, mimo chwilo-
wych opadów deszczu uda³a siê, co po-
twierdzili uczestnicz¹cy w rajdzie ucznio-
wie i nauczyciele.

Zdobywcy pierwszego miejsca Ewelina Czenczek i Mateusz Chmiel
z Burmistrzem Kazimierzem Szczepañskim

                            Wies³aw Ulman
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Cz³onkowie ekozespo³ów, Klubu M³odego Ekologa oraz
zuchy i harcerze ze Szko³y Podstawowej w Budziwoju
11 maja br. wybrali siê na kolejn¹ wyprawê w poszukiwaniu �Eko-
landii�. Tym razem trasa wiod³a przez �plastikowy szlak�: sk³a-
dowisko odpadów w Kozodrzy, Zak³ad Segregacji Odpadów
w Paszczynie i Zak³ad Recyklingu ERGPET w Pustkowie. Trasê
zakoñczyli�my na �cie¿ce przyrodniczo-le�nej �Bluszcze�.

Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii

Na plastikowym szlaku

W górach� �mieci

Gry i zabawy ekologiczne >

Fina³em by³o
ognisko z pieczeniem
kie³basek w le�ni-
czówce.

�wiadomie wybrali�my tak¹ trasê ze wzglêdu na realiza-
cjê �Programu ekozespo³ów� (fundacja GAP Polska) oraz kam-
panii �Ziemio! - chcê, aby� by³a�� (Stowarzyszenie Ekologicz-
no-Kulturalne �Puls Ziemi�).

Organizatorem wyprawy by³ jak zwykle Zwi¹zek Komu-
nalny �Wis³ok�, a naszym przewodnikiem pani Kasia Rusza³a.

Na sk³adowisku odpadów w Kozodrzy

Zak³ad Segregacji Odpadów w Paszczynie �cie¿ka przyrodniczo-le�na �Bluszcze� Pieczenie kie³basek

                Iwona Wo�niak
                      opiekun Klubu M³odego Ekologa i dru¿yn ZHP

Je�li nie chcesz byæ grubasem...

Koniec ze z³ym jedzeniem w szkole!!!
Chipsy, napoje, ¿elki, batoniki - dzieci je uwielbiaj¹. Bo s¹

tanie, ³atwo dostêpne. A tym czasem lekarze i dietetycy bij¹ na
alarm: nasze dziecie �le siê od¿ywiaj¹!!!

W szkolnych sklepikach dzieci maj¹ ³atwy dostêp do nie-
zdrowej ¿ywno�ci. �Dieta� taka ma bezpo�redni wp³yw na obni-
¿enie odporno�ci dzieci, które coraz czê�ciej cierpi¹ na zapalenia
oskrzeli, alergie. Widoczny staje siê równie¿ problem oty³o�ci
w�ród m³odego pokolenia, a co za tym idzie, nadci�nienie, cu-
krzyca, choroby uk³adu kr¹¿enia, zmiany mia¿d¿ycowe.

Wiêkszo�æ produktów zawiera ogromne ilo�ci wêglowo-
danów. I tak np. w jednej szklance coli znajduj¹ siê a¿ trzy ³y¿ecz-
ki cukru. Dodatkowo cola wyp³ukuje  z ko�ci wapñ, co jest
szczególnie niebezpieczne w okresie wzrostu dziecka. Grozi to
osteoporoz¹ i wiêksz¹ ³amliwo�ci¹ ko�ci. Chipsy zawieraj¹

niebezpieczn¹ substancjê rakotwórcz¹, która uszkadza system
nerwowy.

Specjalistom niedawno przysz³a w sukurs prasa og³asza-
j¹c akcjê �Koniec ze z³ym jedzeniem w szkole�. My równie¿ do-
³¹czamy siê do tej akcji i apelujemy do opiekunów szkolnych
sklepików o ograniczenie asortymentu z³ej ¿ywno�ci.

Zamiast artyku³ów powszechnie zaliczanych do tzw. �mie-
ciojedzenia spróbujmy do szkolnych sklepików wprowadzaæ
owoce, wodê mineraln¹, naturalne nies³odzone soki, mleko i jo-
gurty z nisk¹ zawarto�ci¹ cukru  oraz tylko i wy³¹cznie kanapki
z pe³noziarnistego pieczywa. Je�li dziecko ma ochotê na co�
s³odkiego zaoferujmy mu suszone owoce.

W wielu krajach akcje tego typu prowdzone s¹ z pe³nym
sukcesem - mo¿e wiêc warto spróbowaæ i u nas.                   (ak)
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Tyczyñska Stacja Opieki Caritas
powo³ana zosta³a 26 wrze�nia 1995 r. Po-
wsta³a jako trzecia z kolei placówka tego
typu w diecezji rzeszowskiej. Ogromna
w tym zas³uga ks. Biskupa Ordynariusza
Kazimierza Górnego i dyrektora Caritas
Diecezji Rzeszowskiej ks. pra³ata Stanis³a-
wa S³owika. Stacja mie�ci siê w zabytko-
wym budynku starej plebanii w Tyczynie.
Ponad dziesiêcioletnia praca Stacji jest
okazj¹ do refleksji i podsumowañ.

Rozmowa z siostrami zakonnymi:
s. Anet¹ i s. Sergiusz¹ ze Zgromadzenia
Sióstr �w. Dominika, które pe³ni¹ pos³u-
gê medyczno-socjaln¹ w Stacji.
> Gdzie zrodzi³a siê idea tworzenia sta-
cji opieki?
- s. Aneta: Zaczê³o siê w Niemczech, gdzie
z inicjatywy Caritas powstawa³y pierwsze
placówki tego typu. To równie¿  Niemcy
wyst¹pili z propozycj¹ pomocy przy za-
k³adaniu takich stacji opieki w Polsce.
Pierwsze z nich zaczê³y dzia³aæ na �l¹sku.
Niemiecki Caritas dotrzyma³ s³owa finan-
suj¹c zakup potrzebnych sprzêtów i  �rod-
ków transportu.

W naszej Diecezji tê ideê  rozpo-
cz¹³ wcielaæ w ¿ycie ks. Stanis³aw S³owik.
Stacja w Tyczynie by³a trzeci¹ placówk¹
tego typu, powsta³¹  po Ropczycach
i K¹tach. Du¿y wk³ad w jej powstanie mia-
³a parafia w Tyczynie - bo dziêki niej mamy
budynek, oraz Gmina Tyczyn -  która wy-
asygnowa³a �rodki na jego adaptacjê.
Tak¿e i nam pomóg³ niemiecki Caritas, któ-
ry ufundowa³ wyposa¿enie i dwa samo-
chody.

Uroczyte otwarcie Stacji mia³o miej-
sce 15 pa�dziernika 1995 r. W pierwszych
latach dzia³alno�ci Stacja utrzymywana
by³a przez Gminê Tyczyn; w ten sposób
funkcjonowali�my do czasu powstania
Kas Chorych. Obecnie jeste�my w struk-
turach Niepublicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej i rozliczamy siê z Narodowym
Funduszem Zdrowia jako Niepubliczne
Centrum Pielêgniarstwa �rodowiskowo-
Rodzinnego.
> Jakie cele realizuje Stacja Opieki
w Tyczynie?
- s. Sergiusza: Naszym g³ównym zada-
niem jest pomoc medyczna i opieka pielê-
gnacyjna nad lud�mi chorymi, starszymi,
samotnymi, pomoc w prowodzeniu gospo-
darstwa domowego (tak¿e zakupy, sprz¹-
tanie), poradnictwo w sprawach medycz-
nych, ¿ywieniowych i nie tylko. Pomaga-
my naszym podopiecznym podaj¹c leki

Stacja pe³na cierpliwo�ci i po�wiêcenia

czy kroplówkê, robi¹c zastrzyk, wioz¹c do
lekarza, pobieraj¹c krew. Staramy siê te¿
otoczyæ swoich podopiecznych opiek¹
duchow¹, towarzyszymy im w ostatnich
chwilach i wspieramy w cierpieniu. Wielu
z nich ceni sobie nie tylko nasz¹ pomoc
czy obecno�æ, ale równie¿ modlitwê.
> Jak zorganizowana jest praca w Stacji?
- s. Aneta: Razem z s. Sergiusz¹ dy¿uruje-
my na miejscu w godz. 8.00-9.00. W tym
czasie mo¿na u nas zmierzyæ ci�nienie,
poziom cukru, cholesterolu czy zrobiæ
badanie OB; prawie wszystkie te badania
wykonujemy bezp³atnie i bez skierowania.
Pó�niej ka¿da z nas udaje siê do swoich
podopiecznych.

