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Wy¿sza Szko³a Spo³eczno-
Gospodarcza w Tyczynie

prowadzi nabór na

3-letnie studia I stopnia
w trybie stacjonarnym i niestacjonar-
nym  na kierunku:
Politologia     - specjalno�æ polityki
europejskie
Socjologia     - specjalno�æ komuniko-
wanie spo³eczne, organizacja i zarz¹-
dzanie regionem (nowo�æ)

2-letnie studia II stopnia
w trybie stacjonarnym i niestacjonar-
nym na kierunku:
Socjologia

Studia podyplomowe
www.wssg.edu.pl,
e-mail: rek@wssg.edu.pl

   tel. 017 22 91 113; fax 017 22 91 553
   ul. Ko�ciuszki 4, 36-020 Tyczyn

Miejsko-Gminny O�rodek
Pomocy Spo³ecznej w Tyczynie -

Biuro �wiadczeñ Rodzinnych

informuje, ¿e od 1 sierpnia br. przyjmo-
wane s¹ wnioski o ustalenie prawa do
zasi³ku rodzinnego oraz dodatków do
zasi³ku rodzinnego na nowy okres za-
si³kowy, który obowi¹zuje od 1 wrze-
�nia 2006 r.  do 31 sierpnia 2007 r.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ
dokumenty:
- za�wiadczenie o dochodzie podlega-
j¹cym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na
zasadach ogólnych z Urz¹du Skarbo-
wego o dochodach za rok 2005,
- za�wiadczenie o posiadanym gospo-
darstwie rolnym za rok 2005 z ewiden-
cji gruntów.

Og³oszenie

Burmistrz Gminy Tyczyn
Miejsko-Gminny O�rodek

Kultury w Tyczynie

serdecznie zapraszaj¹ na

Do¿ynki Gminne
9-10 wrze�nia 2006 r.

9 wrze�nia 2006 r.(sobota)

Stadion LKS �Strug�

godz. 16.00 - wystêpy dzieciêcych
             i m³odzie¿owych zespo³ów
             artystycznych

godz. 18.00 - koncert Jana Woj-
daka wokalisty zespo³u WAWELE

10 wrze�nia 2006 r. (niedziela)

godz. 12.00 - Msza �w. dziêkczynna
w ko�ciele parafialnym w Tyczynie

godz. 13.30 - przemarsz korowodu
do¿ynkowego do parku oraz prezen-
tacje wieñców, p³odów rolnych
i kwiatów

Rada uchwali³a...
11 sierpnia br. odby³a siê sesja

Rady Miejskiej. Radni podjêli uchwa³y
w sprawach:
>  przyjêcia do realizacji Programu Opie-
ki nad Zabytkami miasta i gminy Tyczyn
na lata 2006-2009. Program ten w Gminie
Tyczyn opracowany zosta³ po raz pierw-
szy, a g³ówn¹ jego ide¹ jest d¹¿enie do
osi¹gniêcia odczuwalnej i akceptowanej
spo³ecznie poprawy w zakresie stanu za-
chowania i utrzymania obiektów zabytko-
wych na terenie gminy. Dokument podaje
wybrane zadania priorytetowe do wyko-
nania w latach 2006-2009. S¹ to m.in. re-
waloryzacja uk³adu urbanistycznego mia-
sta Tyczyna oraz inicjatywy zmierzaj¹ce
do kompleksowej rewitalizacji zespo³u par-
kowo pa³acowego w Tyczynie i powstrzy-
manie jego postêpuj¹cej degradacji. Cen-
n¹ propozycj¹ jest utworzenie skansenu
w Kielnarowej, przy Centrum Turystyki
i Rekreacji WSiZ, w którym mog³yby siê
znale�æ nieu¿ytkowane obiekty drewnia-
ne z Budziwoja i Kielnarowej, pozbawio-
ne mo¿liwo�ci utrzymania w terenie. Po
dokonaniu remontu i adaptacji stanowi-
³yby bazê noclegow¹ na weekendowe
i wakacyjne pobyty letników i studentów,
którzy w ramach praktyk mogliby wyko-
nywaæ nieodp³atnie inwentaryzacje obiek-
tów zabytkowych. Program okre�la te¿
�ród³a finansowania zadañ i zawiera ewi-
dencjê zabytków na terenie gminy
i miasta. Program opracowany zosta³ przez
Regionalny O�rodek Badañ i Dokumen-
tacji Zabytków w Rzeszowie;
>uchwalenia Gminnej Strategii Rozwi¹-
zywania Problemów  Spo³ecznych. Usta-
wa o pomocy spo³ecznej na³o¿y³a na gmi-
ny obowi¹zek opracowania w³asnej stra-
tegii rozwi¹zywania problemów spo³ecz-
nych. Celem tego dokumentu jest ukszta³-
towanie sprawnego systemu zabezpiecze-
nia spo³ecznego w oparciu o partnersk¹
rolê organizacji pozarz¹dowych w ramach
nowoczesnego modelu promocji spo³ecz-
nej. W Strategii szczególn¹ uwagê zwra-
ca siê na dzia³ania maj¹ce na celu wzmoc-
nienie funkcji rodziny, przeciwdzia³anie
wykluczeniu spo³ecznemu osób opusz-
czaj¹cych zak³ady karne, przeciwdzia³anie
d³ugotrwa³emu bezrobociu w�ród klien-
tów pomocy spo³ecznej, pomoc osobom
niepe³nosprawnym, rozwijanie systemu
wsparcia na rzecz osób starszych wyma-
gaj¹cych opieki i osób osamotnionych,

                           Ci¹g dalszy na stronie 5

godz. 15.30 - wystêpy zespo³ów
                      ludowych

godz. 17.00 - wybory Baby
                     i  Ch³opa Roku

godz. 18.00 - koncert zespo³u
   SAMI z przebojem lata �S³oñce
                         �wieci nad nami�

godz. 19.30-23.00 - zabawa
        taneczna z zespo³em FOBOS

Atrakcje:
- LUNAPARK
- Kiermasze, stoiska twórców
               rêkodzie³a artystycznego
- Degustacja potraw regionalnych
- Loteria fantowa
- Inne
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Wakacyjna akcja wypoczynku letniego dla dzieci i m³o-
dzie¿y pod has³em �Wakacje z Bogiem� organizowana przez
Parafialny Zespó³ Caritas w Hermanowej trwa od dziewiêciu lat.
W br. Caritas równie¿ przygotowa³ atrakcyjny wypoczynek dla
dzieci i m³odzie¿y. Najbardziej oczekiwany i bardzo udany by³
(ju¿ czwarty ) wyjazd nad morze (a drugi) do Trójmiasta - Gdañ-
ska, Sopotu i Gdyni, który trwa³ od 9-16 lipca br.

Mieli�my piêkn¹ upaln¹ pogodê. Oprócz k¹pieli w cie-
p³ej wodzie i pla¿owania na gor¹cym piasku, podobnie jak w ubr.
zwiedzili�my Westerplatte, gdañskie �ródmie�cie, Fontannê Nep-
tuna, Pomnik Poleg³ych Stoczniowców. W Katedrze Oliwskiej
wys³uchali�my koncertu organowego. Statkiem wycieczkowym
odbyli�my rejs po Zatoce Gdañskiej.  W po³owie tygodnia wy-
jechali�my do Gdyni i Sopotu gdzie zwiedzili�my Okrêt - Mu-
zeum Marynarki Wojennej �B³yskawica�. Dla wielu dzieci du¿¹
atrakcj¹ by³ przejazd poci¹giem z Gdyni do Sopotu. W Sopocie

Wakacyjnym szlakiem

Nad morzem i w górach

spacer po piêknym odnowionym molo i zwiedzanie gabinetu
figur woskowych. Tym razem Operê Le�n¹ ogl¹dali�my z dale-
ka, bo trwa³y próby koncertowe. Pod koniec tygodnia zwiedzili-
�my Zamek Krzy¿acki w Malborku. Wieczorami te¿ by³o rado-
�nie. Z zaprzyja�nion¹ grup¹ od Warszawy spêdzali�my wieczo-
ry, wspólna Msza �wiêta, dyskoteka, rozgrywki siatkowe i na
po¿egnanie �zielona noc�. Opaleni, rado�ni z tygodniowego wy-
poczynku wrócili�my do domu.

Pod koniec lipca korzystaj¹c z piêknej pogody dla innej
grupy dzieci zorganizowali�my wyjazd nad zalew do Chotowej.

Tu równie¿ dzieci mia³y wiele atrakcji, k¹piel w wodzie, p³ywanie
rowerkami wodnymi, zabawy na pla¿y, grilowanie itp.

W dniach  7 - 10 sierpnia br. byli�my na wycieczce
w Zakopanem. W ci¹gu 4 dni zwiedzili�my Skoczniê Wielk¹ Kro-
kiew, wjechali�my na Guba³ówkê, a wieczorem uczestniczyli�my
w nabo¿eñstwie ró¿añcowym na Krzeptówkach. Pod opiek¹ prze-
wodnika zwiedzili�my rozleg³¹ Dolinê Chocho³owsk¹ podziwia-
j¹c piêkno Tatrzañskiego Parku. Na Polanie Chocho³owsiej mo-

gli�my zobaczyæ wypas owiec, osiedle sza³asów, star¹ drewnia-
n¹ kapliczkê �w. Jana Chrzciciela oraz wej�æ do sza³asu, w któ-
rym w 1983 r. przebywa³ Jan Pawe³ Il i w nim zobaczyæ wyrób
oscypek. Do Morskiego Oka szli�my w deszczu, ale zachwyceni
piêknymi widokami gór, szumi¹cymi wodospadami. W ostatnim
dniu choæ trochê zmêczeni bo ognisko i �zielona noc� skróci³y
nam sen, zwiedzili�my Muzeum Tatrzañskie i Krupówki, by nikt
nie wróci³ bez pami¹tek. W drodze powrotnej ogl¹dali�my ruiny
zamku w Czorsztynie, no i piêkny widok zalewu.

Pod koniec wakacji w ramach zajêæ �wietlicowych wyko-
nali�my wieniec do¿ynkowy, z którym uczestniczyli�my w do-
¿ynkach parafialnych i diecezjalnych.

Uroczyste zakoñczenie �Wakacji z Bogiem 2006�odby³o
siê 29 sierpnia br., gdzie przy ognisku spotkali siê prawie wszy-
scy uczestnicy tej akcji. Ten wspania³y czas wakacji móg³ siê
odbywaæ dziêki pozyskanym �rodkom z Gminy w ramach dotacji
dla organizacji pozarz¹dowych, wp³at rodziców oraz �rodków
Zespo³u Caritas i sponsorów.

W imieniu w³asnym, Zespo³u Caritas, dzieci i m³odzie¿y
dziêkujê wszystkim, którzy przyczynili siê do wsparcia finanso-



5G£OS TYCZYNA    17/2006

Dyrekcja  Publicznego Gimna-
zjum im. Jana Paw³a II w Tyczynie
sk³ada podziêkowanie

Pani  Barbarze BASARZE
za nieodp³atne przekazanie szkole
ro�lin ozdobnych i pomoc w  projekto-
waniu  terenów zielonych wokó³
szko³y .

Przekonali�my siê ,¿e mo¿emy
liczyæ na osoby o wielkim sercu, które
chêtnie pomagaj¹ innym.

