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¯eby �mia³y siê pisanki
U�miecha³y siê baranki

Mokry �migus zrasza³ skronie
Du¿o szczê�cia sypi¹c w d³onie

Wielkanoc to �wiêta symbolizuj¹-
ce odradzanie siê ¿ycia. Warto, wiêc za-
dbaæ o to, by w te wyj¹tkowe dni dom
przepe³niony by³ radosnym wiosennym
nastrojem.

Razem z dzieæmi uczêszczaj¹cymi
do �wietlicy przy Szkole Podstawowej
w Tyczynie przygotowa³y�my kilka pro-
pozycji wielkanocnych dekoracji. Co
prawda do Wielkanocy pozosta³o jeszcze
trochê czasu, ale wiosenne p¹ki na drze-
wach i pierwsze nie�mia³e kwiaty sprawia-
j¹, ¿e ju¿ my�limy o �wiêtach. Warto ju¿
teraz pomy�leæ jak gustownie przystroiæ
nasz dom. Aran¿acje w klimacie wiosen-

Wielkanocne nastroje

Wielkanoc bez koszyczka? To ab-
solutnie niemo¿liwe. Nie musi to byæ tra-
dycyjny koszyk z bia³¹ serwet¹. Kwitn¹-
ce kwiaty forsycji i jajka-pisanki, ma³y
baranek wykonane ró¿nymi technikami
jest równie piêkny i stosowny.

Przygotowane wspólnie z dzieæmi
kartki wielkanocne, kompozycje kwia-
towe i �wi¹teczne stroiki mo¿na podzi-
wiaæ na wystawie w Urzêdzie Gminy
i Miasta Tyczyn oraz w hollu Szko³y Pod-
stawowej w Tyczynie. Serdecznie zapra-
szamy rodziców i mieszkañców naszego
miasteczka do obejrzenia tych ma³ych dzie-
ciêcych arcydzie³.

Dzieci wykonuj¹c te prace mog³y
przekonaæ siê, ¿e takie materia³y jak ga³ê-
zie brzozy, wierzby, kora, sizal umiejêtnie
zwiniête i ozdobione kolorowymi ozdoba-
mi i kwiatami s¹ atrakcyjnymi elementami
wielkanocnej dekoracji naszych domów.

ozdoby �wi¹teczne, koszyczki wielkanoc-
ne oraz kompozycje z wiosennych kwia-
tów. Pod kierunkiem pañ wychowawczyñ
uczniowie wykonywali z kolorowej bibu-
³y i krepiny wiosenne kwiaty (krokusy,
¿onkile, tulipany) oraz inne zwiastuny
wiosny (¿abki, boæki).

Przygotowa³y tak¿e ró¿nego ro-
dzaju pisanki: wydmuszki oklejane papie-
rem samoprzylepnym, w³óczk¹, tasiemka-
mi i sznureczkami zwiniêtej bibu³y oraz
oklejane plastelin¹ i formowane z nich ko-
guciki, kurczaczki i baranki. Piêkne rów-
nie¿ s¹ nasze stroiki zrobione z ga³êzi brzo-
zy przystrojone kurczaczkami i zaj¹czkami
wykonanymi z sizalu oraz palmy wielka-
nocne z suchych traw i kolorowej bibu³y.

Wiosn¹ w naszych mieszkaniach
nie powinno zabrakn¹æ kwiatów. Tulipa-no-wielkanocnym umil¹ rodzinne �wiêto-

wanie i pomog¹ stworzyæ niepowtarzalny
nastrój. Ozdoby �wi¹teczne i stroiki wy-
konane przez dzieci bêd¹ mi³ym akcentem
dekoracyjnym naszych mieszkañ.

Przez kilka tygodni dzieci podczas
zajêæ �wietlicowych wykonywa³y stroiki,

ny, krokusy, pierwiosnki i ¿onkile zrobio-
ne z krepiny i bibu³y wygl¹daj¹ jak ¿ywe.
Dzieci u³o¿y³y je w kompozycje w koszycz-
kach i ozdobnych doniczkach - wygl¹da-
j¹ przepiêknie.

          mgr El¿bieta Rabiejewska
                  mgr Monika Bocek
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       Przyroda fascynuje nas swoim bogactwem, jest prawdziw¹
skarbnic¹ wiedzy. Edukacja ekologiczna w przedszkolu zak³ada
poznanie, zrozumienie oraz zapamiêtanie podstawowych wia-
domo�ci o zjawiskach przyrodniczych wystêpuj¹cych w oto-
czeniu dziecka. Dziecko, uczy siê, ¿e ¿ycie bez kontaktu z przyro-
d¹ jest niemo¿liwe, gdy¿ wszystko czego potrzebujemy do ¿ycia
czerpiemy ze �rodowiska.
        Od wielu lat w naszym przedszkolu realizujemy  pewne ele-
menty ekologii, dlatego przyst¹pili�my do realizacji Programu
ekozespo³ów. G³ównym celem naszych dzia³añ jest zaintereso-
wanie dzieci tematyk¹ ekologiczn¹ i ukszta³towanie trwa³ych
nawyków, które przenios¹ do domu rodzinnego.
        Opracowali�my plan realizacji Programu ekozespo³ów, bio-
r¹ w nim udzia³ wszystkie dzieci uczêszczaj¹ce do naszego przed-
szkola. Plan dostosowany jest do mo¿liwo�ci, zdolno�ci i zain-
teresowañ dzieci. Porusza on w wiêkszo�ci  sprawy bliskie dzie-
ciom, dotycz¹ce ich najbli¿szego �rodowiska.
       Realizacjê planu rozpoczêli�my w naszym przedszkolu pod
koniec stycznia br. i o podjêciu takiego przedsiêwziêcia poinfor-
mowali�my rodziców, licz¹c na ich zainteresowanie, pomoc i za-
anga¿owanie.

Przybli¿yli�my dzieciom pojêcia: �rodowisko naturalne,
ekologia, ekologiczny styl ¿ycia. Podjêli�my dzia³ania:
- dokarmianie ptaków w czasie zimy - codziennie dzieci dokar-
mia³y ptaki resztkami z przedszkolnej sto³ówki,
- oszczêdzamy wodê - sk¹d mamy wodê, obserwacja zanieczysz-
czonej wody powsta³ej ze stopionego �niegu, wykonali�my
znaczki przypominaj¹ce o dokrêcaniu kranów i nakleili�my je
w ³azience,
- oszczêdzamy energiê elektryczn¹ - zapoznanie dzieci z urz¹dze-
niami elektrycznymi i sposobem bezpiecznej obs³ugi, wykonali-
�my znaczki przypominaj¹ce o gaszeniu �wiat³a,
-  co i dlaczego jemy- zdrowo siê od¿ywiamy- zapoznanie ze
sk³adnikami pokarmowymi niezbêdnymi do prawid³owego roz-
woju, wykonanie sa³atki owocowej,
- segregujemy �mieci- zorganizowanie k¹cika na odpady,
- zielony k¹cik - zasadzenie i opiekowanie siê zio³ami, które pó�-
niej wykorzystamy na zdrowe kanapki.