Obecnie do  Stacji zapisanych jest
ok. 3 tysiêcy osób, a ponad 300 z nich
korzysta z naszej sta³ej pomocy pielêg-
niarskiej. Liczba pacjentów zapisanych do
Stacji wzrasta, a zapisaæ siê do nas mo¿e
ka¿dy. Du¿ym u³atwieniem dla nas jest sa-
mochód; to dziêki niemu mo¿emy szyb-
ciej dotrzeæ do pacjenta, chocia¿ nie za-
wsze, bo przecie¿ nie ka¿dy z naszych pod-
opiecznych mieszka przy g³ównej drodze.
Nasza pomoc tak naprawdê jest opiek¹
ca³odobow¹. Czêsto zdarza siê, ¿e jeste-
�my do swoich podopiecznych wzywane
wieczorem, bo choroba przecie¿ nie wy-
biera czasu.  Do Stacji wracamy  miêdzy
godz. 16.00 a 17.00.

W Stacji pacjenci mog¹ korzystaæ
z zabiegów rehabiblitacyjnych, oczywi�cie
potrzebne jest skierowanie od lekarza ro-
dzinnego lub od specjalisty.
> Z jakich zabiegów mo¿na skorzystaæ?
- s. Sergiusza: W Stacji pracuje dwóch

rehabilitantów, a pacjenci mog¹ skorzy-
staæ z takich zabiegów jak: laser, magne-
tronik, diadynamik, jonoforeza, ultrad�wiê-
ki, wirówka , lampy solux, bioptrom. Mo¿-
na te¿ skorzystaæ z przyrz¹dów do æwi-
czeñ. Jednak najwiêcej skierowañ jest na
masa¿. Ilo�æ i rodzaj  zabiegów, z jakich
mog¹ skorzystaæ pacjenci, jest bogat¹ ofer-
t¹, dlatego nie dziwi fakt, ¿e z roku na rok
chêtnych przybywa. Nasuwa tu siê jed-
nak smutna my�l, ¿e Polacy maj¹ coraz
wiêcej problemów ze swoim zdrowiem
i wcale nie zale¿y to od wieku.
> Stacja Opieki w Tyczynie dysponuje
w³asn¹ wypo¿yczalni¹ sprzêtu technicz-
nego i medycznego, co mo¿na tu wypo-
¿yczyæ?
- s. Aneta: Wypo¿yczalnia funkcjonuje od
pocz¹tku dzia³alno�ci Stacji. Jest ona bar-
dzo wa¿na dla mieszkañców, których czê-
sto nie staæ na kupno potrzebnego sprzê-
tu. W naszej wypo¿yczalni znajduj¹ siê:
³ó¿ka i materace (zwyk³e i przeciwodle¿y-
nowe), chodziki, wózki, kule, laski, kon-
centrator tlenu, ssaki, glukometr, przyrz¹-
dy do æwiczeñ. Sprzêt ten  mo¿na wypo-
¿yczyæ za dobrowoln¹ op³at¹. Staramy siê
tak organizowaæ nasz¹ pracê, aby ka¿dy
komu  potrzebny jest sprzêt, móg³ wypo-
¿yczyæ go w naszej Stacji. Ilo�æ sprzêtu,
którym dysponuje wypo¿yczalnia z bie-
giem lat wzros³a dosyæ znacznie. To wa¿-
ne, bo chêtnych do skorzystania jest co-
raz wiêcej.

Dziêkujê za rozmowê.
                            Z s. Anet¹ i s. Sergiusz¹
                   rozmawia³a Alicja Kustra

Siostry Dominikanki - s. Sergiusza i s. Aneta pe³ni¹ pos³ugê medyczno-socjaln¹
w Stacji Opieki Caritas w Tyczynie
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Krakowskie B³onia - miejsce, jakie-
go szukaæ gdzie indziej. 48 ha ³¹ki w cen-
trum miasta - jest �wiadkiem polskiej
historii. Widzia³y rewiê wojsk Ksiêstwa
Warszawskiego, a w 1933 r. wielkie popisy
kawalerii w 250. rocznicê odsieczy wiedeñ-
skiej. Tu odby³y siê uroczysto�ci 500-lecia
bitwy pod Grunwaldem, tu przysiêgê sk³a-
dali legioni�ci Józefa Pi³sudskiego.

B³onia s¹ miejscem kolejnych spo-
tkañ z Janem Paw³em II. W 1979 r. po raz
pierwszy zbudowano tu papieski o³tarz,
a sektory by³y oddzielone drewnianymi
belkami. Gor¹co wita³ Kraków Papie¿a
w 1983 r. Ludzie po raz pierwszy od wpro-
wadzenia stanu wojennego poczuli siê
tu wolni, rozwin¹³ siê las transparentów
�Solidarno�ci�. W 1987 r. kolejne spotka-
nie z Janem Paw³em II, nielegalna �Solidar-
no�æ� znów pojawi³a siê na B³oniach. W³a-
dze zakaza³y, pod pretekstem bezpieczeñ-
stwa Papie¿a, wnoszenia do sektorów
wszelkich dr¹¿ków. Na obrze¿ach B³oñ do-
sz³o do esbeckiej prowokacji; po zakoñ-
czeniu spotkania z Ojcem �wiêtym jacy�
cywile rzucali petardy.

Potem by³o radosne spotkanie
w czerwcu 1997 r., gdy Jan Pawe³ II kanoni-
zowa³ królow¹ Jadwigê. Na tej uroczysto-
�ci by³y�my z naszymi uczniami ze Szko³y
Podstawowej w Hermanowej. Papie¿ po-
�wiêci³ nam szkolny sztandar.

W pa�dzierniku 1997 r.,  w 19. rocz-
nicê pontyfikatu, ustawiono na B³oniach
26-tonowy granitowy kamieñ, przywiezio-
ny z Tatr. Do kamienia przytwierdzono
odlany w br¹zie herb papieski i napis Ty
jeste� ska³a.

By³ te¿ rok 1999, gdy pó³tora milio-
na wiernych zamar³o na wie�æ, ¿e Jan Pa-
we³ II zachorowa³ i musia³ pozostaæ w swej
rezydencji. Wtedy Mszê �w. odprawi³ kard.
Angelo Sodano, a homiliê papiesk¹ odczy-
ta³ kard. Franciszek Macharski. Ludzie sta-
li w strugach deszczu i zatroskani patrzyli
na pusty papieski fotel, modl¹c siê o zdro-
wie Ojca �wiêtego.

W 2002 r. podczas ostatniej wizyty
Jana Paw³a II na papiesk¹ Mszê przysz³o
dwa i pó³ miliona wiernych. Nie mogli siê
pomie�ciæ na wielkiej ³¹ce, wype³nili po
brzegi okoliczne aleje i ulice.

Po �mierci Papie¿a B³onia przez kil-
ka dni p³onê³y tysi¹cami �wiec. W dniu po-
grzebu Papie¿a na B³onia przysz³o rano ok.
800 tysiêcy osób.

28 maja 2006 r. ponad milion ludzi
wita³o Papie¿a Benedykta XVI, gdy o godz.
9.10 przyby³ na krakowskie B³onia. Papa-
mobile wolno przejecha³ w morzu bia³o-¿ó³-
tych i bia³o-czerwonych chor¹gwi. Papie¿
znakiem krzy¿a wita³ zgromadzonych piel-
grzymów. Na szczê�cie przesta³o padaæ.
Chór �piewa³ monumentaln¹ pie�ñ �Tu es
Petrus�, a tak¿e hymn �Nie lêkajcie siê�.
�- Ojcze �wiêty wita Ciê Kraków�, �Wita
Ciê ziemia Jana Paw³a II� -  tymi s³owy zwró-
ci³ siê do Benedykta XVI kard. Stanis³aw
Dziwisz.

Wierni uczestnicz¹cy we mszy na
B³oniach ¿ywio³owo przyjêli s³owa Bene-
dykta XVI, ¿e przyby³ tu z potrzeby serca,
aby kroczyæ �ladami swego wielkiego po-
przednika Jana Paw³a II. Wierni ch³onêli
ka¿de zdanie w jêzyku polskim, jakie do nich
kierowa³. T³um odpowiada³ mu: �My Ciê
kochamy�. Kilkana�cie tysiêcy wiernych,
którzy ca³¹ noc czekali na niedzieln¹ mszê,
rankiem nie czu³o zmêczenia. Czêstowali siê
kanapkami, wielu sz³o do spowiedzi.
Pewien ksi¹dz, z którym rozmawia³am
zauwa¿y³, ¿e choæ Papie¿ przekazuje nam
prawdy oczywiste, to czyni to w sposób
nowatorski.

Wierni opuszczali B³onia przekona-
ni, ¿e bêd¹ trwali w podjêtych postano-
wieniach.