W imieniu naszej placówki oraz
jej wychowanków pragnê wyraziæ
g³êbok¹ wdziêczno�æ  za ofiarowan¹
pomoc i ¿yczliwo�æ.

budowê zintegrowanego systemu profi-
laktyki i rozwi¹zywania problemów uza-
le¿nieñ oraz pomoc na rzecz bezdomnych.
> udzielenia pomocy finansowej Samo-
rz¹dowi Województwa Podkarpackiego
na realizacjê zadania publicznego. Zada-
nie to dotyczy przebudowy jezdni skrzy-
¿owañ oraz budowy chodników w ci¹gu
drogi woj. Rzeszów-Dyl¹gówka, a udzia³
finansowy gminy w realizacji tej inwesty-
cji wynosi 150.000 z³, tj. 50% kosztów.
> zaci¹gniêcia zobowi¹zañ w zakresie re-
montu szkó³ o warto�ci przekraczaj¹cej
kwotê ustalon¹ na jej realizacjê w bud¿e-
cie gminy na 2006 r. W zwi¹zku tym, ¿e
przeznaczone w bud¿ecie gminy na br.
�rodki na remont dachu Szko³y Podsta-
wowej w Borku Starym (188.000 z³) okaza-
³y siê niewystarczaj¹ce, radni wyrazili zgo-
dê na to, by brakuj¹ca kwota (82.000 z³)
stanowi³a zobowi¹zanie p³atne w 2007 r.
> dokonania zmian w bud¿ecie gminy na
2006 r. O 1.253.643 z³ wzros³y wydatki bu-
d¿etu; �rodki te wydatkowano na:
* budowê sali gimnastycznej przy gimna-
zjum 100.000 z³ (dotacja Marsza³ka),
* zabezpieczenie osuwiska przy klaszto-
rze w Borku Starym 845.712 z³ (145.712 z³
darowizna Zgromadzenia Ojców Domini-
kanów z Borku, 700.000 z³ dotacja),
* popowodziow¹ naprawê dróg: Kielna-
rowa Zawodzie 15.200 z³, Hermanowa Pañ-
skie Pola 14.000 z³ oraz I etap przebudowy
drogi Bia³a Mokra Strona - Tyczyn Mokra
Strona 186.794 z³,
* remonty dróg gminnych 1.600 z³,
* remont wodoci¹gu staromiejskiego
w Tyczynie II etap 90.337 z³.
Realizacja tych zadañ mo¿liwa by³a dziêki
skorygowaniu in minus wydatków bud¿e-
tu gminy w kwocie 307.931 z³ zaplanowa-
nych na: przebudowê ul. Witosa w Budzi-
woju o 800 z³ (przetarg ni¿szy od koszto-
rysu), przebudowê chodnika przy ul. Grun-
waldzkiej i Milenijnej o 30.000 z³ (brak po-
zwolenia na budowê - zadanie przecho-
dzi na 2007 r.), roboty dodatkowe na Sta-
cji Uzdatniania Wody o 61.703 z³ (ni¿sza
wycena od planowanej), prace przy wo-
doci¹gach - Bia³a Go�ciniec o 2.095 z³, Bia-
³a Mokra Strona o 17.300 i ³¹czniku wodo-
ci¹gu Budziwój Tyczyn o 9.239 z³ (prze-
targ ni¿szy od kosztorysu), przebudowê
dróg - Bia³a Mokra Strona o 80.000 z³
i Tyczyn Mokra Strona o 97.000 z³, a tak¿e
komputeryzacjê UGiM o 9.793 z³.       (bs)

Ci¹g dalszy ze strony 3

Rada uchwali³a...

og³asza nabór na rok szkolny 2006/07
na kursy jêzyka angielskiego:

- dla dzieci w wieku 6-12,
- m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej,
- przygotowania do matury (sukces
uczestników 2 ostatnich lat!),
- dla doros³ych, w tym Business English
i �angielski w podró¿y i pracy�,
- podrêczniki i inne materia³y w cenie kursu
- zajêcia prowadz¹ wykwalifikowani
nauczyciele-angli�ci i go�cie anglojêzyczni,
- zajêcia z nastawieniem na konwersacjê,
- ma³e grupy (6-9 osobowe),
- niskie ceny, p³atno�æ w ratach,

Zg³oszenia: telefonicznie (017-22-
93-610, 501 542 903) lub osobi�cie
w dniach 4-7 wrze�nia br. w godz. 14.00-
15.30 w LO i 16.00-17.30 w Gimnazjum.

                    Serdecznie zapraszam

Szko³a Jêzyka Angielskiego
SPEAKER

                         Marta Leniart
                       Parafialny Zespó³ Caritas

                     Bo¿ena ¯urawska

            Marzena Wianecka-Kusy

Moje wakacyjne prze¿ycia

Minione wakacje by³y niezwyk³e
i pe³ne wra¿eñ. Nie tylko odwiedzi³am
najpiêkniejsze miejsca w Polsce, ale te¿
zdoby³am now¹ wiedzê i nowych przy-
jació³. Podczas wyjazdów w ramach
akcji �Wakacje z Bogiem� nauczy³am
siê wspó³dzia³ania w zespole i dostrze-
gania problemów innych ludzi. I choæ
takie wycieczki dla wielu s¹ jedynie roz-
rywk¹, to wed³ug mnie ucz¹ nas odpo-
wiedzialno�ci, umiejêtno�ci dzielenia
siê i pomocy bli�niemu. Wbrew pozo-
rom, taki wakacyjny wypoczynek mo¿e
znacznie poszerzyæ nasze horyzonty
poznawcze (o ile siê dobrze s³ucha
przewodnika) jak i te¿ pobudziæ i roz-
win¹æ nasz¹ wyobra�niê. Na pytanie:
�Co mi da³y te wakacje?� mogê teraz
�mia³o odpowiedzieæ - do�wiadczenie,
bo mile spêdzaj¹c czas, ka¿dego dnia
uczy³am siê czego� nowego, nawi¹zy-
wania kontaktów z innymi lud�mi, s³u-
¿enia im dobr¹ rad¹ i pomoc¹. Z serca
i w imieniu wszystkich pragnê podziê-
kowaæ Urzêdowi i Radzie Gminy, która
pokry³a czê�æ kosztów, organizatorom
ca³ego przedsiêwziêcia, a w szczegól-
no�ci pani Marcie Leniart oraz opieku-
nom. Dziêki nim powrócili�my do do-
mów bogatsi o nowe do�wiadczenia,
nowe przyja�nie i przede wszystkim
piêkne wspomnienia. Mam nadziejê, ¿e
przysz³e wakacje spêdzê równie przy-
jemnie jak te.

Uwaga czytelnicy!

Nastêpny numer �GT� uka¿e siê
z dat¹ 17 wrze�nia 2006 r.

Termin sk³adania tekstów na dyskiet-
ce lub CD up³ywa

11 wrze�nia 2006 r.

         Zdjêcia mile widziane.

               Anna Janda
   uczestniczka "Wakacje z Bogiem"

wego tej akcji a przed wszystkim burmi-
strzowi Kazimierzowi Szczepañskiemu,
p Józefowi Para i rodzicom. Szczególne
podziêkowania kierujê do ks. Proboszcza
Mieczys³awa Lignowskiego za. pomoc
w zorganizowaniu wypoczynku i do na-
uczycieli - opiekunek pani Haliny Biestek
i pani Anny Wrona za bezinteresown¹
opiekê nad dzieæmi. Pani Magdalenie Cag
za czuwanie nad grup& podczas k¹pieli.

W tegorocznym  wypoczynku
uczestniczy³o ponad 100 dzieci, a by³y to
uczestnicy z Hermanowej, z Tyczyna, Bu-
dziwoja, Bia³ej, Kielnarowej oraz spoza
naszej gminy. Koszty akcji wynosz¹ pra-
wie 27 tys. z³.

W nowym roku  szkolnym wszyst-
kim dzieciom, m³odzie¿y oraz nauczycie-
lom ¿yczê sukcesów w nauce i pracy.
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Nie znam drugiego takiego mia-
sta, które otoczone jest takim mitem jak
Lwów. Mia³ du¿e szczê�cie do ludzi - to
pewne. Ludzie kochali to miasto i nigdy
o nim nie zapomnieli. Gdy wysiedlono
ich z tego miejsca, gdy zostali z niego
wypêdzeni, rozproszyli siê po ca³ym
�wiecie, ale na zawsze pozostali herolda-
mi Lwowa. Bez takich ludzi miejsca po-
padaj¹ w zapomnienie prêdzej czy pó�-
niej. O Lwowie wiemy i pamiêtamy wszy-
scy - m³odsi i starsi. To miasto ¿y³o i ¿yje
w naszych sercach.

Lwów mia³ wspania³ych piewców:
Stanis³aw Lem, Zbigniew Herbert, Adam
Zagajewski, Jerzy Janicki, Jan Parandow-
ski, Kornel Makuszyñski, Wojciech Dzie-
duszycki a tak¿e Wojciech Kilar i Adam
Hanuszkiewicz.

Wakacyjnym szlakiem

Tylko we Lwowie
Mo¿liwe, ¿e  du¿o ³adniejszych jest miast, lecz Lwów jest jedyny na �wiecie�

Wiêc gdybym mia³ kiedy� urodziæ siê znów - tylko we Lwowie �

My równie¿ patrzymy na Lwów przez pryzmat piewców
jego niezwyk³o�ci. Dlatego postanowili�my wybraæ siê do tego
wspania³ego miejsca i sprawdziæ czy i nas zachwyci i oczaruje
miasto uwa¿ane kiedy� za jedno z najpiêkniejszych w dawnym
imperium Habsburgów. W po³owie maja wyruszyli�my z grup¹
gimnazjalistów na wycieczkê do Lwowa i ̄ ó³kwi.

Wêdrówka w tamte strony zawsze pe³na jest skojarzeñ
i wspomnieñ. W czasie drogi na granicê przewodnik pomaga³
nam usystematyzowaæ nasz¹ wiedzê o Lwowie i o Ukrainie.

Miasto zosta³o za³o¿one w XIII wieku, a ju¿ w wieku XV
staje siê obok Przemy�la najwa¿niejszym miastem wojewódz-
twa ruskiego, centrum kulturalnym i naukowym. Przechodzi
ró¿ne koleje losu, ale ze wzglêdu na dobre po³o¿enie handlowe
jest tu zawsze ka¿demu �po drodze�. W czasie II Rzeczpospo-
litej by³ jednym z najwa¿niejszych miast polskich. Dzia³a³a tu
jedna z najlepszych polskich uczelni - Uniwersytet Jana Kazi-
mierza. Tu pracowali luminarze polskiej nauki. Powsta³a s³ynna

cz³owiek czekaj¹cy na �rodku ruchliwej
ulicy, ani matki z wózkami pomykaj¹ce
miêdzy samochodami. Ka¿dy przechodzi
gdzie mu wygodnie, pasów zreszt¹ i tak
nie ma.