Ekologia w przedszkolu

W dalszej pracy w ramach realizacji programu ekozespo-
³ów mamy jeszcze zamiar podj¹æ nastêpuj¹ce dzia³ania: ekolo-
giczna Marzanna, czyste podwórko- czysty �wiat, robimy zdro-
we zakupy - uczymy m¹drze wybieraæ produkty w sklepie, gaze-
ty od taty- robimy w³asny papier.

Mamy nadziejê, ¿e wszystkie podjête przez nas dzia³ania
w ramach Programu przynios¹ oczekiwany trwa³y rezultat, a edu-
kacja ekologiczna Rodziców przez dzieci przyniesie korzy�æ
wszystkim, a najwiêcej naszemu �rodowisku.

Dokarmiamy ptaki...
                                                   ...przygotowujemy sa³atkê owocow¹

                                                            Renata Ziêba

        Sk³adam serdeczne podziêkowanie
Radzie Rodziców przy Zespole Szkó³
w Tyczynie za zorganizowanie balu kar-
nawa³owego i przekazanie pozyskanych
w ten sposób �rodków finansowych na
potrzeby szko³y.
         Za zaanga¿owanie w przygotowanie
i organizacjê balu dziêkujê Rodzicom: Pañ-
stwu Ma³gorzacie i Andrzejowi Salachom,
Annie i Zdzis³awowi Bockom, Jolancie
i Stanis³awowi Skrzypcom, Alicji i Jerze-
mu Fr¹czkom, Ma³gorzacie i W³adys³awo-
wi Piêtom, Krystynie i Robertowi Borkow-
skim i Pani Janinie Bodzioch, a tak¿e pra-
cownikom Zespo³u Szkó³: Paniom Marii
Kruczek i Stanis³awie D¹bczyk oraz Panu
Jerzemu Bogdanowi.

P O D Z I Ê K O W A N I E

          Wyrazy wdziêczno�ci za hojno�æ
kierujê tak¿e do wszystkich go�ci - uczest-
ników balu oraz sponsorów:
Hurtowni MATREX w Rzeszowie
                            - Pana Józefa Wawrejko,
Firmy PPH DANEX w Budziwoju
                           - Pana Tomasza Szwarca,
OST Tyczyn - Pana Stanis³awa Kruczka,
PZU I Inspektoratu Rzeszów,
Kina HELIOS w Rzeszowie,
T³umacza Przysiêg³ego Jêzyka Niemiec-
kiego - Pana S³awomira Schultisa,
Firmy PHU DAMERS w Tyczynie
                - Pana Dariusza Nied�wieckiego,
Drukarni TPM w Rzeszowie
                     - Pana Les³awa Prokuskiego,
Drukarni KOLOR w Tyczynie
                      - Pana Leszka Szymkowicza.

             Agnieszka Chmiel
       Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Tyczynie

Sta¿e w Urzêdzie

Urz¹d Gminy i Miasta w Ty-
czynie przyjmie na sta¿ czterech
absolwentów wy¿szych uczelni
o kierunkach:
- prawo,
- ekonomia,
- dziennikarstwo,
- budownictwo.

Podania oraz dokumenty
nale¿y sk³adaæ w sekretariacie
Urzêdu w godz. 7.30-15.30.
Dodatkowe informacje w pok. 23
(I piêtro), tel. 017-22-19-211 w. 23
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W nocy ze �rody (29.03) na czwartek (30.03) na Podkar-
paciu dosz³o do oberwania chmury. W górach na metr kwadra-
towy powierzchni spad³o nawet 50 litrów wody. Rzeczki zaczê³y
przybieraæ gwa³townie, ok. 2.00 w nocy w czwartek - relacjono-
wa³ Stanis³aw Szynalik, kierownik Wojewódzkiego Zarz¹dzania
Kryzysowego w Rzeszowie. Równie¿ w dolinie Strugu mocno
pada³o. Rano stan wody na punkcie pomiarowym przy mo�cie
na Strugu, na granicy Tyczyna i Bia³ej, przekracza³ o 70 cm stan
alarmowy i wynosi³ 370 cm. Woda w wielu miejscach wyst¹pi³a
z brzegów, sytuacja wygl¹da³a bardzo gro�nie.

Strug ci¹gle gro�ny

Og³osili�my stan alarmowy w gminie, wprowadzili�my
ca³odobowe dy¿ury pracowników, zaczêli�my przygotowywaæ
worki z piaskiem, gdy¿ zapowiadano dalsze opady. Okaza³o siê
jednak, ¿e opady nie by³y intensywne, wyst¹pi³y liczne przeja-
�nienia i skoñczy³o siê na razie na strachu.

Szczególne problemy wyst¹pi³y na terenach zalewowych
po³o¿onych wzd³u¿ Strugu w rejonie Bia³ej i Budziwoja. Podto-
pieniu uleg³y domy, zalewana by³a kanalizacja sanitarna, inter-
weniowano do �Eko-Strugu�. Z przykro�ci¹ trzeba stwierdziæ,
¿e podniesione przez �Eko-Strug� studzienki kanalizacyjne by³y
demontowane (trwale uszkadzane) przez mieszkañców celem od-
prowadzania do nich wód opadowych. Wielokrotnie �Eko-Strug�
by³ zobowi¹zywany do podnoszenia studzienek celem zapobie-

gania nap³ywowi wód opadowych, niestety czê�æ mieszkañców
traktuje kanalizacjê sanitarn¹ jak kanalizacjê deszczow¹. Powo-
duje to w rezultacie zalewanie pompowni, podtapianie innych
terenów przez kanalizacjê sanitarn¹, konflikty z mieszkañcami,
zwiêkszone op³aty z tytu³u zrzutu �cieków do oczyszczalni
w Rzeszowie i kosztów naprawy uszkodzonych studzienek. Two-
rzy siê b³êdne ko³o z którego �Eko-Strug� nie mo¿e wyj�æ sam.
Konieczna jest wspó³praca mieszkañców z Eko-Strugiem i bez-
wzglêdna dyscyplina. Kanalizacja sanitarna by³a budowana dla
potrzeb odprowadzania �cieków i nie jest w stanie  odprowa-
dzaæ wód opadowych  i zastêpowaæ urz¹dzeñ melioracyjnych.
Jawi siê ponownie pilna potrzeba powo³ania spó³ki wodnej

w Budziwoju, która zajê³a by siê odprowadzaniem wód opado-
wych - dotyczy to w szczególno�ci ulic: Dworskiej, Po³udnio-
wej, Cichej, Spokojnej, Sasanki, Bia³a Zastru¿e, lecz nie tylko,
gdy¿ czêsto przyczyny tych problemów tkwi¹ w braku w³a�ci-
wych zachowañ mieszkañców w pozosta³ej czê�ci Budziwoja.