                          El¿bieta Domino

Dekanalny Kongres Rodzin
Tyczyn,  8 - 11 czerwca 2006

Patronat ks. biskup Kazimierz Górny

Czwartek - 8 czerwca br.
                                       - ko�ció³ parafialny
godz. 18.00 - uroczysta Msza �w.
                       na rozpoczêcie Kongresu
godz. 19.00 - konferencja �Rodzina jako
�rodowisko wychowawcze�
                    - ks. kan. Jan Wolak, Strzy¿ów
godz. 19.45 -  Adoracja eucharystyczna
Pi¹tek - 9 czerwca br.
                                       - ko�ció³ parafialny
godz. 18.00 - Msza �w.
godz. 18.45  - konferencja �Rodzina pol-
ska - szanse i zagro¿enia�
           - ks. mgr Adam Dzióba, diecezjalny
             duszpasterz rodzin, Rzeszów
godz. 19.45 - Adoracja eucharystyczna
Sobota -10 czerwca br.
                  - O�rodek Kultury w Tyczynie,
       Spotkanie diecezjalne Stowarzyszenia
       Rodzin Katolickich
godz. 10.30
                              - rozpoczêcie spotkania

Rodzina Bogiem silna nadziej¹ �wiata

godz. 10.45 - wyst¹pienia prelegentów nt.
�Ko�ció³, ruchy i stowarzyszenia katolic-
kie wobec rodziny� (Duszpasterstwo Ro-
dzin, Caritas, Akcja Katolicka, Domowy
Ko�ció³, Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich)
godz. 13.45 - debata panelowa
�Dok¹d zmierzasz rodzino?�
    - moderator: dr Jan Hermaniuk, Tyczyn
godz. 15.00 - Msza �w. pontyfikalna i b³o-
gos³awieñstwo ks. Biskupa Kazimierza
Górnego w ko�ciele parafialnym
Niedziela - 11 czerwca 2006
godz. 11.00 - uroczysta Msza �w. odpu-
stowa. Konferencja �Rodzina nadziej¹
�wiata�
        - ks. infu³at Wies³aw Szurek, Rzeszów
godz. 12.15 - Akt oddania rodzin Naj�wiêt-
szemu Sercu Jezusowemu. B³ogos³awieñ-
stwo Naj�wiêtszym Sakramentem. Te Deum
laudamus.

Zakoñczenie Kongresu.

                               Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy zawodów wêd-
karkich, które mia³y siê odbyæ
4 czerwca br. informuj¹, ¿e

Piknik wêdkarski dla dzieci

zosta³ przeniesiony na dzieñ
11 czerwca 2006 r.

Zawody odbêd¹ siê w godz. 9.30-
13.30 na stawach w Tyczynie.

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje  mieszkañców  gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
 od 8.00 do 15.00 (I piêtro)

Spotkanie z Papie¿em
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4 czerwca br. po raz kolejny Gmi-
nie Tyczyn zagra¿a³a powód�. Po obfitych
opadach deszczu w nocy z soboty na nie-
dzielê woda w Strugu oraz wp³ywaj¹cych
do niego potokach zaczê³a szybko przy-
bieraæ. Z coraz wiêkszym niepokojem spo-
gl¹dali�my na niebo.

O godz. 9.00 poziom wody na rze-
ce Strug przy mo�cie Bia³a - Tyczyn wy-
nosi³ 190 cm, a o godz. 11.00 ju¿ 230 cm
i od tej pory ci¹gle wzrasta³. W Urzêdzie
Gminy i Miasta uruchomili�my dy¿ur
Gminnego Centrum Reagowania. Gminny
Komendant Stra¿y Po¿arnej kierowa³ gru-
py OSP na pojedyncze podtopienia spo- Podtopione domy przy ul. Dworskiej w Budziwoju

I znów popada³o

wodowane g³ównie niedro¿no�ci¹ prze-
pustów. W Budziwoju do udro¿nienia
u¿yli�my koparki. O godz. 13.00 przekro-
czony zosta³ stan alarmowy (3 m) woda
ci¹gle przybiera³a, by o godz. 16.00 osi¹-
gn¹æ poziom maksymalny 340 cm.  Na
szczê�cie oko³o godz. 13.30 przesta³o pa-
daæ i sytuacja nie ulega³a ju¿ pogorsze-
niu, a woda w Strugu po kilku godzinach
zaczê³a opadaæ.

Wezwani pracownicy Urzêdu, za-
trudnieni w ramach prac interwencyjnych

nape³niali worki piaskiem, które gromadzo-
ne by³y na placu obok spó³ki Eko-Strug,
czê�æ zosta³a przekazana potrzebuj¹cym.
Wydano 100 worków, które bardzo przy-
da³y siê mieszkañcom Mokrej Strony i ul.
Wyzwolenia w Tyczynie.

Cz³onkowie Gminnego Centrum
Reagowania interweniowali w Sztabie An-
tykryzysowym Starostwa Powiatowego
by obni¿yæ poziom wody na zaporze na
Wis³oku w Rzeszowie celem zmniejszenia
zagro¿enia. Interwencje przynios³y ocze-

Strug przy k³adce na ul. Wyzwolenia w Tyczynie

kiwany skutek. Zdecydowano otworzyæ
zaporê.

Mimo dalszych, lecz nieznacznych
ju¿ opadów deszczu wystêpuj¹cych
w niedzielny wieczór i noc, woda na Stru-
gu nadal opada³a, zagro¿enie powodzi¹
minê³o. Dosz³o jednak do zalania pól i pod-
topienia gospodarstw g³ównie w Budzi-
woju, Borku, Bia³ej i Tyczynie.

Dzwoni¹cy do Urzêdu Gminy
w trakcie zagro¿enia mieszkañcy nie ukry-
wali swego przera¿enia. Oczekiwali pomo-
cy ze strony gminy. Zauwa¿yli�my jed-
nak ma³¹ chêæ wspó³pracy ze s³u¿bami
gminnymi oraz stra¿akami w obronie w³a-
snych domów. Tymczasem wspó³dzia³a-
nie jest konieczne, gdy¿ gmina nie zatrud-
nia do tego celu grup ludzi ze specjali-
stycznym sprzêtem. Opieramy siê g³ów-
nie na spo³ecznej pracy stra¿aków, którzy
w takich sytuacjach nie zawodz¹. Dali na
to dowód ju¿ nie jeden raz. Uczestnicz¹
w akcjach i nios¹ pomoc innym, z regu³y
w bardzo trudnych i niebezpiecznych wa-
runkach, w ch³odzie i deszczu, czêsto przez
wiele godzin, pozostawiaj¹c w³asne domy
i rodziny. Nale¿y siê im szacunek i podziê-
kowanie. I o to na przysz³o�æ proszê.

                 Kazimierz Szczepañski

Pani Annie Górskiej
wyrazy szczerego wspó³czucia
z powodu �mierci

TATY
sk³adaj¹
        pracownicy Szko³y Podstawowej
      w Tyczynie

Pani Jadwidze Sworzeñ
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu �mierci

TE�CIA

sk³adaj¹
        pracownicy Szko³y Podstawowej
      w Tyczynie

S¹siadom, znajomym i wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w ostatniej
ziemskiej drodze

mojego OJCA
Kazimierza Majchrowskiego

serdeczne Bóg zap³aæ
                                     Marta Baran
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Cieszyæ mo¿e fakt, ¿e tradycje ch³opskie s¹ podtrzymy-
wane i kultywowane, czego dowodem by³ wystêp zespo³u �Bu-
dziwojce� z Kapel¹ Wójta Tycznera. Tradycyjne ludowe stroje

28 maja - 4 czerwca 2006

Dni  Tyczyna  `2006

31maja 2006 r.  Udane �Pierwsze kroki�
Zespo³y �Ka�ki� z Tyczyna, �Katarzynki� z Bia³ej

(MGOK Tyczyn, op. Jolanta Kocy³a) oraz m³odsza grupa zespo-
³u �Flimero� (SP Tyczyn, op. Jolanta Magda) uczestniczy³y

i przy�piewki budziwojskie na chwilê pozwoli³y przenie�æ siê
nam w czasy cesarza Franciszka Józefa, który go�ci³ na swoim
dworze w Wiedniu budziwojaków z �Budziwojskim weselem�.
       Wystawê ogl¹daæ mo¿na w galerii MGOK do 20 czerwca br.