Rozpoczêli�my od najwa¿niejsze-
go punktu naszej wycieczki. Udali�my
siê na Cmentarz Orl¹t Lwowskich, aby
z³o¿yæ ho³d bohaterskim obroñcom Lwo-
wa z lat 1918-1919. Przywie�li�my ze sob¹
wieniec z bia³o-czerwonych kwiatów
i z³o¿yli�my go na p³ycie po�wiêconej
bohaterskim ¿o³nierzom. Historia tego
miejsca jest kolejnym przyk³adem, ¿e cza-
sami trzeba siê bardzo uprzeæ, aby zreali-
zowaæ swoje zamierzenia i ¿e dobra wola
kilku osób czyni cuda. Przez wiele lat te-
mat Cmentarza Orl¹t Lwowskich by³ te-
matem tabu w Warszawie, Kijowie,
a zw³aszcza w Moskwie. W latach piêæ-
dziesi¹tych rozbijano na cmentarzu na-
grobki, pomniki, rze�by. Gruz s³u¿y³ do
budowania mauzoleum Lenina w cen-
trum Lwowa. W 1971 r. czo³gi mia¿d¿y³y
groby i krzy¿e, buldo¿ery plantowa³y te-
ren. Cmentarz sta³ siê wysypiskiem �mie-
ci. Miejsce, bêd¹ce dla nas wielk¹ war-
to�ci¹ historyczn¹ zosta³o zbezczeszczo-
ne przez znanych, tym razem, sprawców.
Prze¿ywali�my dramat upokorzenia
i buntu, zaciskali�my piê�ci w bezsilnej
z³o�ci. Spoczywa tam przecie¿ dwa ty-
si¹ce ¿o³nierzy polskich, amerykañskich
i francuskich, harcerzy i studentów po-
leg³ych w walkach polsko-ukraiñskich
w latach 1918-1919. Dopiero w 1989 r.
przy okazji prac restauracyjnych przy ka-
plicy Fredrów w Rudkach �Energopol�
przyst¹pi³ do karczowania i odgruzowy-
wania Cmentarza Orl¹t Lwowskich. Po-
wia³ dobry wiatr historii. Robotnicy pra-
cowali po godzinach, zak³ad da³ sprzêt
za darmo - wszystko po to, aby polska
nekropolia odzyska³a swoj¹ rangê,

szko³a matematyków z Banachem na cze-
le, a tak¿e szko³a filozoficzna, lekarska,
historyczna z profesorem Weiglem (od-
krywc¹ szczepionki na tyfus plamisty),
Rydygierem, Askenazym. Okrutne prze-
tasowania polityczne po II wojnie �wia-
towej sprawiaj¹, ¿e Lwów znalaz³ siê poza
polskimi granicami. Ledwie 20-tysiêczna
garstka starego, polskiego �wiata pozo-
sta³a w 700-tysiêcznym obcym t³umie.

Ale nikt nie mo¿e zaprzeczyæ, ¿e
Polacy maj¹ swój trwa³y wk³ad cywiliza-
cyjny w rozwój tej ziemi. W 1998 r. Lwów
zosta³ wpisany na listê �wiatowego dzie-
dzictwa kultury UNESCO.

Pierwsze wielkie zaskoczenie to
chaos komunikacyjny. Wszyscy poru-
szaj¹ siê jak chc¹, piesi wchodz¹ na ulicê
gdzie im siê podoba, nikogo nie dziwi
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a le¿¹cy tu ¿o³nierze znale�li nareszcie miejsce spokojnego
i godnego spoczynku. Taki dzi� jest ten cmentarz, odnowiony,
odwiedzany licznie przez Polaków, ale nie tylko. Przyje¿d¿aj¹
tu tak¿e obywatele innych krajów. Tylko lwy, które strzeg³y
kiedy� cmentarza nie powróci³y jeszcze z rogatek miasta na
swoje miejsca przy bramie. Z tego cmentarza wys³ano anoni-
mowe zw³oki Nieznanego ̄ o³nierza do Warszawy, gdy na pla-
cu Saskim  powstawa³ Grób Nieznanego ¯o³nierza, który jest
dzi� symbolem walk Polaków o wolno�æ na ró¿nych frontach
w wielu krajach.

Cmentarz Orl¹t Lwowskich pozwoli³ przybli¿yæ naszej
m³odzie¿y tê czê�æ historii kraju, której mo¿e nie znali. Gimna-

mnik Tarasa Szewczenki, wybitnego poety ukraiñskiego. Po dru-
giej stronie pomnika s³ynny lwowski Grand Hotel i zaraz nieda-
leko nastêpna atrakcja Lwowa  - Muzeum Etnografii i Rzemios³a
Artystycznego. Na szczycie fasady, obok kopu³y znajduje siê
statua Wolno�ci.  Jedna z trzech na �wiecie - obok nowojorskiej
i paryskiej. Tyle, ¿e lwowska Wolno�æ  jest postaci¹ siedz¹c¹.

Byli�my zachwyceni budynkiem Opery Lwowskiej. Uwa-
¿a siê go za najwspanialszy teatr w Europie na równi z odeskim
i wiedeñskim. Zbudowany zosta³ wed³ug projektu lwowianina
Zygmunta Gorgolewskiego w stylu wiedeñskiego renesansu.
Jeszcze bardziej atrakcyjne jest wnêtrze ozdobione marmurem
i z³otem. G³ówn¹ scenê zdobi kurtyna namalowana przez Henry-
ka Siemiradzkiego.

Wieczorem wybrali�my siê na Wysoki Zamek aby podzi-
wiaæ panoramê miasta. Gdy wrócili�my do hotelu okaza³o siê, ¿e
nie ma wody. Nie z powodu awarii, ale jak zwykle o tej porze.
W wiêkszej czê�ci Lwowa woda jest tylko w godzinach rannych
- od 6 do 9 i wieczorem od  18 do 21. Mieszkañcy miasta przyjmu-
j¹ to ze stoickim spokojem.

Nastêpnego dnia rano wyruszyli�my w stronê granicy
zatrzymuj¹c siê jeszcze w ¯ó³kwi. To miasto zosta³o za³o¿one
w 1597 r. przez Stanis³awa ̄ ó³kiewskiego i by³o miastem prywat-
nym. ¯ó³kiew nale¿a³a  pó�niej do Dani³owiczów, Sobieskich
i Radziwi³³ów. By³a ulubion¹ rezydencj¹ króla Jana III Sobieskie-
go. Odziedziczy³ go syn króla Jakub, tam zmar³. Od tego czasu
zamek popada³ stopniowo w ruinê. Próbê odbudowy podjêto
dwukrotnie: po I wojnie �wiatowej, a potem w 20-leciu miêdzy-
wojennym. W�ród zabytków wyró¿nia siê ko�ció³ farny pw.
�wiêtych Wawrzyñca i Stanis³awa, z grobowcami Jakuba i Kon-
stantego Sobieskich. W XIX w. by³a to jedna z najwspanial-zjali�ci nie kryli zdziwienia, ¿e o wolno�æ Lwowa walczyli tak¿e

m³odsi od nich koledzy. Jednym z najm³odszych by³ Jurek Bit-
schman, 14-letni gimnazjalista. O nim Maciej Szuszkiewicz pi-
sa³: �W granatowym mundurku, w¹tlejszy od chabin, /Nie pa-
cholê, lecz dziecko, pomyka³ zau³kiem, /Gdzie ty wleczesz ten
wiêkszy od ciebie karabin?/ Dok¹d ch³opcze?/- ze studenckim
po³¹czyæ siê pu³kiem�.

Cmentarz Orl¹t jest czê�ci¹ Cmentarza £yczakowskie-
go, który powsta³ w 1786 roku. Przeszli�my spacerkiem przez
nekropoliê zatrzymuj¹c siê przy grobach znanych nam z historii
postaci - Artura Grottgera, Seweryna Goszczyñskiego, Marii
Konopnickiej czy W³adys³awa Be³zy, tego od wierszyka �Kto ty
jeste�?�, Gabrieli Zapolskiej, J.K .Ordona - bohatera poematu
Adama Mickiewicza. Znajduje siê tu ponad trzy tysi¹ce kamien-
nych nagrobków i kaplic.

Wrócili�my do centrum miasta i rozpoczêli�my spacer.
Zwiedzili�my Katedrê Ormiañsk¹ pw. Za�niêcia Naj�wiêtszej Marii
Panny, wybudowan¹ w XIV w. z darów kupców ormiañskich.
Potem wst¹pili�my do Cerkwi Greckokatolickiej, surowej z ze-
wn¹trz, ale z bardzo bogatym wnêtrzem. Wszystko to dzia³o siê
po drodze do Katedry £aciñskiej, której budowê rozpocz¹³ oko-
³o 1380 r. Kazimierz Wielki. Od 1414 r. jest ko�cio³em metropoli-
talnym. Od koñca  XVI wieku datuje siê pocz¹tek kultu zwi¹za-
nego z obrazem Matki Boskiej £askawej. Ogromnym szacun-
kiem darzy³ ten obraz król Jan Kazimierz, modli³ siê przed nim, co
opisa³  Sienkiewicz w �Potopie�. 1 kwietnia 1655 r. z³o¿y³ przed
obrazem s³ynne �luby.

 Zatrzymali�my siê na chwilê przy pomniku Adama Mic-
kiewicza, który wznosi siê na placu jego imienia od 1905 r. Znani
rze�biarze - Popiel i Paraszczuk pokazali poetê, który s³ucha muzy
wznosz¹cej siê nad nim. Po drugiej stronie ulicy króluje odno-
wiony, majestatyczny i bardzo elegancki Hotel �George�. Szli-
�my w stronê Teatru Opery i Baletu. Mijali�my wspania³y po-                                                      Bo¿ena ¯urawska

szych skarbnic pami¹tek narodowych. Do 1939 r. znajdowa³y siê
tam ogromne malowid³a batalistyczne obrazuj¹ce najwiêksze
zwyciêskie bitwy króla Jana III Sobieskiego i jego pradziada
Stanis³awa ̄ ó³kiewskiego. Po zagarniêciu Ma³opolski Wschod-
niej przez ZSRR i zamkniêciu ¿ó³kiewskiej fary obrazy by³y eks-
ponowane w filii Lwowskiej Galerii Obrazów w Olesku. Do ̄ ó³-
kwi nigdy nie powróci³y.

I tak powoli koñczy siê nasza lwowska przygoda.

W uszach brzmi nam jeszcze ostatnie zdanie przewodni-
ka, ¿e Lwów jest pod jednym tylko wzglêdem niebezpieczny: kto
raz pojedzie do tego miasta ju¿ zawsze bêdzie marzy³ ¿eby tam
wróciæ�



8 G£OS TYCZYNA    17/2006

Józef Furman urodzi³ siê we wsi
Furmany ko³o Tarnobrzega w rodzinie zie-
miañskiej. Jako m³odzieniec bra³ udzia³
w I wojnie �wiatowej i z tamtego okresu
datowa³a siê jego znajomo�æ jêzyka nie-
mieckiego. Jego frontowym druhem by³
pochodz¹cy z Tyczyna Jan Chuchla, któ-
ry do¿y³ pó�niej blisko stu lat. Z frontu
w³oskiego wróci³ Józef ca³o i zdrowo.

Po wojnie - za spraw¹ Jan Chuchli
- Józef zapozna³ siê z tyczyniank¹, pann¹
Zofi¹ Pa�ko. Pobrali siê w 1921 r. i zamiesz-
kali w Tyczynie. Nied³ugo potem �wie¿o
upieczony �¿onko�� wst¹pi³ w szeregi ty-
czyñskich policjantów. Jego komendan-
tem by³ wtedy Jerzy Heuchert, pó�niejszy
burmistrz Tyczyna. W 1921 r. urodzi³a siê
m³odym ma³¿onkom córka Stanis³awa,
dwa lata po niej na �wiat przysz³a druga
córka Kazimiera. Na tym jednak siê nie
skoñczy³o, bo w 1926 r. pani Zofia urodzi-
³a jeszcze jedn¹ córkê - Eugeniê.