Komentarze prasowe z �Super Nowo�ci� z dnia 31.03.-
2.04.2006 r.
Stanis³aw Stachura, dyrektor Podkarpackiego Zarz¹du Me-
lioracji i Urz¹dzeñ Wodnych:
- Na Podkarpaciu a¿ 80% rzek i potoków nie jest udro¿nionych.
Aby unikn¹æ powodzi trzeba zmodernizowaæ 170 km i wybudo-
waæ 270 km wa³ów, uregulowaæ 500 km rzek oraz wykonaæ
200 zbiorników retencyjnych. Potrzeba na to 1,5 mld z³. W tym
roku na te przedsiêwziêcia wydamy 16 mln z³. To bardzo ma³o, bo

Strug w rejonie mostu do klasztoru w Borku Starym

�mieci naniesione przez wodê przy mo�cie ko³o cmentarza
w Borku Starym

Strug w rejonie k³adki na ul. Wyzwolenia w Tyczynie

Strug w rejonie mostu ko³o cmentarza w Borku Starym
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Zasada �wolnoæ Tomku w swoim
domku� nie obowi¹zuje w stosunkach
miêdzy s¹siadami. W³a�ciciel mo¿e korzy-
staæ z nieruchomo�ci wy³¹cznie w taki spo-
sób, aby nie zak³ócaæ uprawnieñ osób
mieszkaj¹cych obok niego. Od s¹siadów
ma prawo wymagaæ, aby postêpowali po-
dobnie.

Przede wszystkim nie wolno naru-
szaæ  granic   miêdzy gruntami, a tam, gdzie
dochodzi do sprzeczno�ci istotnych inte-
resów w³a�cicieli s¹siednich nieruchomo-
�ci, prawo cywilne w sposób dosyæ szcze-
gó³owy je rozwi¹zuje. W³a�ciciel odpo-
wiada te¿ za szkody wyrz¹dzone przez
swoje zwierzêta oraz spowodowane przez
wyrzucone  przedmioty albo substancje
wylane ze swojego pomieszczenia. Podob-
ne prawa i obowi¹zki maj¹ te¿ posiadacze
nieruchomo�ci.

Jak unikn¹æ sporu o p³ot, mur i miedzê
Na granicy przylegaj¹cych do sie-

bie gruntów najczê�ciej znajduj¹ siê: p³o-
ty, mury, miedze, rowy albo inne podobne
urz¹dzenia, a tak¿e drzewa i krzewy. S³u¿¹
one do wspólnego u¿ytku s¹siadów i dla-
tego ci¹¿y na nich obowi¹zek  wspólnego
ponoszenia kosztów ich  utrzymania.  Aby
unikn¹æ sporów, warto wspó³dzia³aæ przy
dobrowolnym rozgraniczeniu gruntów.
Oznacza to, ¿e s¹siedzi sami okre�laj¹ prze-
bieg granicy. Gdyby jednak dosz³o do
konfliktu miêdzy nimi b¹d� te¿ jeden z nich
nie chcia³ braæ udzia³u w tym rozgranicze-
niu,  wówczas drugi mo¿e wyst¹piæ o roz-
graniczenie gruntów. S¹siedzi powinni te¿
wspó³dzia³aæ przy wytyczaniu granicy sta-
³ymi znakami granicznymi, a tak¿e utrzy-
mywaniu ich na okre�lonej ju¿ granicy.
Wszystkie  koszty urz¹dzeñ oraz zwi¹za-
ne z rozgraniczeniami i utrzymywaniem
sta³ych znaków granicznych s¹siedzi po-
nosz¹ po po³owie.

Zwierzêta w szkodzie
Za szkody wyrz¹dzone przez zwie-

rzê odpowiada ten, kto je chowa lub nim
siê pos³uguje. Ustalaj¹c tê odpowiedzial-
no�æ, przyjmuje siê bowiem, ¿e wyrz¹dzi-
³o ono szkodê, poniewa¿ nadzór nad nim
by³ sprawowany w sposób nienale¿yty.
Je¿eli cudze zwierzê wyrz¹dza szkodê na
s¹siednim gruncie, to posiadacz tego
gruntu mo¿e je zaj¹æ i w ten sposób za-
bezpieczyæ swoje roszczenia o naprawie-
nie szkody.

Zabezpieczenie to przybiera formê
zastawu ustawowego.

w 2004 r. mieli�my 50 mln z³. Odpowiedzial-
nym za oczyszczenie wiêkszych rzek (Wi-
s³y, Wis³oki, Wis³oka, £êgu, Trze�niówki
i potoków górskich) jest Regionalny
Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie,
a za pozosta³e odpowiada Urz¹d Marsza³-
kowski, które to zadanie powierzy³ Pod-
karpackiemu Zarz¹dowi Melioracji i Urz¹-
dzeñ Wodnych.
Jan Ku�niar, wójt Kro�cienka Wy¿nego:
- Ci ludzie sami s¹ sobie winni. Na starych
mapach geodezyjnych tereny, na których
postawili domy, oznaczone s¹ jako obsza-
ry zalewowe. Na wnioski mieszkañców
przekwalifikowano te grunty i wydano
pozwolenia na budowy. Jednak woda nie
podporz¹dkowuje siê administracyjnym
decyzjom. Gdy wiosn¹ przybiera, wylewa
tam, gdzie wylewa³a od tysi¹cleci.