Ci¹g dalszy ze strony 3

Start wy�cigu kolarskiego

3 czerwca 2006 r. Wy�cig w deszczu
Mimo deszczu i zimna prawie 100 mi³o�ników kolarstwa

stanê³o na starcie Ogólnopolskiego Wy�cigu o Puchar Burmi-

Meta w Kielnarowej-Królce - oczekiwanie na wrêczenie pucharów

                                                               Ci¹g dalszy na stronie 10

w I Powiatowym Przegl¹dzie Dzieciêcych Form Tanecznych
�Pierwsze kroki� w G³ogowie M³p. W�ród zespo³ów uczestni-
cz¹cych w  konkursie reprezentantki naszej gminy zosta³y wy-
soko ocenione; jury przyzna³o zespo³owi �Ka�ki� II miejsce za
taniec �Disco-Ston�. W kat. klas 0-III nie przyznano I i II nagro-
dy, za� III miejsce przypad³o m³odszej grupie zespo³u �Flimero�.

strza Gminy Tyczyn i I Mistrzostw Polski S³u¿b Mundurowych
w Kolarstwie Szosowym. Trasa wy�cigu wynosi³a 100 lub 70 km
i wiod³a przez Tyczyn, Chmielnik, Dyl¹gówkê i Kielnarow¹. Wziêli
w nim udzia³ zawodnicy z ca³ej Polski. Organizatorami imprezy
by³ Urz¹d Gminy i Miasta w Tyczynie oraz Policyjne Towarzy-

stwo Sportowe �Walter�. Imprezê poprowadzi³ Marek Grzesik
z �Radia Bieszczady�.

Zwyciêzc¹ zawodów w kat. do 40 lat zosta³ Piotr Szcze-
panik z Rzeszowa. W kat. po 40 I miejsce wywalczy³ Tadeusz
Drab z Wa³brzycha, natomiast w kat. open (niemundurowi) wy-
gra³ Artur Przydzia³ z Dêbicy.

�Ka�ki� zdoby³y II miejsce za taniec Disco-Ston
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4 czerwca 2006 r. Parada Orkiestr Dêtych
... �jest w orkiestrach dêtych jaka� si³a�, która potrafi za-

trzymaæ nawet deszczowe chmury. Przekonali�my siê o tym, kiedy
zabrzmia³y pierwsze takty melodii granych przez orkiestry bior¹ce
udzia³ w VII Powiatowej Paradzie Orkiestr Dêtych. Po przemarszu

28 maja - 4 czerwca 2006

Dni  Tyczyna  `2006

Orkiestra Dêta z Borku Starego                        i z WSK Rzeszów

ulicami Tyczyna na estradzie zaprezentowa³y siê orkiestry dête
z B³a¿owej, Borku Starego, G³ogowa M³p., Harty i WSK Rzeszów.
Imprezê otworzy³ Burmistrz Kazimierz Szczepañski, witaj¹c go-
�ci: Aleksandrê Niezgodê - wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Chó-
rów i Orkiestr Oddzia³ w Rzeszowie, Adama Kozaka - naczelnika
Wydzia³u Spo³eczno-O�wiatowego ze Starostwa Powiatowego

Orkiestra Dêta z G³ogowa M³p.

w Rzeszowie, Antoniego Jonkisza - Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Tyczynie.

Dzieciêce popisy
Po koncercie orkiestr dêtych na scenie MGOK zaprezen-

towa³y siê dzieciêce grupy taneczne �Ka�ki�, �Katarzynki� , �Lar-
go�oraz solistki Klaudia i Dominika Patalskie, Dominika Ferenc
i Milena Pelc. Ich popisy budz¹ nadziejê, ¿e z naszych m³odych
artystek wyrosn¹  gwiazdy.

Majewska i Korcz

Alicja Majewska przed wystêpem...
                                  ...i na scenie - razem z W³odzimierzem Korczem

Go�æmi specjalnymi imprezy koñcz¹cej tegoroczne �Dni
Tyczyna� byli piosenkarka Alicja Majewska i towarzysz¹cy jej
wybitny muzyk i kompozytor W³odzimierz Korcz.

                                                            Dorota Z¹bek

Pani Alicja - kobieca, ciep³a, skromna przypomnia³a  swoje
najwiêksze przeboje i zachêci³a wszystkich do wspólnej zabawy,
a na zakoñczenie recitalu wykona³a przy�piewki ludowe, i to
z przytañcowaniem, co szalenie podoba³o siê tyczyñskiej
publiczno�ci.

Po wystêpie gwiazd do tañca przygrywa³ zespó³ �Retro�
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26 maja 2006 r. w Urzêdzie Gminy
i Miasta w Tyczynie odby³a siê uroczy-
sto�æ wrêczenia medalu za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie, który otrzymali Pañ-
stwo Janina i Franciszek Blokowie,
mieszkañcy Bia³ej. Dekoracji dokona³
Burmistrz Kazimierz Szczepañski, na-
stêpnie by³y ¿yczenia i chwile zwierzeñ.

Pañstwo Franciszek i Janina Blo-
kowie mieszkañcami naszej Gminy s¹ od
niedawna, wcze�niej mieszkali w Rzeszo-
wie. Wychowali dwóch synów i doczeka-
li siê trzech wnuczek i jednego wnuka.
Obydwoje aktywnie prze¿yli dotychcza-
sowe ¿ycie, pracuj¹c zawodowo. Obec-
nie ciesz¹ siê zas³u¿on¹ emerytur¹ i suk-
cesami swoich synów i wnucz¹t.

50 lat razem

                               Teresa Bober

> Og³oszono i przeprowadzono przetargi
na wykonanie remontów dróg mas¹ as-
faltow¹. Wykonawc¹ jest Miejskie Przed-
siêbiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie
za kwotê 722 z³ za m2. W ramach wykona-
nych prac wyremontowano ul. Parkow¹,
ul. Podwale, ul. Kiliñskiego w Tyczynie.
Pozosta³y do wyremontowania ul. Pod-
miejska w Budziwoju, droga Kielnarowa-
Matysówka, droga Matysówka-Kielnaro-
wa, ul. Zagrody w Tyczynie.
> Trwaj¹ prace przy remoncie prze³omów
na drodze Hermanowa Czerwonki, koszt
remontu wyniesie 122 z³ za 1 m2.
> Przeprowadzono przetarg na wykona-
nie remontu dróg kruszywem; wp³ynê³y
dwie oferty. Dostawê t³ucznia i kliñca
wygra³a firma JAR Kielnarowa za kwotê
95,16 z³/m3 ³¹cznie z transportem i wbudo-
waniem. Dostawê ¿wiru wygra³a firma
Trans-Cag Budziwój za kwotê 59,78z³/m3

³¹cznie z transportem i wbudowaniem.
> Droga Budziwój-Potoki-Hermanowa
Zakoñczono prace przy przebudowie dro-
gi gminnej, w ramach prac wykonano:
- przepust w ci¹gu drogi,
- podbudowê z t³ucznia,
- po³o¿ono warstwê wi¹¿¹c¹ grub. 4 cm ,
- po³o¿ono warstwê �cieraln¹ z masy bi-
tumicznej grubo�ci 3 cm,
- wykonano obustronne pobocza i rowy
okalaj¹ce,
- oczyszczono zjazdy.

Prace wykonano na odcinku 720
mb. Wykonawc¹ robót jest Rejon Budo-
wy Dróg i Mostów Krosno wybrany
w ramach przetargu nieograniczonego.

Remonty dróg gminnych

                       Ci¹g dalszy na stronie 16 Dobiega koñca przebudowa ul. Poselskiej w Budziwoju

Droga Budziwój-Potoki-Hermanowa zosta³a przebudowana na odcinku 720 m
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Z historii
Historia OSP z Hermanowej siêga roku 1948. Wtedy

powsta³ pomys³ utworzenia jednostki po¿arniczej na terenie wsi,
która nios³aby pomoc  mieszkañcom w obliczu po¿arów. Jednym
z inicjatorów  utworzenia jednostki by³ Leon Sawicki, nauczyciel
i dyrektor szko³y podstawowej. W pocz¹tkowym okresie stra¿
mia³a charakter pogotowia po¿arniczego, a jej jedynym wyposa-
¿eniem by³a sikawka ss¹co-t³ocz¹ca i beczkowóz. Brak w³asnych
funduszy zmusi³ jednostkê do kilkuletniego czekania na sprzêt.

Wa¿nym wydarzeniem by³o przekazanie sztandaru, któ-
ry ufundowali mieszkañcy wsi w 1988 r. W 1994 r., dziêki miesz-
kañcom Hermanowej, wielu sponsorom oraz Gminie Tyczyn, OSP
doczeka³a siê wymarzonego samochodu bojowego. By³ to ̄ uk
LGM z pe³nym wyposa¿eniem. Tak¿e w 1994 r. nast¹pi³o odda-
nie  do  u¿ytku  Domu  Ludowego  wraz  z  mieszcz¹c¹  siê  w  nim
remiz¹ stra¿ack¹. Warto odnotowaæ tak¿e pe³en po�wiêcenia
udzia³ druhów OSP Hermanowa w akcji ratunkowej w czasie
powodzi, jaka dotknê³a Gminê Tyczyn w 1996 r. Hermanowscy
stra¿acy wykazali siê wtedy wielk¹ odwag¹ i dobr¹ organizacj¹.