Lata s³u¿by mija³y, a prze³o¿eni do-
cenili w koñcu fachowo�æ policjanta, któ-
ry otrzyma³ w 1931 r. awans na komen-
danta posterunku Policji Pañstwowej
w Lubeni. W miejscowo�ci  tej Furman
dowodzi³ trzema policjantami; jeden z nich
nazywa³ siê Zonko, a drugi W¹sacz, na-
zwiska trzeciego niestety nie uda³o siê
ustaliæ.  Posterunek mie�ci³ siê najpierw
w budynku bêd¹cym w³asno�ci¹ pana
Borowca. Pó�niej siedzibê Policji przenie-
siono do drewnianej wilii ̄ yda Guldma-
na. Zamieszka³  tam �wie¿o upieczony ko-

O Józefie Furmanie policjancie, jego
psie Rigo oraz o Byku i Maczudze

Józef Furman

mendant wraz ze swoj¹ ¿on¹ oraz z trzema
córkami. Tak zupe³nie na marginesie do-
daæ mo¿na, ¿e do chwili obecnej ¿yj¹ dwie

córki przedwojennego funkcjonariusza.
Wracaj¹c jednak do policyjnego budyn-
ku dodaæ mo¿na i to, ¿e pomieszczenie
aresztu by³o wytynkowane, dobrze utrzy-
mane, a zw³aszcza przed 1 maja ka¿dego
roku pe³ne by³o... zatrzymanych, z uwagi
na wzglêdy prewencyjne, komunistów.
�Go�ciem� tego aresztu bywa³ tak¿e m.in.
Tomasz Wi�niewski, pochodz¹cy z Sie-
dlisk, a o¿eniony w Boguchwale, pó�niej-
szy Szef Wojewódzkiego Urzêdu Bezpie-
czeñstwa Publicznego w Rzeszowie.

Pó�niej Kazimierz Furman zosta³
mianowany komendantem Policji w B³a-
¿owej, gdzie dowodzi³ sze�cioma policjan-
tami. Pod jego rozkazami s³u¿yli m.in.:  To-
maszewski, Puta, Gawron, Skarbowski oraz
Dynia. Ten sam Franciszek Dynia, który
w czasie okupacji  Tyczyna, bêd¹c komen-
dantem Policji tak zwanej �granatowej�,
znalaz³ �mieræ z r¹k AK.

Wróæmy jednak do Furmana. To
m.in. dziêki jego umiejêtno�ciom zawodo-
wym uda³o siê schwytaæ dwóch s³ynnych
rabusiów. Byka i Maczugê, zwanych przez

czê�æ miejscowej ludno�ci �janosikami�.
Obaj przed policj¹ ukrywali siê d³ugo,
w koñcu jednak ich ziemianka w le�nej
�pareji�, na tak zwanych Ujazdach - w po-
bli¿u wsi Futoma i K¹kolówka, zosta³a od-
kryta, a sami przestêpcy schwytani.
Wydatnie w tym zreszt¹ pomóg³ pies
Kazimierza Furmana. Nie by³ to pies byle
jaki; nazywa³ siê Rigo, by³ niemieckim
owczarkiem. Ma³o tego, pupil b³a¿owskie-
go komendanta by³ na policyjnym etacie,
a jego pan pobiera³ na niego miesiêcznie
70 z³otych.

Kiedy we wrze�niu 1939 r. wybu-
ch³a II wojna �wiatowa, Kazimierz Furman
otrzyma³ rozkaz ewakuowania akt Policji
na wschód. Wyjecha³ wiêc w kierunku
Lwowa. Razem z nim jecha³ policyjny pies
Rigo. Konwój dotar³ do Lwowa, tam w³a-
�nie podczas bombardowania przez Niem-
ców miasta zgin¹³ m.in. komendant ty-
czyñskiej Policji Malczyñski oraz nauczy-
ciel z Tyczyna pan Stromczyñski.
Tak¿e i tym razem nie opu�ci³o Franciszka
wojenne szczê�cie i uda³o mu siê dotrzeæ,
w grudniu 1939 r., w doskonale znane mu
strony. Osiad³ na nowo w Tyczynie, ale
tym razem pracy w Policji, tzw. �granato-
wej�, ju¿ nie podj¹³. Do�æ czêsto nacho-
dzili go miejscowi ¿andarmi. Wtedy Niem-
cy zabrali mu tak¿e jego ukochanego psa;
podobno chcieli go przyuczyæ do nowej
s³u¿by, ale nic im z tego nie wysz³o. Po
krótkim czasie Rigo trochê sponiewiera-
ny powróci³ do swojego w³a�ciciela. War-
to jeszcze dodaæ, ¿e podobno jeden z pol-
skich policjantów, a by³ nim Andrzej Pon-
do, traktowa³ Furmana szczególnie  ¿ycz-
liwie. W tym czasie �granatowymi� poli-
cjantami w Tyczynie byli tak¿e m.in.:
Franciszek Dynia, Józef Jordan, Adam Ko-
cz¹b, Micha³ Pa³ka, Jan Pancenko, Leon

Pietruszyñski, Karol Piszczek,
Franciszek Wi�niewski, oraz
Tadeusz  Zimny.

Furman rozpocz¹³
pracê w Spó³dzielni Rolniczej,
bo musia³ przecie¿ utrzymaæ
wcale niema³¹ rodzinê. Spó³-
dzielnia prowadzi³a skup jaj,
drobiu, ³ubinu, a tak¿e innych
p³odów rolnych.

Kiedy jednak by³y
przedwojenny policjant zo-
rientowa³ siê, ¿e mo¿e mieæ

Wraz z ¿on¹ przed wej�ciem do �Posterunku
Policji Pañstwowej w Lubeni Powiatu Rze-
szowskiego�
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                            Fudali Dariusz

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek
w godzinach

 od 8.00 do 15.00 (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 4 wrze�nia 2006 r.

powa¿ne k³opoty, zacz¹³ siê ukrywaæ.
Przynale¿a³ wówczas do Armii Krajowej,
by³ dowódc¹ plutonu, �obstawia³� zdaj¹-
cych tajne egzaminy maturalne. Najpierw
znalaz³  schronienie u pana Edwarda Ko-
�ció³ka na tyczyñskich Zagrodach, pó�-
niej za� jego �ostoj¹� by³ dom pañstwa
Kotulów po³o¿ony nieopodal szko³y lu-
dowej w Kielnarowej.
           Okupacja niemiecka przesz³a do hi-
storii, ale trudne czasy nie minê³y. Tak¿e
i Józef Furman nie czu³ siê pewnie, bo po
wojnie zacz¹³ interesowaæ siê nim Urz¹d
Bezpieczeñstwa w Rzeszowie. Postanowi³
wyjechaæ do  Z¹bkowic �l¹skich, ale i tam
go wkrótce odnaleziono. Przywieziony do
wiêzienia w rzeszowskim zamku ponad pó³
roku przesiedzia³ w �ledztwie. D³ugo le¿a³
w wiêziennym szpitalu, a o jego pobycie
w Rzeszowie poinformowa³a rodzinê pani
Kowal - pracownica miejscowej Prokura-
tury. Zarzucano mu przede wszystkim
przynale¿no�æ do przedwojennej polskiej
Policji, broni³ go wówczas mecenas
Winszch. Jedna z mieszkaj¹cych obecnie
w Rzeszowie córek Furmana wspomina,
¿e na korzy�æ jej ojca zeznawali m.in. miesz-
kañcy Kielnarowej - Józef Domino i  Józef
Kawa, pomóg³ mu tak¿e trochê Tomasz
Wi�niewski. W koñcu by³y policjant zo-
sta³ z wiêzienia zwolniony. Lata mija³y, a¿
w koñcu odszed³ na wieczn¹ tym razem
ju¿ s³u¿bê. Spoczywa na tyczyñskim
cmentarzu nieopodal kaplicy.

Piknik Rodzinny

�Po¿egnanie Lata�

3 wrze�nia 2006 (niedziela)
godz. 14.00

plac przy Domu Ludowym
w Budziwoju

W programie:
* Wystêpy Orkiestry Dêtej z Bor-
ku Starego, Zespo³u �Budziwojce�,
�Matysowianki�oraz Kapeli �Wój-
ta Tycznera�, Zespo³u Pie�ni i Tañ-
ca �Country�, m³odzie¿owej grupy
wokalnej z Budziwoja
* Pokazy tañca towarzyskiego,
break dance
* Zabawy i konkursy dla dzieci
i doros³ych
* Zje¿d¿alnie, trampoliny, samo-
chodziki, wata cukrowa, baloniki
* Kie³basa z rusztu, piwo beczkowe
* Zabawa taneczna z Zespo³em
�Retro�
                               Zapraszamy

Organizatorzy:
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna,
Dom Ludowy
i Rada So³ecka w Budziwoju

Album �Niedaleko od Rzeszowa� z foto-
grafiami z Hermanowej, Borku Starego,
Kielnarowej i Tyczyna, (2006), cena 40 z³.
Zdjêcia  Józef Ambrozowicz, tekst Stani-
s³aw K³os i Bogus³aw Kotula.

Ksi¹¿ki o gminie

W UGiM, pok. 25 (I piêtro), mo¿na
kupiæ ksi¹¿ki o Tyczynie i innych miejsco-
wo�ciach naszej Gminy.

S¹ to:
- �Ko�ció³ w Budziwoju� (2006), autorki:
Teresa Borowiec, Regina Kawa; cena
15 z³.
- �Samorz¹d lokalny - istota, efekty i do-
�wiadczenia� (2005), praca zbiorowa,
cena 10 z³.
- �Historia budziwojskich ch³opów�
(2005), aut. Wioletta Pruchnik; cena 15 z³.
- �Szko³a w Budziwoju w latach 1847-
1973� (2005), autorki: T. Borowiec
i R. Kawa; cena 15 z³.
- �W³adys³aw Samek ch³op - inteligent
z Borku Starego� (2004), opracowanie
redakcyjne Wanda Daszykowska-Ruszel;
cena 15 z³.
- �Tyczyn - dziedzictwo kulturowe�
(2003), pr. zbiorowa; cena 15 z³.
- �Tyczyn i okolice� (2003), autorka
Barbara Samolewicz, cena 15 z³.
- �Szanse i bariery rozwoju gminy�
(1997), autorzy: Z. Stachowski i K. Szcze-
pañski; cena 15 z³.
- �Ludwik Wodzicki� - ziemianin z Ty-
czyna� (1997), autor S³awomir Wnêk;
cena 7 z³.
Mapa województwa podkarpackiego
(2003), cena 5 z³.
Mapa okolice Rzeszowa - powiat rze-
szowski (2006), cena 5 z³
- W kasie UGiM mo¿na nabyæ znaczek
z herbem Tyczyna. Znaczek kosztuje 5 z³,

Z psem Rigo
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Doroczne �wiêto Dziêkczynienia za szczê�liwie zebrane
plony parafia Kielnarowa prze¿ywa³a w niedzielê 20 sierpnia br.
Do¿ynki parafialne w Kielnarowej co roku przygotowuje inny
rejon wsi; w tym roku zorganizowanie tej uroczysto�ci przypa-
d³o rejonowi Kielnarowa-Zagrody.