Podobnych sytuacji jest wiele.
W po³owie XX w. opady by³y ni¿sze ni¿
�rednia d³ugoletnia. Wzbudzi³o to prze-
konanie, ¿e rzeki nie bêd¹ ju¿ wylewa³y
i rozpoczê³o siê budowanie na polderach,
czyli terenach zalewowych. Gdy ilo�æ spa-
daj¹cego �niegu i deszczu wzro�nie, woda
wystêpuje z brzegów. Powodzianie ¿¹da-
j¹ uregulowania rzek i budowy wa³ów
utrzymuj¹cych wodê w korytach.
Andrzej Regu³a, wicewójt Gminy Dêbica:
- Regulacja potoków w górnym odcinku
spowoduje, ¿e woda pop³ynie szybciej
i wylania wyst¹pi¹ w dolnych odcinkach.
Zmienimy tylko miejsce powodzi, a nie
unikniemy jej. Ka¿da rzeka musi mieæ swo-
je treny zalewowe, na których rozleje siê
woda z wiosennych roztopów lub d³ugo-
trwa³ych i gwa³townych opadów deszczu.
Stanis³aw Stachura, dyrektor PZMiUW.:
- Winni s¹ sami mieszkañcy, którzy zanie-
czyszczaj¹ koryta rzek, wrzucaj¹ do nich
zbêdne rzeczy. Zwa³y �mieci tamuj¹ prze-
p³yw wody, powoduj¹ jej spiêtrzenie
i wylania.                                                  (ks)

Co wolno s¹siadom

Warto wiedzieæ

Za   szkody   wyrz¹dzone w upra-
wach i plonach rolnych przez dziki, ³o-
sie, jelenie i daniele ¿yj¹ce w stanie
wolnym odpowiada Skarb Pañstwa.

Nie wyrzucaj niczego przez okno
Osoba, która zajmuje mieszkanie

lub inne pomieszczenie, odpowiada za
szkody spowodowane przez wyrzucenie,
wylanie lub spadniêcie stamt¹d jakiego-
kolwiek przedmiotu. T¹ osob¹ nie musi
byæ w³a�ciciel mieszkania (pomieszcze-
nia), lecz mo¿e to  byæ  najemca,  dzier¿aw-
ca b¹d� inny u¿ytkownik, a nawet osoba,
która w³ada  tym  pomieszczeniem bez ¿ad-
nego tytu³u prawnego (np. osoba, z któr¹
rozwi¹zano  stosunek  najmu i oczekuje
na wykonanie wyroku eksmisyjnego).
Podnajemca za� odpowiada tylko wów-
czas, gdy zajmuje wyodrêbnione pomiesz-
czenie. Odpowiedzialno�æ nie rozci¹ga siê
natomiast na domowników osoby zajmu-
j¹cej to pomieszczenie.

Gdyby przedmiot zosta³ wyrzuco-
ny, wylany lub spad³ z pomieszczenia
wspólnego  (np. wspólnego strychu) to
wówczas odpowiadaj¹ za spowodowane
szkody  wszyscy,  którzy  mieli tam wstêp
(np. wszyscy najemcy z budynku, maj¹cy
klucze do wspólnego strychu). O takiej
odpowiedzialno�ci nie mo¿e jednak byæ
mowy, wówczas gdy do tego  pomiesz-
czenia  mia³y  dostêp równie¿ osoby po-
stronne (np. by³a to klatka schodowa).
W takim przypadku do odpowiedzialno-
�ci móg³by zostaæ poci¹gniêty jedynie
sprawca czynu, pod warunkiem ¿e uda³o-
by siê ustaliæ jego to¿samo�æ. Natomiast
posiadacz budynku ponosi³by odpowie-
dzialno�æ za  wyrz¹dzon¹  szkodê  tylko
wówczas, gdyby uda³o siê mu przypisaæ
jakiekolwiek zaniedbania.

                Gazeta Prawna, marzec 2006

Listopad 2006

Wybory
   samorz¹dowe

Wojewoda Podkarpacki ustali³
nastêpuj¹ce liczby radnych wybiera-
nych w wyborach samorz¹dowych
w 2006 r.
- do Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego 33
- do Rady Powiatu Rzeszowskiego 29
- do Rady Miejskiej w Tyczynie 15.
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Publiczne Przedszkole Zgroma-
dzenia Sióstr �wiêtego Dominika w Ty-
czynie postanowi³o do³¹czyæ do grona po-
siadaczy w³asnych stron internetowych.
Pod¹¿aj¹c z duchem czasu i my postano-
wili�my zaistnieæ w sieci - rozszerzaj¹c jed-
nocze�nie nasze kontakty i � reklamê.
W naszym przedszkolu zawsze wiele siê
dzia³o i dzieje, teraz i Pañstwo maj¹ mo¿li-
wo�æ uczestniczenia w ¿yciu przedszkola
nie wychodz¹c z domu. Na stronie znaj-
duj¹ siê wyczerpuj¹ce wiadomo�ci doty-
cz¹ce uroczysto�ci przedszkolnych, im-
prez okoliczno�ciowych, ¿ycia poszcze-
gólnych grup okraszonych mnóstwem
kolorowych zdjêæ.
Znajd¹ u nas Pañstwo informacje doty-
cz¹ce funkcjonowania placówki - wykaz
planów, programów, zadañ na ten rok, po-
dejmowanych dzia³añ wychowawczo -
dydaktycznych. Dla zainteresowanych
zamie�cili�my dzia³ z artyku³ami i scena-
riuszami zajêæ, które zmierzamy sukcesyw-
nie powiêkszaæ.
Zaistnienie naszej strony w sieci Internet
by³o mo¿liwe jedynie dziêki uprzejmo�ci
Okrêgowej Spó³dzielni Telefonicznej w Ty-
czynie, za co serdecznie dziêkujemy  oraz
dziêki p. Katarzynie Betleja, nauczycielce

Przedszkole  w internecie
z naszego przedszkola, która zajê³a siê
przygotowaniem ca³ej szaty graficznej tej
strony, za co jeste�my bardzo wdziêczni.
Strona ta powsta³a z my�l¹ o rodzicach
i nauczycielach, mamy nadziejê i¿ znajd¹
Pañstwo na niej interesuj¹ce informacje
i bêd¹ do nas czêsto zagl¹daæ. Prosimy
o ewentualne sugestie, propozycje co do
zawarto�ci strony i tego co jeszcze mo-
g³oby siê w niej znale�æ b¹d� to bezpo-
�rednio do autora, b¹d� na e-mail przed-
szkola prtyczyn@intertele.pl - wszystkie
propozycje przeczytamy i postaramy siê
(w miarê mo¿liwo�ci) wcieliæ je w ¿ycie.