W 2003 r. w Hermanowej stan¹³  pomnik �w.  Floriana -
patrona  stra¿aków. Pomys³ zrodzi³ siê z  inicjatywy  ks.  probosz-
cza  Mieczys³awa Lignowskiego  i  przy  jego  wsparciu, licznych
sponsorów i ofiarno�ci mieszkañców, móg³ zostaæ zrealizowany.
Hermanowski �w. Florian wraz z postumentem ma ponad 4 m
wysoko�ci i stoi w miejscu  zasypanego basenu przeciwpo¿aro-
wego. Uroczysto�æ  po�wiêcenia  pomnika  odby³a siê 8 czerwca
2003 r., wraz z jubileuszem 55-lecia istnienia jednostki.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Hermanowej ma swoj¹ stro-
nê internetow¹ www.osphermanowa.prv.pl oraz konto bankowe:
17 9164 0008 2001 0000 0651 0001, na które mo¿na dokony-
waæ wp³at na rzecz jednostki.
O jednostce

OSP liczy aktualnie kilkudziesiêciu cz³onków.
Sk³ad grupy seniorów: Edward Paluch, Zbigniew Kalandyk, Ja-
nusz Skoczylas, Stanis³aw Cis³o, Jan S³owik, Piotr Makulski, Bo-
gus³aw Wójcik, Miros³aw Skoczylas, Andrzej Skoczylas, Ma-
riusz Zembroñ, Andrzej Malak, Dariusz Kobylarz, Waldemar Ja-
worski, Janusz Surówka, Tomasz Kalandyk, Antoni Kalandyk,
Marian Wilk, Franciszek Wiater, Roman Szczoczarz, Edward Pro-
kop, Krzysztof Paluch, Piotr Paluch, Waldemar Kasak.
Sk³ad grupy ch³opców: Bart³omiej Kotowicz, Mi³osz Borowiec,
Dominik Skoczylas, Sebastian Szpunar, Micha³ Skoczylas, Pa-
we³ Makulski, Mateusz Jaworski, £ukasz Duda, Sebastian Mla�,
Adrian Kocór, Rafa³ Nowak, Miros³aw Tendelski, Artur Mastej,
Bogdan Tendelski, Mateusz Krztoñ. Opiekun: Janusz Skoczylas.
Sk³ad grupy dziewcz¹t: Jolanta Mroczka, Iwona Jellinek, Anna
Kaczor, Klaudia Rybak, Stella Leniart, Joanna Cis³o, Ewelina Roz-
mus, Iwona Mastej, Ma³gorzata Szwed, Agata Rzepka, Jolanta
Bury, Lidia Duda, Paulina Lasota i Magda ¯elazny. Grupa ta
powsta³a w ubieg³ym roku, a opiekunem jest Stanis³aw Cis³o.

Wszystkie grupy po¿arnicze co roku bior¹ udzia³ w za-
wodach stra¿ackich. W ubr. na zawodach gminnych dziewczêta
zajê³y I miejsce, a ch³opcy  II miejsce.

Stra¿acy bior¹ udzia³ w ró¿nych uroczysto�ciach ko�ciel-
nych. W Wielki Pi¹tek i w Wielk¹ Sobotê, pe³ni¹ wartê przy
Bo¿ym Grobie, a w Niedzielê Zmartwychwstania Pañskiego
w galowych mundurach uczestnicz¹ we Mszy Rezurekcyjnej.

Lepszy sprzêt
- lepsza jednostka

Nowy wóz
Od dwóch lat stra¿acy z OSP Hermanowa starali siê

o nowy wóz. ̄ uk LGM kupiony dwana�cie lat temu ma obecnie
27 lat. Jego z³y stan techniczny uniemo¿liwia³ stra¿akom dotar-
cie na miejsce po¿aru. Wreszcie, 22 marca br. OSP Hermanowa

14 maja 2006. Uroczysto�ci po�wiêcenia
nowego wozu stra¿ackiego

zakupi³a wymarzony samochód bojowy - Magirus - daj¹cy na-
dziejê na lepsz¹ przysz³o�æ jednostki. Kupili go w Che³mnie dru-
howie Zbigniew Kalandyk i Piotr Makulski oraz Burmistrz Kazi-
mierz Szczepañski. �rodki finansowe uzyskano dziêki rozprowa-
dzanym co roku kalendarzom stra¿ackim, organizowanym zaba-
wom przez cz³onków OSP, oraz wp³atom sponsorów. Jednak naj-
wiêkszy udzia³  finansowy w zakupie samochodu ma Gmina Ty-
czyn, która do³o¿y³a po³owê ceny jego zakupu.

Nowy wóz jest o wiele sprawniejszy od poprzednika. Wy-
posa¿ony jest m.in. w 1500 litrowy zbiornik na wodê, 9-osobow¹
kabinê, auto-pompê. Samochód - jak na swoje lata - jest w do-
brym stanie, lecz bez przeróbek siê nie obesz³o. Do³o¿ono m.in.
przednie orurowanie i tzw. koguta na dach. Stra¿acy zakupili te¿
dziesiêæ kasków bojowych i kilka bia³ych koszul dla cz³onków
grupy m³odzie¿owej. Uroczysto�æ po�wiêcenia samochodu od-
by³a siê 14 maja br. na Mszy �w w ko�ciele parafialnym. Wóz
ustawiony przy pomniku �w. Floriana po�wiêci³ ks. proboszcz
Mieczys³aw Lignowski, w obcno�ci Burmistrza, stra¿aków

Hermanowa
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z Tyczyna, Borku Starego i Kielnarowej oraz licznie zgromadzo-
nych mieszkañców wsi.

Nowy wóz bardzo siê przyda³, gdy hermanowscy stra¿a-
cy z po�wiêceniem uczestniczyli w akcji gaszenia po¿aru jaki
w nocy z 23 na 24 maja br. wybuch³ w Zak³adach Miêsnych
�Herman�. OSP Hermanowa w b³yskawicznym czasie zebra³a eki-
pê licz¹c¹ 15 osób i dojecha³a na miejsce wypadku jako druga
jednostka zaraz po Rzeszowie. Stra¿acy ciê¿ko pracowali przy
gaszeniu po¿aru przez 11 godzin. Po jego opanowaniu, przez
kolejnych kilka dni, pracowali przy usuwaniu zgliszcz.

Cz³onkowie OSP Hermanowa sk³adaj¹ serdeczne podziê-
kowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili siê do zakupu nowego samochodu po¿arniczego. Dziêkuje-
my Burmistrzowi Kazimierzowi Szczepañskiemu oraz wszyst-
kim sponsorom, którymi byli:
> Salon fryzjerski �Afrodyta� - Ewelina Bialic, Tyczyn;
> RESBRAM - Hermanowa;
> STARA PIEKARNIA - A. W³odarczyk, M. Ksi¹¿ek, Tyczyn;
> Us³ugowy Zak³ad Stolarski in¿. Jan Kmiotek;
>Firma Wies³aw £ukasik, Hermanowa;
> Sklep W-ZETKA - T. Wiater, J. Zawadzka, Hermanowa;
>Serwis Samochodowy SziK - Tyczyn;
> Sklep spo¿ywczo przemys³owy Zbigniew Kalandyk, Hermanowa;
> Zak³ad Krawiecki AGAMIK - Jerzy Domino, Hermanowa;
> Firma �Wykoñczenie wnêtrz� Les³aw Majda, Hermanowa;
> Dystrybutor materia³ów budowlanych BISBUD, Tyczyn;
> Rzeszowskie Centrum Sprzeda¿y Farb i  Lakierów - FULL FARB;
> JAR - Jan Syno�, Ryszard Rz¹sa, Kielnarowa;
> Sklep Zoologiczny, Tyczyn;

> Kompleksowe wykonywanie ogrodzeñ BRAMEK, Mi³ocin;
> P.H.U. STE-BUD;
> Stacja Kontroli Pojazdów - Auto KANAS, Tyczyn;
> Firma us³ugowo handlowa Janusz Puterla;
> Sklep MEWA 2, Tyczyn;
> Centrum Sprzêtu Ogrodniczego SCANDIC, Tyczyn;
> Zak³ad Produkcji Wód Gazowanych �Rzeszowianka�,
                                                                                         Borek Stary;
> Dzia³alno�æ us³ugowo handlowa - Stanis³aw Piasecki;
> Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug, Tyczyn;
> Firma EKO-REM, Rzeszów;
> Przedsiêbiorstwo AGROBUD - Wies³aw Szostek, Tyczyn;
> Prywatna Komunikacja Samochodowa - Alfred Szostek,
                                                                                           Straszydle;
> Us³ugi budowlane i brukarskie GIPS-BRUK - Janusz Jarema;
> INSTPIECH - Stefan Piech, Hermanowa;
> TRANSPORT - Budziwój;
> Prywatna Komunikacja Samochodowa - Edward Szostek,
                                                                                           Straszydle;
> Zak³ady Miêsne HERMAN, Kielnarowa;
> Centrum Stolarki Otwartej MARIOT;
> SECURITY OFFICE, Rzeszów;
> ArtForm - Hermanowa;
> Piekarnia Misia Jana - J. Mazur, R. Mazur, K. Mazur, Tyczyn;
> WOJ-MAR, Tyczyn;
> Ubezpieczenia ANDAR, Rzeszów.