Przy piêknej s³onecznej pogodzie w konnej asy�cie koro-
wód do¿ynkowy wyruszy³ sprzed Domu Ludowego do ko�cio-
³a. Uroczyst¹ sumê sprawowa³ ks. proboszcz Stanis³aw Bala-
wender. Przed ko�cio³em ksi¹dz przywita³ gospodarzy do¿ynko-

Do¿ynki  w Kielnarowej

Zbigniew Spychaj, Boles³aw Kalita i Andrzej Bobola w asy�cie konnej

Korowód do¿ynkowy wyrusza sprzed Domu Ludowego

Wieniec do¿ynkowy nios¹ Kasia Jamróz, Iwona Ba³a,
Edyta Ciura i Justyna Jopek

Dorota Ciura i Adam Kobylarz - Gospodarze do¿ynek

wych, po�wiêci³ chleb
i wieniec symbol tego-
rocznych plonów
i wprowadzi³ wszystkich
do ko�cio³a. Po zakoñ-
czonej mszy �wiêtej ko-
rowód do¿ynkowy
przyjecha³ przez wie�
piêknie siê prezentuj¹c.

Drug¹ czê�ci¹
do¿ynek by³ poczêstu-
nek go�ci i uczestni-

Choæ zmieniaj¹ siê zwyczaje i sposób gospodarzenia to
trzeba powiedzieæ, ¿e jedno nie zmienia siê od wieków - chleb
jemy wszyscy i za ten dar trzeba dziêkowaæ Bogu. Do¿ynki s¹
najlepsz¹ do tego okazj¹.

                                                     Barbara P³odzieñ

ków, przygotowany przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arna. Przy tej
okazji trzeba powiedzieæ, ¿e OSP bardzo anga¿uje siê w organi-
zacjê ró¿nych imprez, które odbywaj¹ siê w Kielnarowej. Tak te¿
by³o przy tej okazji; stra¿acy s³u¿yli swoj¹ pomoc¹ za co nale¿¹
siê s³owa uznania. Ogromne podziêkowania nale¿¹ siê wszyst-
kim mieszkañcom rejonu Kielnarowa-Zagrody, którzy bardzo
przyczynili siê do zorganizowania tegorocznych do¿ynek para-
fialnych. Jednak przede wszystkim trzeba podziêkowaæ asy�cie
konnej (a koni by³o a¿ jedena�cie), bez udzia³u której nie by³oby
tak piêknie. Panowie zawsze chêtnie s³u¿¹ swoj¹ pomoc¹. Du¿e
dziêki sk³adamy orkiestrze, która u�wietni³a ca³¹ uroczysto�æ.
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Od kilku lat systematycznie male-
je liczba uczniów. Tendencja ta utrzymuje
siê nadal. Rok szkolny 2006/2007 bêdzie
kolejnym rokiem, w którym naukê rozpocz-
n¹ nastêpne roczniki ni¿u demograficzne-
go. Zestawienie liczby uczniów w gminie
Tyczyn w ostatnich latach wskazuje, ¿e
nadal systematycznie maleje liczba dzieci
w szko³ach podstawowych.

4 wrze�nia br. naukê w gminnych
podstawówkach rozpocznie 1362 uczniów
- o 57 osób mniej ni¿ w ubr., natomiast
o 169 mniej ni¿ w roku 2002/03. Fakt ten
nie skutkuje zmniejszeniem liczby oddzia-
³ów w ¿adnej ze szkó³; klasy s¹ mniej licz-
ne, co stwarza lepsze warunki nauczania.
Natomiast zmniejszenie liczby uczniów
w gimnazjum o 27 osób spowodowa³o
ograniczenie 1 oddzia³u klas pierwszych.

Na szczê�cie od pewnego czasu
mo¿emy zaobserwowaæ wzrost liczby dzie-
ci w przedszkolach spowodowany tym,
¿e rodziny zacz¹³ zak³adaæ wy¿ demogra-
ficzny lat 80. W Publicznym Przedszkolu
Zgromadzenia Sióstr �wiêtego Dominika
w Tyczynie zg³oszonych jest ponad 100
dzieci. Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê
miejsc dzieci w wieku 5 - 6 lat kierowane
s¹ do oddzia³ów �0� w Szkole Podstawo-
wej w Tyczynie. Dzieci m³odsze mog¹ byæ
przyjête do nowo utworzonego przed-
szkola w Budziwoju.

Nauczyciele podnosz¹ kwalifikacje
W ostatnim czasie 14 nauczycieli

zdoby³o tytu³ nauczyciela dyplomowane-
go natomiast 4 stopieñ nauczyciela mia-
nowanego.

Z powodu braku kwalifikacji 1 na-
uczyciel straci pracê, jedna osoba zagro-
¿ona jest obni¿eniem wynagrodzenia.

Od 1 wrze�nia 2006 r. 4 nauczycieli
przechodzi na emeryturê.

Angielski dla pierwszaków
W Polsce nauka jêzyków obcych

zaczyna siê obowi¹zkowo w czwartej kla-
sie szko³y podstawowej. Resort edukacji
chce to zmieniæ; zgodnie z planami mini-
sterstwa, od 2008 r. nauka angielskiego
w pierwszych klasach szko³y podstawo-
wej ma byæ obowi¹zkowa, a od czwartej
klasy dzieci maj¹ rozpoczynaæ naukê dru-
giego jêzyka obcego.

W�ród krajów UE Polska nale¿y
do pañstw, w których obowi¹zkowa na-
uka jêzyków obcych zaczyna siê w szko-
³ach publicznych najpó�niej, bo w wieku
10 lat. W innych pañstwach, np. w Fin-
landii, Szwecji czy Estonii, dzieci zaczy-

Nowy rok w szko³ach
Liczba uczniów w szko³ach podstawowych gminy Tyczyn w ostatnich 5 latach

Rok szkolny Szko³a 

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

SP Bia³a 202 173 160 148 146 

SP Borek Stary 133 130 136 134 128 

SP Budziwój 316 325 331 322 313 

SP Hermanowa 169 173 164 152 159 

SP Kielnarowa 140 136 116 109 101 

SP Matysówka 144 134 127 123 110 

SP Tyczyn 427 442 448 431 405 

Razem 1531 1513 1482 1419 1362 

Gimnazjum 556 582 606 594 567 

Ogó³em 2087 2095 2088 2013 1929 

 

naj¹ naukê jêzyków obcych w wieku 7 lat,
a w Niemczech i Francji w wieku 8 lat.

Od wrze�nia 2006 r. w ramach pro-
gramu wczesnej nauki jêzyka angielskie-
go w szko³ach, które z³o¿y³y deklaracje,
pierwszoklasi�ci bêd¹ mieæ dwie lekcje
tego jêzyka tygodniowo. Zajêcia popro-
wadz¹ nauczyciele kszta³cenia zintegro-
wanego, którzy s¹ przygotowani do na-
uki jêzyka angielskiego lub inni nauczy-
ciele, którzy posiadaj¹ odpowiednie kwa-
lifikacje.

�rodki na realizacjê programu zo-
sta³y zagwarantowane w rezerwie bud¿e-
tu pañstwa i zostan¹ przekazane samo-
rz¹dom w formie dotacji celowych.

W gminie Tyczyn wszystkie szko-
³y podstawowe posiadaj¹ odpowiedni¹
kadrê do nauczania tego jêzyka i otrzyma-
j¹ dotacjê na sfinansowanie kosztów na-
uczania.

Gmina Tyczyn z inicjatywy burmi-
strza Kazimierza Szczepañskiego - uchwa-
³¹ nr XXII/162/96 ju¿ od 1 wrze�nia 1997 r.
wprowadzi³a nauczanie jêzyka angielskie-
go od I klasy szko³y podstawowej.

Na realizacjê zadañ o�wiatowych
w roku 2006 Gmina otrzyma³a (w z³):
- subwencjê o�wiatow¹      8.290.514
- dotacjê na budowê gimnazjum   200.000
- dotacjê na wyprawkê szkoln¹        3.589
- dotacjê na stypendia szkolne       71.111
RAZEM      8.565.214

Plan wydatków zak³ada:
- na bie¿¹c¹ obs³ugê finansow¹ szkó³

8.966.714,40
- na budowê gimnazjum 2.458.185,87
- na fundusz socjalny emerytów       2.452
- dotacjê do przedszkoli         780.000
- na remont przedszkola w Budziwoju

          47.830
- na remonty szkó³         280.415
- na wyprawkê szkoln¹             3.589
- na stypendia szkolne           71.111
RAZEM           12.610.297,27

Planowane wydatki na o�wiatê
przewy¿szaj¹ przyznane subwencje i do-
tacje o kwotê 4.045.083,27 z³.

                        Stanis³awa Kopeæ
                               Jadwiga K³os

Ostatnie roboty budowlane

                          Ci¹g dalszy na stronie 12

> Nowy dach na Szkole Podstawowej
w Borku Starym.

Projektowany do wykonania dach
jest dwuspadowy, kryty blach¹ trapezo-
w¹ w kolorze naturalnej ceg³y. Dach bê-
dzie nieu¿ytkowy, do�wietlony lukarna-
mi. Wykonane zostan¹ obróbki blachar-
skie dachu, rynny spustowe, oraz ca³a
instalacja odgromowa budynku. Aktual-
nie prace zosta³y rozpoczête. Planujemy
zakoñczenie zadania w po³owie listopada

br. zak³adaj¹c jesienne, odpowiednie wa-
runki atmosferyczne dla tego charakteru
budowy.

> Hala sportowa przy Gimnazjum.
Zbli¿a siê termin oddania hali spor-

towej przy Gimnazjum w Tyczynie. Aktu-
alnie prowadzone s¹ prace wykoñczenio-
we wewn¹trz hali tj. uk³adanie pod³ogi
sportowej, obsadzany jest bia³y monta¿
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sanitarny, monta¿ d�wigu osobowego dla niepe³nosprawnych,
oraz wszelkie drobne prace wykoñczeniowe i porz¹dkowe. Na
zewn¹trz hali trwaj¹ ostatnie roboty zwi¹zane z boiskami

Ostatnie roboty budowlane
Ci¹g dalszy ze strony 11

                        Bogumi³a Kiczek

do siatkówki, koszykówki i do tenisa ziemnego Równolegle pro-
wadzone s¹ roboty z uk³adaniem kostki brukowej na placach
i parkingach. Oddanie hali do u¿ytkowania nast¹pi w miesi¹cu
wrze�niu br.

> Docieplenie wraz z elewacj¹ budynku Przedszkola w Budzi-
woju.

Budynek Przedszkola w Budziwoju zosta³ docieplony
styropianem grubo�ci 10 cm z kolorystyk¹ elewacji i z faktur¹

z wyprawy sylikonowej. Zadanie zosta³o wykonane i odebrane
terminowo.  W nowym roku szkolnym maluchy  z naszej gminy
bêd¹ chodzi³y do przedszkola ciep³ego, czystego oraz o przy-
jemnym dla oka wygl¹dzie.

> Docieplenie wraz z elewacj¹ budynku sto³ówki przy Szkole
Podstawowej w Tyczynie.