Zapraszamy Pañstwa do odwie-
dzenia strony internetowej i do wpisania
siê w Ksiêdze Go�ci.. Oto adres:
www.przedszkoletyczyn.ostnet.pl

Dzieci z Przedszkola Publicznego
Zgromadzenia Sióstr �w. Dominika w Ty-
czynie mia³y okazjê spotkaæ siê z nieco-
dziennym go�ciem - Kubusiem Puchat-
kiem, który czyta³ dzieciom  o swoich przy-
godach. Przedszkolaki z ciekawo�ci¹
i zainteresowaniem s³ucha³y opowie�ci
Kubusia, potrafi³y równie¿ wymieniæ
wszystkich jego przyjació³.

Ca³a Polska czyta dzieciom

Na koniec spotkania Kubu� zapro-
si³ dzieci do rozmowy na temat zdrowego
od¿ywiania siê i przestrzegania zasad hi-
gieny, mycia owoców przed spo¿yciem,
mycia r¹k przed posi³kiem, mycia zêbów.
Zachêca³ dzieci do jedzenia surówek

i owoców, do picia mleka. Dzieci powie-
dzia³y Kubusiowi, ¿e pij¹ mleko i kakao,
¿e chêtnie jedz¹ p³atki z mlekiem. Mi� by³
bardzo zadowolony z wiadomo�ci jake
us³ysza³, pochwali³ dzieci równie¿ za to,
¿e dbaj¹ o czysto�æ, ¿e myj¹ zêby.

Nastêpnie ka¿dy przedszkolak na
pami¹tkê tego spotkania móg³ zrobiæ so-

bie zdjêcie z Kubusiem Puchatkiem. Przed-
szkolaki po¿egna³y go�cia wspólnie za-
�piewan¹ piosenk¹, ¿ycz¹c mu jeszcze
wielu wspania³ych przygód w Stumilowym
Lesie....

                             Teresa Leniart

                               Anna Herbut

W obecnym �wiecie chaosu i szu-
mu informacji m³ody cz³owiek potrzebuje
drogowskazów i przewodnika na drodze
do stawania siê odpowiedzialn¹ jednost-
k¹ w spo³eczeñstwie, jak równie¿ do by-
cia szczê�liwym po�ród innych. �wiado-
mo�æ tych potrzeb i zagro¿eñ dzisiejszej
rzeczywisto�ci jest inspiracj¹ dla wycho-
wawców harcerskich do tworzenia ró¿no-
rodnych propozycji programowych.

ZHP od pocz¹tków istnienia kie-
rowa³ ofertê wychowawcz¹ do dzieci i m³o-
dzie¿y, czêsto równie¿ do tej, która nie
potrafi znale�æ sobie miejsca w szkole, naj-
bli¿szym otoczeniu, w�ród rówie�ników.
Od kilkudziesiêciu ju¿ lat to, co propono-
wali harcerscy instruktorzy, nie straci³o na
aktualno�ci i trafia³o do kolejnych poko-
leñ m³odych Polaków jako alternatywny
sposób wychowania. O jego skuteczno-
�ci i atrakcyjno�ci decydowa³a i nadal de-
cyduje osobowo�æ instruktorów oraz har-
cerska metoda wychowawcza.

Po³¹czenie czterech elementów tej
metody stanowi podstawowe narzêdzia
kszta³tuj¹ce hart ducha, poczucie w³asnej
warto�ci i siln¹ osobowo�æ:

Wychowanie
metod¹ harcersk¹
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Od blisko roku Szko³a Podstawo-
wa w Bia³ej  ma swoj¹ stronê internetow¹,
któr¹ mo¿na znale�æ pod adresem
www.spbiala.itl.pl . Strona powsta³a w roku
szk. 2004/2005. Zosta³a umieszczona na
serwerze firmy  Intertele S.A. w czerwcu
ubr. Twórcami jej s¹ nauczyciele informa-
tyki: Dorota Markowicz i Alicja Wo�niak.
Strona jest czytelna, ³atwa w obs³udze, po-
siada menu g³ówne z przyciskami do po-
szczególnych czê�ci.

Witryna zawiera zdjêcia, skanowa-
ne dokumenty oraz dodatkowe elementy
w postaci gifów i clip-artów wyszukanych
przez uczniów.
Na STRONIE G£ÓWNEJ s¹: aktualne
zdjêcie szko³y, adres, telefon oraz e-mail
szko³y i pracowni komputerowej. Z lewej
strony umieszczono 10 przycisków prze-
nosz¹cych nas na kolejne strony:
NASZA MIEJSCOWO�Æ - zawiera zdjê-
cia Bia³ej, mapê oraz historiê wsi,
HISTORIA SZKO£Y - przedstawia archi-
walne zdjêcia, skanowane dokumenty oraz
historiê ponad 120-letniego istnienia na-
szej szko³y,
NAUCZYCIELE - na tej stronie znajduje
siê wykaz aktualnie pracuj¹cych nauczy-
cieli oraz hiper³¹cze do ich publikacji,
UCZNIOWIE - strona zawiera informacje
o poszczególnych klasach,
AKTUALNO�CI - zawieraj¹ spis aktual-
nych wydarzeñ naszej szko³y z hiper³¹-
czami do ich opisu. Jest ona stron¹ naj-
czê�ciej aktualizowan¹ i odwiedzan¹,
KRONIKA SZKO£Y- na tej stronie
umieszczone s¹ wydarzenia z ubieg³ego
roku szkolnego  a w przysz³o�ci bêd¹ uzu-
pe³niane o kolejne lata,

Szko³a w Internecie

ABSOLWENCI - znajduj¹ siê tu zdjêcia
naszych absolwentów od roku 2001,
GAZETKA SZKOLNA - strona ta zawie-
ra numery gazetki Samorz¹du Uczniow-
skiego ,,Uczeñ� wydawanej w roku szkol-
nym 2005/2006 oraz skanowane strony
tytu³owe gazetek z lat ubieg³ych,
PRZYDATNE  ADRESY - s¹ tu ³¹cza do
wa¿nych dla rodziców i uczniów stron.

Strona zapewnia uczniom, rodzi-
com i osobom zainteresowanym sta³y
dostêp do wydarzeñ ¿ycia szko³y. Promu-
je ona nasz¹ szko³ê w �rodowisku lokal-
nym. Uczniowie chêtnie przekazuj¹ swoje
pomys³y do tworzenia  nowych podstron.
Dziêkujemy wszystkim nauczycielom
i uczniom, którzy wspó³tworz¹ nasz¹ stro-

nê. Szczególne podziêkowania kierujemy
do firmy Intertele za bezp³atne umieszcze-
nie naszej strony na swoim serwerze.

Zapraszamy wszystkich do odwie-
dzenia naszej witryny.