                                         Mateusz Jaworski
                                              Uczeñ kl. III Gimnazjum w Tyczynie

W �Hermanie� postêpuj¹ prace budowlane zwi¹zane z
odbudow¹ Zak³adu. Gotowy jest w ca³o�ci dach nad czê�ci¹
administracyjn¹. Trwaj¹ intensywne prace zwi¹zane z adaptacj¹
poddasza i remont pozosta³ych pomieszczeñ budynku.

�Herman� wygrywa wy�cig z czasem

Uwaga  Czytelnicy!
Nastêpny numer �GT� uka¿e siê

z dat¹ 25 czerwca 2006 r.
Termin sk³adania tekstów na dyskietce lub CD up³ywa

19 czerwca  2006 r.
         Zdjêcia mile widziane.

Wykonano w ca³o�ci konstrukcjê dachow¹ nad czê�ci¹
produkcyjn¹, rozpoczêto krycie blach¹ trapezow¹. Obiekt za-
bezpieczony jest ju¿ foliami przed opadami deszczu. Trwaj¹ tak-
¿e intensywne prace zwi¹zane z odbudow¹ poddasza w czê�ci
produkcyjnej.

Kontynuowana jest i zwiêkszana produkcja wêdlin i prze-
tworów miêsnych.

Budynek administracyjny ma ju¿ nowy dach,
trwa remont poddasza i zniszczonych pomieszczeñ

Gotowa jest konstrukcja pod nowy dach nad czê�ci¹ produkcyjn¹

Gmina podjê³a i realizuje remont drogi w Kielnarowej-
Czerwonkach - drogi wiod¹cej do �Hermana�.

                                              Kazimierz Szczepañski
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Id¹ wakacje

SPEAKER
mgr Marzena Wianecka-Kusy

36-020 Tyczyn, ul. Parkowa 27a,
tel. 017 22-93-610: 0 501 542 903

Pó³kolonia z jêzykiem angielskim
dla dzieci w wieku 6-15 lat
Termin: 2-14 lipca 2006 r.
Miejsce: zespó³ pa³acowo-parkowy,
Liceum w Tyczynie, malowniczym mia-
steczku 8 km od Rzeszowa
Koszt: 420 z³ + 50 * (opcja zorganizowane-
go dojazdu z/do Rzeszowa)
Program:
- zajêcia z jêzyka angielskiego w kilku gru-
pach zaawansowania z naciskiem na ko-
munikacjê (3 godz. dziennie);
- kultura krajów anglojêzycznych, zajêcia
tematyczne, np. Krzysztof Kolumb i Ame-
rykañscy Indianie, �wycieczki� do Londy-

nu, Nowego Jorku i Hollywood, zwierzêta
i krajobrazy Australii i Nowej Zelandii,
irlandzka muzyka/tañce, koncert karaoke
i wiele innych;
- tematyczne zajêcia plastyczne z wykorzy-
staniem niecodziennych technik;
- gry i zabawy sportowe, nauka gry w ba-
seball i rugby, spacery i zadania na orien-
tacjê w terenie;
- aktywna nauka przez przygodê i zabawê;
rzetelna wiedza jêzykowa i kulturowa do-
�wiadczonych anglistów, równie¿ go�ci
anglojêzycznych,
- ciep³y posi³ek.

Zg³oszenia dzieci do 14 czerwca
przyjmuje Szko³a Jêzyka Angielskiego
SPEAKER z siedzib¹ w Tyczynie, tel. 017
22-93-610 oraz 501 542 903

Zapraszamy do odwiedzenia
miejsca imprezy; na osobiste spotkanie
z prowadz¹cymi prosimy umawiaæ siê
telefonicznie.

Komenda ZHP Zwi¹zku Dru¿yn
Doliny Strugu w Tyczynie
i Zwi¹zku Dru¿yn �Sokó³�

w Soko³owie M³p.

zaprasza na koloniê w Ustce
w terminach:

30 lipca do 12 sierpnia 2006 r.
14 do 27 sierpnia 2006 r.
Oferta dodatkowa:
kurs j. angielskiego w cenie kolonii

Koszt kolonii - 880 z³otych
dla harcerzy - 840 z³otych

Informacji udziela Komenda ZDDS
Tyczyn, ul. Ko�ciuszki 4
                               tel. (0-17) 22 19 231
Dy¿ury w �rody w godz. 15.00 - 17.00

Artystów zawsze inspirowa³a przy-
roda. Wszêdzie na �wiecie u¿ywano do
dekoracji motywów ro�linnych i zwierzê-
cych. Cz³owiek ¿yj¹cy blisko natury potra-
fi j¹ obserwowaæ, dostrzegaæ jej urodê
i czerpaæ natchnienie. Mieszkañcy pol-
skich wsi, którzy niejednokrotnie przez ca³e
¿ycie nie opuszczali rodzinnych stron,
w swej sztuce rêkodzielniczej szukali po-
mys³ów i wzorów przede wszystkim w bli-
skich im, piêknych krajobrazach.

Barwy i kszta³ty przyrody polskiej
by³y tematem XI Konkursu Rêkodzie³a Lu-
dowego, którego rozstrzygniêcie mia³o miej-
sce 18 maja br. w SP w Budziwoju. Na te-
goroczn¹ edycjê konkursu wp³ynê³o 170
prac ze szkó³ podstawowych gminy Ty-
czyn i gminy Lubenia. Oceniaj¹ca prace
komisja konkursowa stara³a siê doceniæ po-
mys³owo�æ autorów, wk³ad pracy, staran-
no�æ i samodzielno�æ wykonania. Szcze-
gólne uznanie komisji zdoby³y piêkne ha-
fty, rysunki na szkle i dekoracyjne bukiety
z bibu³y. £¹cznie nagrodzono w konkursie
72 osoby. Nagrody dla laureatów ufundo-
wa³ Burmistrz Gminy Tyczyn - pan Kazi-
mierz Szczepañski.

Dziêkujemy wszystkim m³odym
twórcom i ich opiekunom za nades³anie
prac, które mogli�my podziwiaæ podczas
wystawy i nagradzaæ.

Przyrodnicze rêkodzie³a

                   Ma³gorzata Chorzêpa
Renata Kêdzierska
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Te i inne oferty pracy znajdziesz

w Gminnym Centrum Pracy
(Tyczyn, ul. Rynek 25) czynnym
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 - 15.30,    tel. 22-91-885.

Je�li szukasz pracy...
Stanowisko oferowane       numer oferty
- pracownik produkcji
   (bran¿a spo¿ywcza)              2727
- kierowca C+E 2726
- kosmetyczka 2724
- fryzjerka 2723
- brukarz 2720
- sprzedawca na stoisko miêsne 2719
- kasjer- sprzedawca 2718
- specjalista ds. marketingu 2715
- ksiêgowy 2714
- pracownik ochrony 2713
- kierowca busa 2712
- kasjer-sprzedawca 2710

Gimnazjum
przy Zespole Placówek

Opiekuñczo-Wychowawczych
w Budziwoju

og³asza nabór
do klasy II przysposabiaj¹cej

do pracy w zawodzie
DEKARZ

Dekarz wykonuje jeden z najwa¿-
niejszych elementów budowli, jakim
jest pokrycie dachu.
- Bêdzie to jedyna klasa na Podkarpa-
ciu przyuczaj¹ca do tego zawodu.
- Klasa bêdzie szans¹ dla m³odzie¿y
z trudno�ciami w nauce.
- Raz w tygodniu uczniowie bêd¹
uczestniczyæ w zajêciach praktycznych.
- Absolwenci bêd¹ mieli mo¿liwo�æ
kontynuowania nauki oraz zatrudnie-
nia u wykwalifikowanych mistrzów.

Warunki przyjêcia oraz dokumen-
ty niezbêdne przy zg³oszeniu:
> wiek 15 - 18  lat
> �wiadectwo ukoñczenia klasy I
> zgoda rodziców/opiekunów prawnych
> za�wiadczenie lekarskie ( lekarz me-
dycyny pracy) o przydatno�ci do na-
uki  w zawodzie dekarz
> opinia poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej.