W okresie wakacyjnym przeprowadzili�my prace ogól-
nobudowlane na budynku sto³ówki. Aktualnie budynek sto-
³ówki zosta³ docieplony styropianem grubo�ci 10 cm wraz
z wypraw¹ elewacyjn¹ w kolorystyce i fakturze jak budynek

g³ówny szko³y. Zosta³y wykonane obróbki blacharskie oraz ryn-
ny spustowe. Ca³o�æ robót jest na ukoñczeniu. Zadanie zosta-
nie zakoñczone i oddane w miesi¹cu wrze�niu br.

> Remont  Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr
�wiêtego Dominika w Tyczynie.

W roku bie¿¹cym zosta³y wykonane roboty remontowe
budynku Przedszkola w zakresie:
- wykonanie wewnêtrznej instalacji elektrycznej

- naprawa, remont i wykonanie czê�ci nowych pod³óg w salach
przedszkolnych
- malowanie ogrodzenia frontowego i pomieszczeñ przedszkolnych
- wykonanie instalacji co wraz z kot³owni¹ gazow¹

Tak wyremontowane Przedszkole jest gotowe na przyjê-
cie dzieci.

  Przypominamy, ¿e  15 wrze�nia br.
up³ywa termin p³atno�ci
> III raty podatku rolnego
> III raty podatku od nieruchomo�ci
> II raty podatku od �rodków transportowych.
Podatek op³acaæ mo¿na:
> w kasie UGiM Tyczyn, w godz. 8.00-12.30; 13.30-15.00;
> u so³tysów;
> na konto Gminy
               nr  64 9164 0008 2001 0000 0286 0015.
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Mam na imiê Maciek i jestem �dy-
plomowanym pierwszoklasist¹� jak mówi¹
moi rodzice.  Mam te¿ za sob¹ pierwsze,
zas³u¿one wakacje, a spêdzi³em je �trochê
tu, trochê tam�.

TU? Co mo¿na robiæ tu w Tyczy-
nie w wakacje? Pomys³ by³ taki: letnia
szko³a jêzyka angielskiego. Co!? Szko³a?!

Nie by³o tak �le, a w zasadzie by³o
ca³kiem nie�le. Starzy i nowi koledzy i �
kole¿anki, dzieci z Rzeszowa,  Tyczyna
i okolic, nauczyciele z Polski i USA, an-
gielski na weso³o, du¿o sportu,  odlotowe
zajêcia plastyczne, gry i zabawy i mnó-
stwo frajdy! Do tego, je�li tylko próbo-

Wakacyjnym szlakiem

Lato z angielskim

Maciek Kusy
Marzena Wianecka-Kusy

Uczestnicy imprezy

Mumifikacja Szymona

wa³e� bracie mówiæ po angielsku, to go�æ
obozu - Amerykanin Kirk Stone, by³ �swój
go�æ�, nawet kiedy gra³ w dru¿ynie prze-
ciwnej!

A my?  Raz byli�my Indianami
w kolorowych pióropuszach w³asnej pro-
dukcji, innym razem poszukiwaczami skar-
bu, którzy dotarli do Ameryki na statku
Kolumba oraz australijskimi Aborygena-
mi testuj¹cymi bumerangi. Zbudowali�my
Statuê Wolno�ci i zorganizowali�my kon-
cert pomocy Afryce.  Z tyczyñskimi dzieæ-
mi rozegrali�my mecz pi³ki no¿nej Polska-
Anglia, który rozpocz¹³ siê od odegrania
i od�piewania hymnów narodowych a do
gry zagrzewa³y nas obozowe �cheerle-
aderki�!  Do domu wraca³em  �zdrowo
zmêczony�, ale ciekawy co bêdzie siê dzia-
³o nastêpnego dnia.

Na koniec od�piewali�my angiel-
sk¹ pie�ñ po¿egnaln¹ �Ogniska ju¿ doga-
sa blask�, �braterski spletli�my kr¹g� i przy

sztucznym ognisku i  urodzinowym przy-
jêciu jednej z dziewczynek  powiedzieli-
�my sobie �do zobaczenia za rok�.

No có¿, a w oczekiwaniu na na-
stêpne wakacje trochê siê bêdzie trzeba
pouczyæ� angielskiego i nie tylko. Bo kie-

dy podró¿owali�my �tam�, to angielski cza-
sem bardzo siê przydawa³�no ale to ju¿
inna historia.

Malujemy wie¿owce World Trade Center dla upamiêtnienia 11 wrze�nia 2001 r.

Kibicujemy dru¿ynom Polski i Anglii;
nowa fryzura dla Kirka gratis
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W ramach �wychowania patrio-
tycznego� proponujemy czytelnikom
przybli¿enie ¿yciorysów mieszkañców
naszej gminy odznaczonych orderami
Virtuti Militari.

Wg �Encyklopedii Powszechnej�
Virtuti Militari (³ac. dos³ownie: dzielno�ci
¿o³nierskiej) najstarszy i najwy¿szy pol-
ski order wojskowy, nadawany za wybit-
ne zas³ugi bojowe, ustanowiony w 1792 r.
przez Stanis³awa Augusta.

Towarzystwu Mi³o�ników Budzi-
woja uda³o siê ustaliæ dwóch rodaków
budziwojskich odznaczonych tym orde-
rem. A byli to: Józef Burz i W³adys³aw
Szczupiel.

Dane o  Józefie Burzu dostarczy-
³a Teresa Borowiec, która pisze: �Józef
Burz mieszka³ na Por¹bkach obok rodziny
mojej mamy Agaty Borowiec, z któr¹ by³
spokrewniony (jego ojciec Tomasz Burz
by³ bratem Marii Gliwowej - babci Agaty
Borowcowej).

Kawalerowie orderu Virtuti Militari

1938 r. Weterenówka. Pod wi�ni¹ w sadzie u Borowców.
W ostatnim rzêdzie  drugi z lewej Józef Burz, trzecia Agata
Borowcowa, a czwarta Zofia Burzowa

Niestety od najbli¿szej rodziny nie
uda³o siê uzyskaæ dok³adnych informacji
za co zosta³ odznaczony orderem Virtuti
Militari, dlatego zwróci³am siê do Central-
nego Archiwum Wojskowego w Warsza-
wie, sk¹d otrzyma³am 10 stron kserokopii
z akt odznaczeniowych Józefa Burza. M.
in. napisany przez niego ¿yciorys.

Urodzi³ siê 24 lipca 1898 r. w Bu-
dziwoju jako syn Tomasza i Anieli z Bo-
rowców. Ukoñczy³ Szko³ê Podstawow¹ w
Budziwoju. W 1917 zosta³ powo³any do
wojska austriackiego do 40.P.P. w Sambo-
rze, sk¹d po 4 miesi¹cach zdezerterowa³.
Jako dezerter przez 9 miesiêcy ukrywa³ siê
w Budziwoju zasilaj¹c szeregi �Zielonej
Kadry�. 1 listopada 1918 roku  zg³osi³ siê
jako ochotnik do Wojska Polskiego do
5.P.P. Leg. Bra³ udzia³ w odsieczy Lwowa
i pó�niejszych walkach - a¿ do 5 marca
1919 roku. W dniu tym wraz z pu³kiem wy-

jecha³ ze Lwowa do Ostrów Komorowa,
sk¹d jako starszy szeregowy zosta³ przy-
dzielony do oddzia³u karabinów maszy-
nowych w 6.P.P. Leg. w Zambrowie. Po

1936 r.  Józef Burz

sformowaniu siê pu³ku wyje-
cha³ z nim na front bolszewicki.
Tam awansowa³ na kaprala.

13 czerwca 1919 roku w
wypadzie pod Jakianami zosta³
ranny w nogê. Po wyleczeniu
wróci³ do kompanii i jako do-
wódca plutonu karabinów ma-
szynowych bra³ udzia³ w wal-
kach pod D�wiñskiem oraz Po-
³ockiem. 2 lutego 1920 r. otrzy-
ma³ stopieñ plutonowego. Bra³
udzia³ w wyprawie kijowskiej i
w walkach na przyczó³ku mo-
stowym  za Dnieprem. 5 czerw-
ca 1920 roku pod Górnostopo-
lem zosta³  ciê¿ko ranny w rêkê

oraz w pier� i dosta³ siê do niewoli bolsze-
wickiej.

We wniosku na odznaczenie Józe-
fa Burza �Krzy¿em Walecznych� z dnia
12 stycznia 1921 r. przy szczegó³owym opi-
sie czynów podano: �W walkach pod
Bogdanami dnia 6 maja 1920 roku po przej-
�ciu przez rzekê Telczew atakowa³ ze swym
K.M. z 5-t¹ kompani¹. Podczas ataku za-
uwa¿y³, ¿e z boku nadjecha³a kawaleria
nieprzyjacielska. Skierowa³ swój karabin
maszynowy w tym kierunku i celnym
ogniem robi wielkie straty w nieprzyjacie-
lu. Widz¹c, ¿e z powodu przewa¿aj¹cej si³y
nieprzyjacielskiej nie zdo³a siê wycofaæ,
a chc¹c umo¿liwiæ cofanie siê 5-tej kom-
panii pozostaje na swym stanowisku
strzelaj¹c do chwili, w której zostaje ran-
ny szabl¹ w rêkê i dostaje siê do niewoli
wraz ze sw¹ obs³ug¹�.

Mama wspomina³a, ¿e Rosjanie

którzy Burza ranili, poprzecinali mu bluzê
wojskow¹ i zamieni³ j¹ ubieraj¹c inn¹ z ja-
kiego� zabitego. Po pewnym czasie rodzi-
na otrzyma³a zawiadomienie, ¿e Józef Burz
nie ¿yje, poniewa¿ na poleg³ym znalezio-
no bluzê z identyfikatorem (blaszkê z da-
nymi osobowymi) Burza. Przez rok najbli¿-
sza rodzina nosi³a po nim ¿a³obê, nie wie-
dz¹c ¿e ¿yje.

Z dalszej czê�ci ¿yciorysu wyni-
ka, ¿e po roku powróci³ do Polski, gdzie
s³u¿y³ w 3 komp. w batalionie zapasowym
6.P.P. Leg. 25 wrze�nia 1921 r. zosta³ zwol-
niony do cywila.

W 1922 r. otrzyma³ dzia³kê wojsko-
w¹ (9 ha) na Wo³yniu w pow. krzemieniec-
kim gm. Bia³ozórka osada Weteranówka.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich
w 1939 r. opu�ci³ wraz z rodzin¹ (¿on¹
i dwoma córkami) Weteranówkê i uda³ siê
do Zbara¿a, sk¹d w czerwcu 1940 r. zostali
wywiezieni do ZSRR - do Jakuckiej Repu-
bliki Autonomicznej, rejon A³dan. Pocz¹t-
kowo pracowa³ w tajdze przy rêcznej �cin-
ce drzew, a pó�niej w odkrywkowej kopal-
ni z³ota.

W 1943 r. zosta³ powo³any do
Wojska Polskiego. 6 lutego 1945 r. zgin¹³
w walkach na Wale Pomorskim pod Nada-
rzynami.

Odznaczenia:
- Krzy¿ Walecznych nr 29709 nadany
5 czerwca 1921 r. rozkazem nr 19/21
- Order Virtuti Militari V klasy nr 4848
(?) z czerwca 1933 r.