                            Alicja Wo�niak

* Praca w ma³ych grupach pozwalaj¹ca
na uczenie siê nowych ról spo³ecznych,
grupach stanowi¹cych bezpieczne �rodo-
wisko, w którym jednostka nie zatraca in-
dywidualno�ci a otrzymuje wsparcie.
* Program zawarty w gwiazdkach, stop-
niach i sprawno�ciach, daj¹cy mo¿liwo�æ
ci¹g³ego doskonalenia siê, pokonywania
swoich s³abo�ci, osi¹gania ma³ych i du-
¿ych sukcesów oraz rozwijania swoich
pasji i zainteresowañ.
* Uczenie przez dzia³anie - wprowadzanie
dzieci i m³odzie¿y do �wiata doros³ych
poprzez przygodê, zabawê, grê, naturalne
dla ka¿dego wieku sposoby zachowañ.
* Prawo Harcerskie - warto�ci, które de-
terminuj¹ nasze dzia³anie.

Piêkny plan dzia³alno�ci wytyczy³
nam w 1996 r. papie¿ Jan Pawe³ II mówi¹c

do przedstawicieli organizacji harcerskich:
Dzisiejszemu �wiatu potrzeba czytelne-
go �wiadectwa wiary, nadziei i mi³o�ci.
Potrzebuje go zw³aszcza m³odzie¿, któ-
rej przypadnie ¿yæ w trzecim tysi¹cleciu.
Organizacja harcerska, zachowuj¹c ide-
a³, który przy�wieca³ za³o¿ycielom, wy-
chowuje m³odzie¿ w duchu tradycji chrze-
�cijañskich i narodowych, wdra¿a do po-
dejmowania odpowiedzialnych zadañ,
uczy poszanowania ca³ego dzie³a stwo-
rzenia, a nade wszystko godno�ci ka¿-
dego cz³owieka. (...) W�ród wielu b³êd-
nych tropów trzeba umieæ odnale�æ �la-
dy Chrystusa i pój�æ za nim. (...).

                      phm. Iwona Wo�niak
                komendant ZHP ZDDS Tyczyn

Chyl¹c g³owê wobec potêgi
Zmartwychwstania, gdy Zwyciêski
Chrystus przynosi nam obietnicê ¿y-
cia wiecznego, sk³adamy wszystkim
Czytelnikom �G³osu Tyczyna� nasze
najserdeczniejsze ¿yczenia.

¯yczymy, by nadzieja p³yn¹ca
z tajemnicy Wielkiej Nocy na sta³e za-
go�ci³a w naszych sercach, usuwaj¹c
z nich wszelkie ¿ale i rozczarowania.

Niech Jezus Zmartwychwsta³y
nie szczêdzi swoich £ask a �wi¹tecz-
ny czas up³ynie w zdrowiu i rado�ci
z �czyjego� zmartwychwstania�.

Z ¿yczeniami weso³ego Alleluja
         Stanis³aw Obara - Przewodnicz¹cy
                  Rady Powiatu Rzeszowskiego
         Józef Jod³owski
                - Starosta Rzeszowski
         Marek Sitarz
                - Wicestarosta Rzeszowski
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Urodzinowe ¿yczenia rzadko prze-
kazujemy na naszych ³amach, ale tym ra-
zem okazja jest znakomita. 3 kwietnia br.
w 91 rok ¿ycia wkroczy³ nasz wieloletni
wspó³pracownik, wielebny O. Pius M.
Be³ch, dominikanin z klasztoru w Bor-
ku Starym. O. Pius, autor wielu znakomi-
tych opracowañ z historii borkowskiego
sanktuarium, zbieracz dawnych pie�ni,
jest w znakomitej formie; trudniej mu
wprawdzie siê poruszaæ i pracowaæ z kom-
puterem, ale pamiêæ ma wyborn¹, wci¹¿
tryska humorem, �na bie¿¹co� jest z wy-
darzeniami z ¿ycia Ko�cio³a. I jak zawsze,
przy ka¿dym spotkaniu ma w zanadrzu
wiele arcyciekawych wspomnieñ i przy-
powiastek. Nie ¿yczymy stu lat, ale zdro-
wia w kolejnych latach ¿ycia i dalszej opie-
ki Naj�wiêtszej Panienki.

W Wielkotygodniowy czas wyci-
szenia, zadumy i modlitwy polecamy
Bo¿ej Opiece zdrowie innego naszego
wspó³pracownika, o. Stanis³awa Obary,
poprzedniego przeora klaszoru w Borku
Starym, z³o¿onego nag³¹ chorob¹ w miej-
scu swego obecnego pasterzowania,
w Czortkowie na Ukrainie, w Archidiece-
zji Lwowskiej.

Spotkania poetyckie odbywaj¹ siê
w Tyczynie nieczêsto, bo te¿ poezja jest
dzi� ca³kiem �niechodliwym towarem�.
A jednak...

4 kwietnia br. w sali widowiskowej
MGOK odby³o siê spotkanie, które zgro-
madzi³o ca³kiem spor¹ publiczno�æ, choæ
rzecz dotyczy³a w³a�nie poezji. Zebranych
przyci¹gnê³a zarówno osoba Autorki, jak
i klimat jej nowych wierszy. Pani Anna
Nowak, �nasza� poetka, mieszkaj¹ca od
kilkunastu lat w Hermanowej, zaprezen-
towa³a na tym spotkaniu swój nowy to-
mik - Pora mi³o�ci. Wiersze czytane przez
P. Annê naprzemian z poet¹ (tak¿e pra-

Mi³osne strofy

Spó�niona mi³o�æ

Noc
z klepsydry
wymkn¹³ siê czas
stanêli�my
targani niepokojem
i têsknot¹

mi³o�æ
przysz³a
dopiero nad ranem
w porwanej koszuli

Wokó³ szaro
a na drzewach i trawach
perli�cie
klifowy brzeg ³agodnieje
fala - jak k¹�liwy pies
próbuje dopa�æ naszych stóp
deszcz
chroni siê za ko³nierzem
czy to wa¿ne
gdy tak idziemy
ramiê przy ramieniu
na twoich w¹sach
przyczai³y siê osamotnione
kropelki deszczu
przystañmy
muszê spróbowaæ
jak smakuj¹

cownikiem naukowym URz) Stachem
O¿ogiem, przyjête zosta³y niezwykle cie-
p³o. Bo te¿ takie one w³a�nie s¹. Nie szy-
buj¹ w przestworzach w poszukiwaniu
wznios³ych metafor, ale mówi¹ o zwyk³ych
codziennych rzeczach - drobnych rado-
�ciach, deszczowych kroplach, kwiatach,
ksiê¿ycach.