Informacji udziela sekretariat
ZPOW w Budziwoju,  ul. Milenijna 152
w godz. 8.00-15.00, tel. 017 2219658.
Dojazd autobusem MPK nr 37 lub PKS
(dworzec podmiejski).

20 maja br. Tyczyn go�ci³ b-boy-
ów z ca³ej po³udniowo-wschodniej Polski.
Po raz drugi Rada M³odzie¿y Tyczyna,
ZMW �Wici� w Tyczynie oraz M-GOK
zorganizowali otwarte zawody w tañcu
brake dance. W tym roku nosi³ on nazwê
�Break Dance Epizod� i by³ kontynuacj¹
zesz³orocznego �ProloG-u�. Na zawody
przyjecha³o 12 dru¿yn z: Siedlec, Tarno-
brzega, Lublina, Rzeszowa, Krzeszowic,
Sanoka, Dynowa, Stalowej Woli, W³osz-
czowej, Tarnowa oraz z Tyczyna.

 Break Dance Epizod

Poziom rywalizacji by³ naprawdê
wysoki; rywalizacja prowadzona by³a
w dwóch kategoriach - Solo i Grupa oraz
w dwóch konkurencjach indywidualnych
- footwork oraz power moves. Pomimo
drobnych usterek technicznych i przerw
publiczno�æ dopisywa³a i z zainteresowa-
niem obserwowa³a pojedynki na scenie.
Podczas przerwy zaprezentowa³ siê rów-
nie¿ zespó³ SZM z Sanoka.

Zwyciêzcami w kategorii Solo byli:
1.RAFULS, 2.M£ODY, 3.KYLU. Najlepsz¹
grup¹ okazali siê koledzy z zespo³u SPA-
SIBA z Siedlec, za nimi uplasowali siê
STREET BROTHERS z Tarnobrzega, a da-
lej FLOOR KILLAZZ z Lublina. W kat.                           Tomasz Chlebek

footwork wygra³ ENZO, a w power mo-
ves: KLEKOT.

Wszyscy zwyciêzcy otrzymali pu-
chary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody
rzeczowe (mp3 player, plecak, czapeczki
firm Mass oraz Cropp, koszulki Smith'sa
oraz Cropp'a, etui na CD).

W imieniu organizatorów chcia³-
bym bardzo serdecznie podziêkowaæ na-
szym sponsorom oraz patronom. W szcze-
gólno�ci gor¹ce podziêkowania nale¿¹ siê
panu Burmistrzowi Kazimierzowi Szcze-

pañskiemu, bez którego wsparcia turniej
nie doszed³by do skutku ze wzglêdu na
brak funduszy.  Po raz kolejny wielkie dziê-
ki dla firmy SZiK, która wspiera kultural-
n¹ dzia³alno�æ m³odzie¿y Tyczyna. Dziê-
kujemy równie¿ Skateshopowi DIBO
i CODE za ufundowane nagród dla zwy-
ciêzców oraz naszym patronom: gazecie
codziennej �Super Nowo�ci� i Radiu
Rzeszów, za pomoc w promocji, a tak¿e
ufundowanie pucharów.

Do zobaczenia na kolejnej impre-
zie organizowanej przez tyczyñsk¹
m³odzie¿.
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> Ulica Poselska, Budziwój
Trwaj¹ prace wykoñczeniowe przy prze-
budowie drogi, wykonano:
- dwa przepusty w ci¹gu drogi o �r. 80 mm
o ³¹cznej d³ugo�ci 17 mb,
- profilowanie drogi mas¹ mineralno-
asfaltow¹,
- warstwê wi¹¿¹c¹ z masy mineralno-
asfaltowej o grubo�ci 4 cm,
- warstwê �cieraln¹ z masy mineralno-
asfaltowej o grubo�ci 3 cm,
- rowy odwadniaj¹ce na odcinku 730 mb.

Przebudowane zostan¹ zjazdy do
pól i posesji oraz obustronne pobocza.
> 5 czerwca 2006 r. przeprowadzono prze-
targ nieograniczony na przebudowê dro-
gi gminnej Borek Stary-Borówki. Zadanie
wspó³finansowane jest przez fundusz
ZPOR. Odcinek 1994 mb wykonany zo-
stanie na terenie gminy Tyczyn, odcinek
1000 mb wykonany jest na terenie gminy
Chmielnik. Na powy¿sze zadanie wp³ynê-
³o cztery oferty. Najkorzystniejsz¹ ofertê
z³o¿y³a firma MPDiM Rzeszów na kwotê:
1054.394 z³. Termin zakoñczenia prac usta-
lony jest na 30 sierpnia 2006 r.

Ci¹g dalszy ze strony 11

Remonty dróg
gminnych

                       Stanis³aw Fr¹czek

Bêdzie cieplej i ³adniej
> Przedszkole w Budziwoju. Do-
tychczas Przedszkole funkcjonowa³o bez
tynków i docieplenia �cian zewnêtrznych.
Aby zmniejszyæ straty ciep³a oraz popra-
wiæ estetykê zewnêtrzn¹ obiektu wyko-
nujemy docieplanie wraz z elewacj¹. Przy-
st¹pili�my ju¿  do wykonania tych prac.
Na wykonawcê w drodze przetargu zosta³a
wybrana firma Us³ugi Ogólnobudowlane
Ryszard Zuba z Kolbuszowej. Warto�æ
wykonania zadania opiewa na kwotê
41.677 z³. O ile warunki pogodowe pozwo-
l¹, docieplenie wraz z kolorystyk¹ bêdzie
wykonane do 30 czerwca 2006 r. Efekty
odczuj¹ przedszkolaki zim¹ 2006/2007.

> Szko³a Podstawowa w Tyczynie.
Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na wyko-
nanie elewacji i dociepleñ dla budynku
sto³ówki. Na wykonawcê zosta³a wybra-
na Spó³dzielnia Rzemie�lnicza �Budowla-
ni� z Rzeszowa. Prace zostan¹ wykonane
w terminie do 30 lipca 2006 r. Koszt zada-
nia 55.671 z³.

> �rodowiskowy Dom Samopo-
mocy w Tyczynie - budynek ka-
techetyczny parafii. 27 czerwca 2003
zosta³a zawarta umowa u¿yczenia pomiê-
dzy Gmin¹ Tyczyn, a Parafi¹ Rzymskoka-
tolick¹ �w. Katarzyny w Tyczynie. Parafia
u¿yczy³a budynek na okres 12 lat, z prze-
znaczeniem docelowym na �rodowisko-
wy  Dom Samopomocy.

Zosta³a opracowana dokumenta-
cja techniczna na zmianê sposobu u¿yt-
kowania oraz na remont kapitalny budyn-

Spo³ecznej Podkarpackiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego w Rzeszowie na kwotê
150.000 z³. Gmina pokry³a koszty opraco-
wania dokumentacji technicznej w wys.
25.161 z³., ze �rodków przyznanych na bie-
¿¹c¹ dzia³alno�æ Domu w roku ubieg³ym
za 23.905 z³. zakupili�my stolarkê budow-
lan¹ (okna, drzwi). W zakresie w³asnym
zakupili�my i wbudowali�my stolarkê
okienn¹ oraz czê�æ stolarki drzwiowej.

W chwili obecnej przystêpujemy
do przetargu na II etap realizacji zadania.
Obiekt zamierzamy przekazaæ do eksplo-
atacji w III kwartale 2006 r.

ku. Ze wzglêdu na ograniczone �rodki fi-
nansowe, wykonanie zadania zosta³o po-
dzielone na dwa etapy.

W ubr. w drodze przetargu nie-
ograniczonego na wykonawcê zadania
zosta³a  wybrana firma budowlano-insta-
lacyjna �Budomax� z  Rzeszowa z kwot¹
przetargow¹ 284.857 z³. Zakres rzeczowy
I etapu zosta³ zakoñczony i odebrany
w dniu 20 kwietnia 2006 r. W sk³ad zakre-
su rzeczowego wchodzi³y roboty: budow-
lane wewnêtrzne, instalacje  CO, oraz wen-
tylacja mechaniczna.

Na realizacjê inwestycji otrzymali-
�my dofinansowanie z Wydzia³u Polityki

�rodowiskowy Dom Samopomo-
cy rozpocz¹³ dzia³alno�æ 20 grudnia ubr.
w zastêpczych pomieszczeniach dawnej
wikarówki przy ko�ciele parafialnym.
Obecnie w zajêciach uczestniczy oko³o
25 osób. Bie¿¹ca dzia³alno�æ Domu finan-
sowana jest ze �rodków Podkarpackiego
Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
w roku 2005 przeznaczono na ten cel
41.200 z³, natomiast na rok 2006 wysoko�æ
dotacji wynosi  255.000 z³.