Opinie prze³o¿onych o Józefie Bu-
rzu zawarte we wniosku z 12 IX 1921 r.
o odznaczenie go orderem Virtuti Militari.
- Dowódcy kompanii (podpis nieczytelny):
�Nadzwyczaj odwa¿ny podoficer, posia-
da b. du¿o inicjatywy oraz zimnej krwi.
�wiadczy³ zawsze swoim podw³adnym
dobrym przyk³adem i mêstwem. W boju,
przedstawia jako podoficer du¿e zdolno-
�ci instruktorskie, posiada wysok¹ war-
to�æ moraln¹, sumienny, punktualny i rze-
telny. Wnoszê na odznaczenie orderem
V.M. V kl.�.
- por. Aleksandra Aleksandrowieza - do-
wódcy baonu: �Bardzo dobry podoficer,
surowy i obowi¹zkowy. W boju odwa¿ny
i pe³en zimnej krwi i inicjatywy. Wnoszê
o odznaczenie go krzy¿em Virtuti Militari
V kl.�.
- kpt. Franciszka Sêkawy - dowódcy pu³-
ku: ��wietny bojowo podoficer - przed-
stawiam do orderu Virtuti Militari V kl.�.
- Pozostali, mjr Stanis³aw Kozicki - do-
wódca brygady, pp³k Boles³aw Popowicz
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- dowódca dywizji i p³k Stefan D¹b-Bier-
nacki - dowódca frontu - wniosek
poparli.

W 1933 r. prawie wszyscy legioni-
�ci otrzymali Krzy¿e Walecznych, m.in.
budziwojacy: Tadeusz Grzebyk, Wiktor
Borowiec (po�miertnie), Tomasz Dudek,
Jan Pa�ko i inni.

Dane o W³adys³awie Szczupielu
uzyskano od jego siostrzeñca W³adys³a-
wa Piekarza i Freda Cyrana z USA.

W³adys³aw Szczupiel urodzi³ siê
28 maja 1917 r. w Budziwoju jako najm³od-
szy z wielodzietnej rodziny. By³o ich dzie-
wiêcioro rodzeñstwa.

W 1924 r. zacz¹³ uczêszczaæ do
Szko³y Powszechnej w Budziwoju, a siód-
m¹ klasê ukoñczy³ w 1931 r. w Tyczynie.
W tym samym roku rozpocz¹³ naukê
w pierwszym (starym) gimnazjum w Rze-
szowie, a ¿e interesowa³o go raczej maj-
sterkowanie, niezbyt przyk³ada³ siê do
nauki. Za namow¹ brata, ksiêdza Piotra
w 1932 r. rozpocz¹³ naukê w Pañstwowej
Szkole Mechanicznej w Kamionce Stru-
mi³owej w woj. lwowskim, któr¹ w 1937 r.
ukoñczy³ egzaminem dojrza³o�ci z wyni-
kiem celuj¹cym.

W listopadzie 1938 r. zosta³ powo-
³any do s³u¿by lotniczej w Szóstym Pu³ku
Lotniczym we Lwowie.

W pa�dzierniku 1939 r. dosta³ siê
w Horodence do niewoli sowieckiej, wy-
wo¿ony uciek³ z poci¹gu i przedosta³ siê
przez granicê do Rumunii, a nastêpnie do
Syrii. W styczniu 1940 r. wst¹pi³ w Bejru-
cie do lotnictwa francuskiego. W tym sa-
mym roku dotar³ do Francji, aby spotkaæ
siê z bratem Antonim, który mia³ obywa-
telstwo francuskie. Po upadku Francji
w maju 1940 r. uciek³ do Anglii. 5 lipca
1940 r. zaci¹gn¹³ siê do lotnictwa angiel-
skiego �Royal Air Force, England�.

Jak pisze Fred Cyran: �W³adys³aw
Szczupiel by³ pilotem bombowca mimo, ¿e
bardzo chcia³ lataæ na my�liwcu, ale by³
za du¿y. Lata³ na bombowcu �Lancaster�
(brytyjski), a pod koniec wojny na C-47
(amerykañski dwusilnikowy samolot
transportowy).�

Przez ca³y okres wojny od 1939-
1945 r. bra³ udzia³ w ró¿nych akcjach lot-
niczych nie tylko w Anglii, ale te¿ w Niem-
czech, W³oszech,  Afryce.

23 lutego 1943 r. zosta³ odznaczo-
ny przez Naczelnego Wodza orderem Vir-
tuti Militari w uznaniu wybitnych czynów
wojennych i zaliczony w poczet kawale-
rów orderu wojennego.

Odznaczenia bojowe:

Krzy¿ Walecznych - nadany 4-okrotnie
Medal Lotniczy - nadany 3-krotnie
Krzy¿ Lotniczy - nadany jako wyró¿nie-
nie 1939-1945
STAR - za udzia³ w wojnie od 1939-1945 r.
Air Crewe Europe  - nadany za akcje lot-
nicze w Europie
Italy Star - nadany za akcje lotnicze we
W³oszech i Afryce
Defence Medal - medal obronny narodowej
War Medal - medal wojenny

Wykona³ w zupe³no�ci 74 loty bo-
jowe w 490.50 godz.. Niezupe³nie wyko-
nane 4 loty bojowe w 20.20 godz.

1 stycznia 1949 r. uzyska³ honoro-
we zwolnienie ze s³u¿by lotniczej.

Po wojnie o¿eni³ siê z Angielk¹,
która w do�æ krótkim czasie zmar³a na raka
gard³a. �mieræ ukochanej ¿ony by³a dla
niego wielkim prze¿yciem, co by³o powo-
dem opuszczenia Anglii.

1 stycznia 1959 r. na zaproszenie
najstarszego brata Jana osiedli³ siê na sta-
³e w USA. Pocz¹tkowo mieszka³ u brata
w New Yorku, nastêpnie przeniós³ siê na
Florydê, a potem do Huntsville w stanie
Alabama, poniewa¿ tam otrzyma³ pracê
zwi¹zan¹ z lotnictwem w firmie Hayesin
ternational Cerp Huntsville, Alabama. Pra-
cuj¹c pog³êbia³ sw¹ wiedzê na la Salle
Extension University w stanie Illinois,
gdzie uzyska³ tytu³ in¿yniera elektronika.
Pracuj¹c w zak³adach NASA jako elektro-
nik przyczyni³ siê do budowy wahad³ow-
ca �Columbia�, za co otrzyma³ wyró¿nie-
nie na pi�mie.

Jak pisze Fred Cyran: �W³adys³aw

Szczupiel by³ projektantem i twórc¹ mo-
deli lotniczych, uznawanym jako wybitny
fachowiec w tej bran¿y. Prawdopodobnie
w czasie wojny lub zaraz po niej pracowa³
z Amerykanami w �tajnych misjach�. Nie
mówi³ wiele o nich, poniewa¿ by³ zobo-
wi¹zany do zachowania tajemnicy. Wspo-
mina³, ¿e bra³ udzia³ w kilku tajnych mi-
sjach jako eskorta dla wa¿nych dygnita-
rzy. Byæ mo¿e wspó³pracowa³  z amery-
kañsk¹ CIA albo jej poprzedniczk¹ w cza-
sie wojny OSS�.

Po przej�ciu na emeryturê w wie-
ku 65 lat mieszka³ we w³asnym domu i jako
doradca w dalszym ci¹gu wspó³pracowa³
z zak³adami NASA oraz zajmowa³ siê ma-
larstwem, stosuj¹c ró¿ne techniki wyko-
nania obrazów, widoków itp.

W 1992 r. przeniós³ siê do Domu
Staro�ci w Huntsville, poniewa¿ stan jego
zdrowia uleg³ pogorszeniu, które wyma-
ga³o sta³ej opieki lekarskiej. W³adys³aw
Szczupiel by³ wielkim patriot¹, kocha³
i walczy³ o swoj¹ Ojczyznê Polskê w ró¿-
nych krajach Europy.

W 1966 r. po raz pierwszy odwie-
dzi³ Budziwój, a nastêpnie przyje¿d¿a³ pra-
wie co cztery lata.

Pod koniec ¿ycia przeszed³ dwie
ciê¿kie operacje. Zmar³ na niewydolno�æ
serca w lipcu 2000 r. i zosta³ pochowany
na cmentarzu weteranów w Huntsville
w stanie Alabama (USA).

 Towarzystwo Mi³o�ników Budziwoja
     Teresa Borowiec
    Regina Kawa

Anglia. 1944 r.
W³adys³aw Szczupiel (z prawej)

Anglia. W³adys³aw Szczupiel z ¿on¹
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NIE TRUJCIE to has³o Fundacji
Ekologicznej ARKA, która rozpoczyna we
wrze�niu kampaniê przeciwko spalaniu
�mieci w domach.

Ka¿dy z nas jest konsumentem,
ka¿dy inaczej postêpuje z opakowaniami
po produktach. Niektórzy segreguj¹ je
uzyskuj¹c cenne surowce, inni wrzucaj¹
do kosza na �mieci, ale niestety du¿a ich
czê�æ trafia do lasów, na brzegi rzek lub
jest spalana w domowych piecach.

Je¿eli chcia³e� pój�æ z dzieckiem na
spacer lub przewietrzyæ mieszkanie w s³o-
neczny, jesienny wieczór, to wiesz, o czym
jest mowa. Zamiast oddychaæ rze�kim po-
wietrzem, musimy szybko uciekaæ do
domu. Wszêdzie unosi siê smrodliwy dym.

Dym ze spalanych w domowych
piecach �mieci niestety nie tylko jest smro-
dliwy, ale i szkodliwy dla zdrowia doro-
s³ych i dzieci.

Spalaj¹c 1 kg odpadów z polichlor-
ku winylu PCV (butelki plastikowe, fo-
lie, itp.) wytwarza siê a¿ 280 litrów gazo-
wego chlorowodoru, który z par¹ wodn¹
tworzy kwas solny.

Dla tych, którzy nie lubi¹ space-
rów i nie dbaj¹ o zdrowie nale¿y przyto-
czyæ argument ekonomiczny. Spalanie
w piecach domowych �mieci powoduje
osadzanie siê tak zwanej sadzy mokrej
w przewodach kominowych. Bardzo trud-
no je usun¹æ, a jej nadmiar mo¿e spowo-
dowaæ zapalenie siê przewodu kominowe-
go i nawet przyczyniæ siê do po¿aru domu.
                                                                (bk)

Je�li szukasz pracy...

 Nazwa stanowiska          numer oferty
- sprzedawca-doradca 4427
- kucharz 4425
- kelner 4424
- dostawca pizzy 4423
- elektronik-serwisant 4422
- fryzjer/ka 4421
- instruktor gimnastyki korekcyjnej 4416
- lektor jêzyka angielskiego 4415
- traktorzysta 4414
- sprzedawca 4411
- magazynier 4410
- sprzedawczyni stacji paliw 4408
- nauczyciel informatyk 4498

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.

 NIE TRUJCIE
Tak by³o kiedy�
         W Borku Starym na terenie ekolo-
gicznie czystym, obok klasztoru o.o. Do-
minikanów znajduje siê �róde³ko wody
uwa¿ane przez pielgrzymów za uzdrawia-
j¹ce. To w³a�nie tutaj 30 lat temu rzeszow-
ska firma �Alima� wybudowa³a Zak³ad
Produkcyjny �Rzeszowianka�, który po-
siada bogate z³o¿a wody przebadane przez
Instytut Balneologii w Poznaniu.