Mi³osne poetyckie strofy Pani
Anny dalekie s¹ od roztargnionego za-

Smak deszczu

                   Barbara Samolewicz

Ziemio moja - ma³a ojczyzno,
Ziemio moich przodków,

Ziemio wierna,
Polska ziemio!

        Tymi s³owami uczennice  Szko³y Pod-
stawowej w Budziwoju przywita³y kolej-
nych go�ci   cyklu �Spotkañ z Ciekawymi
Lud�mi�. Spotkania te maj¹ w naszej szko-
le d³ugoletni¹ tradycjê. 28 marca br. go-
�cili�my autorki bliskich nam ksi¹¿ek:
�Szko³a w Budziwoju  w latach 1847 -
1973� i �Ko�ció³ w Budziwoju�. Pani
Teresa Borowiec oraz pani Regina Kawa
podzieli³y siê z uczniami swoimi wspo-
mnieniami i refleksjami z czasu wspólnej
pracy redakcyjnej, a tak¿e z wielk¹ cierpli-
wo�ci¹ odpowiada³y na liczne pytania.
Uczniowie mieli okazjê, aby poznaæ etapy
powstawania ksi¹¿ek oraz towarzysz¹ce
im okoliczno�ci. Ich szczególne zaintere-

Zdrowia,
   zdrowia,

zdrowia!!!

uroczenia, w³a�ciwego m³odzieñczym
uczuciom. Tu wszystko jest spokojne,
przemy�lane i w tym bardzo wzruszaj¹ce,
godne pozazdroszczenia, ¿e tak �to� mo¿-
na prze¿ywaæ, tak odczuwaæ, tak o �tym�
mówiæ. Nastrojowe utwory s¹ przy tym
pozbawione pointy; Autorka nic nam nie
sugeruje, niczego nie udowadnia, nicze-
go nie t³umaczy. �Zawiesza� swe wiersze
w pó³ zdania, chc¹c Czytelnika sk³oniæ do

tego, by sam dopowiedzia³ sobie ich
znaczenie.

Podkre�lali to zreszt¹ zgodnie
znakomici go�cie wieczoru, m.in. prezes
rzeszowskich literatów, poeta  - Wies³aw
Zieliñski, znany pisarz Zbigniew Domi-
no, literat, wydawca - Jerzy F¹fara, pisar-
ka - Marta �widerska.

Spotkanie
        z autorkami

                       Ci¹g dalszy na stronie 16
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            W Hermanowej, w ko�ciele para-
fialnym pw. MB Niepokalanej i Maksymi-
liana Kolbe, odby³a siê Msza �wiêta cele-
browana przez ks. Mieczys³awa Lignow-
skiego. Poprzedzona by³a modlitw¹ ró¿añ-
cow¹, któr¹ prowadzi³y osoby urodzone
w roku 1978 (rok wyboru Karola Wojty³y
na Papie¿a). Ró¿aniec by³ przeplatany roz-
wa¿aniami o ¿yciu Ojca �wiêtego. Eucha-
rystiê sprawowano w intencji beatyfika-
cji Jana Paw³a II, a zamówili j¹ mieszkañcy
Skotnika. W jej trakcie od�piewano ulu-
bione pie�ni Ojca �wiêtego, m. in. �Bar-
kê�. Po uroczysto�ciach, o godz. 21.37
zabi³y dzwony upamiêtniaj¹c �mieræ na-
szego Rodaka.
                        Mateusz Jaworski

  Up³ywaj¹cy czas sprawia,
                                       ¿e mali odchodz¹

w niepamiêæ,
a wielkich wynosi na piedesta³y.

                            ks. Bogus³aw Przeklasa

Wielki Tydzieñ to czas porz¹dko-
wania nie tylko domów, ale i w³asnego
wnêtrza, to czas kiedy ko�ció³ staje siê
domem ¿a³oby, w którym panuje cisza
i ciemno�æ. Z drugiej jednak strony Wiel-
kanoc to najrado�niejsze �wiêto. Warto
w tym okresie siêgn¹æ po lekturê ksi¹¿ek
po�wiêconych Janowi Paw³owi II.

Pierwsz¹  z nich jest ksi¹¿ka Paw³a
Zuchniewicza �Cuda Jana Paw³a II�.
Autor podejmuje próbê odpowiedzi na
pytania: czy mo¿emy mówiæ o cudach Jana
Paw³a II ?, czy zdarzenia przedstawiane
przez �wiadków s¹ dowodem �wiêto�ci
Papie¿a?, na czym polega³a tajemnica jego
modlitwy? Zuchniewicz poprzez dobór
odpowiednich przyk³adów stara siê udo-
wodniæ, ¿e modlitwa Jana Paw³a II mog³a
zdzia³aæ bardzo wiele. Czytelnik dziêki au-
torowi mo¿e obcowaæ z osobami, które s¹
przekonane, ¿e Jan Pawe³ II wyprosi³ im

uzdrowienie. Ksi¹¿ka poprzez rozmowy
i relacje �wiadków przedstawia Jana Paw-
³a II, który nigdy nie by³ wiê�niem Waty-

Pó³ka  z  ks i¹¿kami

Hermanowa

Zuchy i harcerze ze Szko³y Pod-
stawowej postanowili uczciæ tê rocznicê,
przygotowuj¹c apel po�wiêcony Janowi
Paw³owi II.

Budziwój

2 kwietnia br. obchodzili�my pierwsz¹ rocznicê �mierci Jana Paw³a II, Papie¿a
Polaka, który na zawsze wyznaczy³ miejsce w sercach swoich rodaków i wielu ludzi na
ca³ym �wiecie. Odszed³ wielki w swej osobie Cz³owiek i niezwyk³y Papie¿. Swoim ¿y-
ciem, niezwyk³ym pontyfikatem, a nade wszystko wielk¹ mi³o�ci¹ do Boga i ka¿dego
cz³owieka, wyznaczy³ nowy bieg dziejów Ko�cio³a. Tego dnia wielu ludzi czuwa³o
i modli³o siê o szybk¹ beatyfikacjê Papie¿a.