O g ³ o s z e n i e

Burmistrz Gminy Tyczyn, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.U. Nr 261
z 2004 r. poz. 2603) informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
i Miasta w Tyczynie, ul. Rynek 18 zosta³ wywieszony wykaz nieruchomo-
�ci przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej dotycz¹-
cej dzia³ki nr 1564/4 po³o¿onej w Kielnarowej.

Bli¿sze informacje dotycz¹ce ww. nieruchomo�ci mo¿na uzyskaæ
w UGiM w Tyczynie, pokój nr 11.

                       Bogumi³a Kiczek
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9 maja br. w Szkole Podstawowej w Borku Starym odby³y
siê Indywidualne Mistrzostwa Gminy Tyczyn w tenisie sto³owym
dla uczniów szkó³ podstawowych. W imprezie wziê³y udzia³
reprezentacje szkó³ z Kielnarowej, Tyczyna i Borku Starego. Oto
klasyfikacja najlepszej ósemki.
Dziewczêta
I miejsce - z³oty medal i tytu³ mistrzyni gminy zdoby³a Dorota
Rz¹sa (Kielnarowa), II m. srebrny medal i tytu³ wicemistrzyni przy-
pad³ And¿elice Paluch (Borek Stary), III m. br¹zowy medal - Ewa
Ziaja (Tyczyn), IV m. Agata Wania (Borek Stary), V m. Paulina
Wanat (Kielnarowa), VI m. Anna Horyñ (Borek Stary), VII m. Jo-
anna Fornal, VIII m. Justyna P³odzieñ (obydwie Kielnarowa).
Ch³opcy
I miejsce - z³oty medal i tytu³ mistrza gminy zdoby³ Marcin �wist
(Borek Stary), II m. i tytu³ wicemistrza Marcin Wania (Borek Sta-
ry), III m. i br¹zowy medal Dawid Sitek (Kielnarowa), IV m. Dawid
Pluta, V m. Nikodem Franczykowski (obydwaj Borek Stary),
VI m. Stanis³aw Walas, VII m. Przemys³aw Kaplita (obydwaj
Kielnarowa), VIII m. Adrian Pa�ko (Tyczyn).

W klasyfikacji medalowej zwyciê¿yli podopieczni trenera
Zbigniewa Biegi, zdobywaj¹c 3 medale (1 z³oty i 2 srebrne) przed
SP Kielnarowa - 2 medale (1 z³oty i 1 br¹zowy) i SP Tyczyn
(1 br¹zowy).

Szkolne mistrzostwa

Ogólnopolski turniej pi³ki ulicznej real junior cup pod
patronatem trenera Jerzego Engela ju¿ drugi rok odbywa siê
w naszym kraju, a po raz pierwszy w tym roku rundê eliminacyj-
n¹ rozegrano przy hipermarkecie �real� w Rzeszowie. Rozgrywki
pi³karskie na specjalnie przygotowanych boiskach 15x8m oto-
czone band¹ i siatk¹ to nowe wyzwanie dla tych, którzy chc¹ siê
bawiæ i aktywnie spêdzaæ czas.

Ju¿ zakwalifikowanie siê zespo³u �Or³ów� do rozgrywek
ucieszy³o wszystkich fanów sportu naszej szko³y.

21 maja 20006r pi¹tka naszych najlepszych pi³karzy
w sk³adzie: Patryk Malak, Micha³ Matwij, Szczepan Szczêch,
Jakub Szymañski i Dariusz Syno� zmierzy³a siê ze zg³oszony-
mi dru¿ynami z ca³ego województwa. Po losowaniu znale�li�my
siê w grupie B z zespo³ami: Junak Team Rzeszów, Chata Kamieñ,
Dwunastka Rzeszów. Dwa wygrane mecze i jeden remis zapew-
ni³o nam I miejsce w grupie. W finale ulegli�my silnemu zespo³o-
wi 13 Rzeszów, ale w pojedynku z Ósemk¹ Rzeszów zwyciê¿yli-
�my zajmuj¹c zas³u¿one III miejsce.

Bawili�my siê wspaniale, a piêknie wygrawerowane me-
dale, dyplomy, nagrody rzeczowe, s³odycze i inne gad¿ety fir-
mowe os³odzi³y dodatkowo smak sukcesu m³odych �Or³ów�
z Budziwoja.

                                                                            Trener SKS
                                                  mgr Zbigniew Biega

Zwyciêska dru¿yna Szko³y Podstawowej z Borku Starego

Medale za miejsca 1-3 oraz pami¹tkowe dyplomy (za miej-
sca 1-8), ufundowane przez miejscowy Szkolny Klub Sportowy
wrêczy³ dyrektor szko³y mgr Lucjan Osiad³y.

Sukces �Or³ów� Budziwój

                                                     Irena Jurek, opiekun zespo³u
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Wszyscy zainteresowani umieszczeniem swojej
oferty na naszych ³amach, proszeni s¹ o osobisty
kontakt z redakcj¹ - UGiM pok. 26, I piêtro (lub pok. 24).
Oferty �Szukam pracy�, �Dam pracê� i �Sprzedam/
kupiê dzia³kê, dom� s¹ bezp³atne.

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

Kupiê dzia³kê budowlan¹, uzbrojon¹ w Budziwoju,
Tyczynie, Bia³ej lub w S³ocinie o pow.  6 do 15 arów.
(164/3)                                            Tel. 887 888 708

Sprzedam dzia³ki rolne o pow. 65 arów i 86 arów
w Borku Starym w cenie 300 z³ za ar.
(165/3)                                          Tel. 887-485-647

Kupiê dzia³kê roln¹ tanio przy drodze. Okolice  Tyczyna.
(167/3)                                          Tel. 889-651-105

M³oda osoba poszukuje pracy: sprz¹tanie lub opieka nad
dzieckiem.
(51/3)                                             Tel. 604-194-334
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Licencjonowane Biuro Rachunkowe
poleca us³ugi w zakresie

pe³nej ksiêgowo�ci,
podatkowej ksi¹¿ki przychodów i rozchodów.

                                Tyczyn, ul. Mokra Strona 7
                           Tel. 017 22-93-351, 603 944 161

Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie,
Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej-Królce zawiada-
mia, ¿e w lipcu br. planuje otwarcie karczmy staropolskiej.  Eme-
rytowani, do�wiadczeni pracownicy gastronomii z gminy Tyczyn,
zainteresowani prac¹ przy przygotowaniu i obs³udze przyjêæ we-
selnych, spotkañ firmowych i towarzyskich, mog¹ sk³adaæ zg³o-
szenia (z informacj¹ o kwalifikacjach zawodowych i kserokopi¹
�wiadectw pracy) w Centrum (pok. nr 2 lub portiernia).
(52/2)

Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ o pow. 0.26 ha
w Bia³ej ko³o Tyczyna.
(168/1)                                       Tel. 0-602-236-849

Sprzedam dzia³kê o pow. 7.5 ara w Budziwoju; decy-
zja o warunkach zabudowy - w toku; media w pobli¿u.
(170/1)                                      Tel. 017-22-19-070

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 15 arów
w Budziwoju przy ul. Witosa.
(169/1)                                        Tel. 017-22-99-738

Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 9 i 12 arów
w Tyczynie. Wydane warunki zabudowy, wszystkie
media na dzia³ce.
(171/1)              Tel. 0-692-812-549, 088-066-55-23

 Dystrybutor materia³ów budowlanych
oferuje:

* oryginalne blachy szwedzkie i rynny firmy PLANNJA
* dachówki ceramiczne i cementowe
* okna dachowe
* papy, schody strychowe
* folie dachowe i fundamentowe
* ceramikê �cienn¹ i stropow¹,
* systemy dociepleniowe, we³na, styropian, tynk
* systemy kominowe
* systemy zabudowy wnêtrz - p³yty gipsowe, profile
* stolarkê okienn¹ i drzwiow¹
* bramy gara¿owe i ogrodzeniowe
* chemiê budowlan¹ i materia³y ogólnobudowlane
* komputerowy mieszalnik tynków i farb elewacyjnych

Zapewniamy: transport z roz³adunkiem, doradztwo techniczne,
                         sprzeda¿ rataln¹.

Hurtownia - Rzeszów, ul. Lwowska 120, tel. 017-85-27-907

                                                                Tyczyn, ul. Ko�ciuszki 20
                                                                             tel. 017 22-99-243
                                                                             fax 017 22-93-104
                                                                            www.bisbud.com.pl
                                                                     bisbud@bisbud.com.pl

ER - MAX    Budziwój
Docieplanie budynków

- malowanie elewacji
- tynki strukturalne

w y k o n a m
Tel. (017) 87-33-544, 0-505-344-866
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