Ruszy³a produkcja �Rzeszowianki�

Wszystko wskazuje na to, ¿e ju¿
niebawem znów bêdziemy mogli w pe³ni
korzystaæ z us³ug Zak³adu Produkcji Wód
�Rzeszowianka�. Kilka miesiêcy temu, po
pó³rocznej przerwie, dziêki nowemu w³a-
�cicielowi wznowiono produkcjê wody
�Rzeszowianka� i napojów pochodnych.
Niedawno do pracy powróci³a wiêkszo�æ
pracowników, którzy zim¹ bezskutecznie
czekali na zaleg³e wyp³aty od dzier¿awcy
zak³adu. Bogdan Kidacki, w³a�ciciel wy-
twórni zdaje sobie sprawê z tego, ¿e po-
trzeba sporo �rodków by firma �stanê³a
na nogi� i odzyska³a dobr¹ pozycjê na
rynku. Wiadomo te¿, ¿e rozgl¹da siê za

inwestorem, który by³by zainteresowany
bran¿¹ wody  mineralnej i �ródlanej.
Tak jest teraz

      Obecnie, po 6 miesi¹cach prze-
rwy, �Rzeszowiank¹� zarz¹dza firma �Re-
spak� zajmuj¹ca siê tak¿e produkcj¹ tek-
turowych opakowañ. Wytwórnia posia-
da w³asne laboratorium, w którym na bie-
¿¹co przeprowadzane s¹ badania wody
oraz przygotowywane s¹ receptury na
nowe produkty.
      Rozlewnia posiada w swojej ofercie
wodê w butelkach 0,33 l oraz petach 0,5l
i 1,5 l proponuj¹c szeroki asortyment na-
pojów smakowych produkowanych na
naturalnej, zdrowej, �ródlanej wodzie �Rze-
szowianka�. Wszystkie dostêpne produk-
ty mo¿na zamawiaæ pod numerem telefo-
nu: 0 17 22-98-090.

      Kiedy� z  bogatej oferty zak³adu ko-
rzysta³o bardzo wielu mieszkañców i firm
z Podkarpacia i nie tylko. Jednak z powo-
du d³u¿szej przerwy spora czê�æ klientów
zrezygnowa³a z us³ug wytwórni. Mimo
wszystko obecny w³a�ciciel dok³ada
wszelkich starañ, aby pozyskaæ jak naj-
wiêksz¹ liczbê sta³ych odbiorców. A nie
jest to ³atwe zadanie poniewa¿ obecnie
jest na rynku du¿a konkurencja.

Miejmy nadziejê, ¿e �Rzeszowian-
ka� w nied³ugim czasie znów bêdzie
jedn¹ z najbardziej znanych wód na Pod-
karpaciu.

 eb.
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Gmina Tyczyn, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, (017) 22 19 310,
www.tyczyn.pl, e-mail: tyczyn@intertele.pl,

og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
na zbycie nieruchomo�ci po³o¿onych w Gminie Tyczyn, w miejscowo�ciach:
> Tyczyn, dzia³ka nr 1120/8, pow. 0,0384 ha, dz. nr 1120/9, pow. 0,0021 ha,
KW 43434,niezabudowana, strefa centralna miejska, cena wywo³awcza 16 500 z³ + VAT,
wadium 1.650 z³, min. post¹pienie 165 z³;
> Tyczyn, dz. nr  2207, KW 43434, pow. 0,1629 ha, niezabudowana, rolnicza przestrzeñ
produkcyjna, cena wywo³awcza 1 500  z³, wadium 150 z³, min. post¹pienie 15 z³;
> Tyczyn, dz. nr 2092, KW 44520, pow. 0,2067 ha, niezabudowana, rolnicza przestrzeñ
produkcyjna, cena wywo³awcza 3 000 z³, wadium 300 z³, min. post¹pienie 30 z³;
> Tyczyn, dz. nr 81/3, KW 43434, pow. 1,3182 ha, niezabudowana, rolnicza przestrzeñ
produkcyjna, cena wywo³awcza 3 900 z³, wadium 390 z³, min. post¹pienie 40 z³;

Przetarg odbêdzie siê  5 pa�dziernika 2006 r. o godz. 9.15 w sali posiedzeñ
Urzêdu Gminy i Miasta w Tyczynie, ul. Rynek 18.

Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³ata wadium na konto UGiM w Banku
Spó³dzielczym w Tyczynie nr konta: BS Tyczyn 8091640008-2001-0000-0286-0018 lub
w kasie Urzêdu do dnia 2 pa�dziernika 2006 r. Przed otwarciem przetargu uczestnik
przetargu zobowi¹zany jest do przedstawienia Komisji przetargowej orygina³u potwier-
dzaj¹cego wp³atê wadium (w przypadku rozdzielno�ci maj¹tkowej na wp³acie winny
znajdowaæ siê imiona i nazwiska wszystkich osób nabywaj¹cych nieruchomo�æ). Przy
wp³acie wadium na dowodzie wp³aty nale¿y wpisaæ numer dzia³ki i miejscowo�æ.

Wadium wp³acone przez uczestnika, który wygra³ przetarg, zalicza siê na poczet
ceny nabycia nieruchomo�ci. Wadium wp³acone przez innych uczestników przetargu
podlega zwrotowi w kasie UGiM w Tyczynie niezw³ocznie po odwo³aniu albo zamkniê-
ciu przetargu jednak nie pó�niej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania, zamkniêcia,
uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wp³ata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomo�ci winna nast¹piæ przed zawar-
ciem umowy notarialnej. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony w ci¹gu 21 dni
od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nabywcy, który nie ui�ci³ op³aty w wy¿ej wymienio-
nym terminie, jak równie¿, który nie stawi siê bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie
wskazanym w zawiadomieniu, nie przys³uguje roszczenie prawa w³asno�ci nieruchomo-
�ci, a wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zwi¹zane z nabyciem nieruchomo�ci ponosi nabywca nieruchomo�ci
(op³aty s¹dowe i notarialne).

Burmistrz Gminy Tyczyn zastrzega sobie prawo do odwo³ania og³oszonego prze-
targu z wa¿nych powodów.

Szczegó³owe informacje o sprzedawanych nieruchomo�ciach oraz przetargu mo¿-
na uzyskaæ w UGiM w Tyczynie pok. 11, tel. (0-17) 22 19 310 w. 11

pod tym numerem od godz. 15.30
w dni powszednie i �wiêta zg³aszaæ
mo¿na przypadki awarii sieci
wodoci¹gowo-kanalizacyjnej,
obs³ugiwanej przez PGK �Eko-Strug�
w Tyczynie.

W godzinach pracy Spó³ki awa-
rie zg³aszaæ mo¿na tak¿e pod nume-
rami telefonów
                   017 22-19-312
                   017 22-19-360

0 - 6 0 8 - 4 3 9 - 9 5 5

OG£OSZENIE  O  PRZETARGU

Burmistrz Gminy Tyczyn, dzia³a-
j¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomo�ciami (Dz.U. Nr 261 z 2004 r.
poz. 2603) informuje, ¿e na tablicy og³o-
szeñ w Urzêdzie Gminy i Miasta w Ty-
czynie, ul. Rynek 18 zosta³ wywieszo-
ny wykaz nieruchomo�ci przeznaczo-
nych do:
- sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej
dotycz¹cy dzia³ki nr 1693/10 po³o¿onej
w Kielnarowej;
- sprzeda¿y w drodze przetargu doty-
cz¹cy dzia³ek nr 1693/7, 1693/8, 1693/9
po³o¿onych w Kielnarowej;
- oddania w wieczyste u¿ytkowanie
w drodze bezprzetargowej dzia³ki  nr
176/2 po³o¿onej w Kielnarowej.
Bli¿sze informacje dotycz¹ce ww. nie-
ruchomo�ci mo¿na uzyskaæ w UGiM
w Tyczynie, pokój nr 11.

Gminny Zespó³ Obs³ugi Szkó³ informuje, ¿e bêd¹ przyjmowane wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007.

Dokumenty nale¿y z³o¿yæ w pok. 35 w Urzêdzie Gminy i Miasta
Tyczyn (II piêtro) w terminie do 15 wrze�nia 2006 roku.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1) za�wiadczenie o dochodach rodziny z miesi¹ca poprzedzaj¹cego z³o¿enie
   wniosku (za�wiadczenie z zak³adu pracy, odcinek renty/emerytury),
2) za�wiadczenie z Urzêdu Pracy o pozostawaniu bezrobotnym lub
     pobieranym zasi³ku dla bezrobotnych,
3) za�wiadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym,
4) za�wiadczenie o wysoko�ci pobieranych �wiadczeñ rodzinnych
     i o korzystaniu z pomocy spo³ecznej.

OG£OSZENIE

Og³oszenie
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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
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Dystrybutor materia³ów budowlanych           o f e r u j e :
* oryginalne blachy szwedzkie i rynny firmy PLANNJA
* dachówki ceramiczne i cementowe
* okna dachowe, schody strychowe
* papy, folie dachowe i fundamentowe
* ceramikê �cienn¹ i stropow¹,
* systemy dociepleniowe, we³na, styropian, tynki
* systemy kominowe
* systemy zabudowy wnêtrz - p³yty gipsowe, profile
* stolarkê okienn¹ i drzwiow¹, bramy gara¿owe
* chemiê budowlan¹ i materia³y ogólnobudowlane
* na miejscu komputerowy mieszalnik tynków i farb

  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

Sprzedam dzia³kê o pow. 45 arów, Hermanowa - £azy.
(176/3)                                            Tel. 604-901-084

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 10 arów. Tyczyn,
Zagrody.
(178/3)                                       Tel. 017- 22-19-398

Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 9 i 12 arów w Ty-
czynie. Media na miejscu.
(179/3)                    Tel. 692-812-549;  880-665-523

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka lub starszej oso-
by w okolicach Tyczyna.
(56/3)                                            Tel. 017-22-19-141

Poszukujê do wynajêcia lokal ok. 50 m2 na produkcjê;
wys. 3,50 m, si³a, woda, kanalizacja, okolice Tyczyna.
Tel. 695 925 238

Sprzedam dzia³ki budowlane lub gospodarstwo rolne,
ul. Zagrody w Tyczynie.
(180/2)   Tel. 017-86-26-930 po 20.00; 609-631-662

Sprzedam dom drewniany i budynek gospodarczy
murowany na dzia³ce 31a przy starej drodze asfaltowej
w Borku Starym.
(181/1)                                           Tel. 887-485-647

Dzia³kê roln¹ kupiê.
(182/1)                  Tel. 017-85-73-195 (wieczorem)

Kupiê dzia³kê 10-20 arów - Bia³a, Budziwój, Kielnaro-
wa, Matysówka.
(183/1)                                           Tel. 601-575-747

Kupiê dzia³kê pod zabudowê na terenie Tyczyna (uzbro-
jon¹) o pow. ok. 7 arów.
(184/1)                                           Tel. 509-348-167

Studentka studiów zaocznych podejmie pracê jako
opiekunka do dziecka w okolicach Tyczyna.
(57/1)                                            Tel. 017-22-91-430

Poszukujê opiekunki do 21-miesiêcznych bli�ni¹t -
Bia³a £any.
(58/1)                                             Tel. 691-679-437

Zatrudniê opiekunkê do rocznego dziecka.
(59/1)                                             Tel. 504-908-642

Niemiecki - Tyczyn.
Tel. 502-636-111

Wyprzeda¿ kosiarek.

Sklep �MEWA�,
Tyczyn, ul. Grunwaldzka 39 (obok CPN).
Tel. 017-22-91-444
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