W ho³dzie Janowi Paw³owi II

                          Renata Rze�nik
                         Iwona Wo�niak

Odszed³e� Ojcze, zostali�my sami,
lecz swoim Duchem, wci¹¿ jeste� z nami.
Troszczysz siê o nas z wysokiego nieba,
a twojej ³aski, tak bardzo nam trzeba.
         Pamiêtaæ Ciebie - zawsze bêdziemy!
        Lecz... czy nie zb³¹dzimy
        w tym �wiecie zawi³ym?
       Co by³o najwa¿niejsze dla Ciebie?
       Jakie nauki nam zostawi³e�?
       By kochaæ ka¿dego cz³owieka!
Mówi³e� nam o wolno�ci.
Mówi³e� o Bo¿ej Mi³o�ci.
Mówi³e�, jak dobrym byæ.
Uczy³e�, jak z Bogiem ¿yæ.

kanu, który od pierwszych godzin ponty-
fikatu by³ blisko ludzi, po to by ich pro-
wadziæ i wspomagaæ swoj¹ modlitw¹.

��wiêty Ojciec. Arturo Mari -
wspomnienia i fotografie. Rozmowy Anna
Maria Giza�.  Zdjêcia tego znanego foto-
grafika, który móg³ obcowaæ codziennie
z Papie¿em, zna ka¿dy z nas. Zawsze bu-
dzi³y podziw i wzruszenie. Swe obserwa-
cje A. Mari przedstawia tak¿e za pomoc¹
wywiadu, który przeprowadzi³a z nim

Anna Maria Giza. Rozmowy te w po³¹cze-
niu z fotografiami staraj¹ siê odkryæ przed
nami olbrzymi¹ si³ê tego kruchego Cz³o-

wieka. Zdjêcia Mariego ukazuj¹ Papie¿a,
który tak bardzo ukocha³ innych ludzi, ¿e
dla nich by³ w stanie zapomnieæ o w³a-
snym cierpieniu, bólu i strachu.

Ks. Mieczys³aw Maliñski �Karol
Wojty³a - dorastanie do papiestwa� z prze-

piêknymi fotografiami. Ksi¹¿ka o Papie¿u
to d³ug, który ks. Maliñski sp³aca za lata
przyja�ni. To próba udowodnienia tego,
¿e tak naprawdê Jan Pawe³ II pozosta³
prawdziwy, autentyczny i odwa¿ny, zosta³
sob¹ i nie da³ siê zmieniæ.              (ak, ar)
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Kiedy mijamy na ulicy kominiarza,
to chwytamy siê za guzik; wierzymy, ¿e
bêdziemy mieæ szczê�cie - a któ¿ z nas nie
chce byæ szczê�liwy? Noworoczny kalen-
darz i ¿yczenia sk³adane przez mê¿czyznê
w czarnym mundurze budz¹ w nas na ogó³
same przyjemne skojarzenia. Tak by³o od
zawsze i zosta³o do teraz, a profesja ta cie-
szy³a siê powa¿aniem i nie ka¿dy móg³ j¹
wykonywaæ. Tylko ludzie znani ze swojej
uczciwo�ci i rzetelno�ci mogli aplikowaæ
do tego zawodu. Noszony na g³owie ke-
plik, albo - zw³aszcza na �l¹sku - cylinder
do czego� zobowi¹zywa³.

Cztery pokolenia w rodzinie to
du¿o, a cztery pokolenia kominiarzy w ro-
dzinie - to rzecz rzadkospotykana. A w³a-
�nie w Tyczynie spotka³em p. Romana
Heggenbergera - ostatniego przedstawi-
ciela rodziny, która ma prawdopodobnie
najstarsze tradycje kominiarskiego rzemio-
s³a w kraju. Pan Roman mieszka w ponad
150 letnim drewnianym rozpadaj¹cym siê
ju¿ niestety domu.

Kiedy zasiadamy przy stole, a stó³
ten pamiêta i widzia³ niejedno, pan Ro-
man wywo³uje w swojej pamiêci pradziad-
ka W³adys³awa, który kiedy� tam, dok³ad-
nie niewiadomo kiedy, zamieszka³ w Dy-
nowie i tam w³a�nie za³o¿y³ warsztat ko-
miniarski. Zanim tak siê jednak sta³o, ro-
dzina pradziadka przyjecha³a do Galicji a¿
z Austrii. Rejon dzia³ania pana W³adzia
musia³ byæ ca³kiem spory, bo jego pieczy
powierzono kominy tak¿e i w okolicach
B³a¿owej. Pracy by³o bardzo wiele, rodzi-
nie wiod³o siê wiêc ca³kiem, ca³kiem. Jed-
nak¿e kiedy zmar³ w³a�ciciel zak³adu, ko-
miniarstwem zajê³a siê wdowa po nim, pani
Zofia, która nie mog³a co prawda osobi-
�cie chodziæ po dachach, ale i na to by³
przecie¿ sposób. Najê³a bowiem do pracy
kominiarza, a uzyskane dochody dzielo-
no prawdopodobnie po równo.

Lata mija³y i syn W³adys³awa
i Zofii, Ignacy, który urodzi³ siê w Tyczy-
nie, tak¿e zapragn¹³ zostaæ kominiarzem.
Po nauki pojecha³ nie byle gdzie, bo a¿ do
stolicy ówczesnego województwa, do
królewskiego miasta Lwowa. Upragniony
przez siebie i matkê zawód zdoby³. �wie¿o
upieczony czeladnik znalaz³ w tym mie-
�cie tak¿e i mi³o�æ swojego ¿ycia, pannê
Agatê. Na �lub m³odzi nie czekali d³ugo.
Mi³o�æ by³a to wielka, zawarli wiêc wkrót-
ce zwi¹zek ma³¿eñski. Panna m³oda by³a
osob¹ do�æ dobrze wykszta³con¹, zna³a
m.in. biegle jêzyk niemiecki. Ignacy nauki
zawodu nie poniecha³, zdoby³ papiery mi-
strzowskie, co zosta³o potwierdzone na
wielkim p³óciennym dyplomie, a we Lwo-
wie otrzyma³ swój kominiarski rejon. Oboj-

Ród tyczyñskich kominiarzy

gu ma³¿onkom wiod³o siê dobrze, to w³a-
�nie tam urodzi³y siê ich dzieci: Janina,
Maksymilian i Marian, nazywany ju¿ wie-
le lat pó�niej w Tyczynie, Zdzi�kiem.

Nie wiadomo dlaczego ma³¿onko-
wie postanowili wyjechaæ wraz z dzieæmi
do Tyczyna. Decyzja nie by³a ³atwa, bo
¿ycie we Lwowie nie by³o pozbawione
atrakcji i przyjemno�ci. Nie bez przyczy-
ny �piewano ...bo szkoda gadania, bo co
chcesz to mów, nie ma jak Lwów.

W rodzinnej miejscowo�ci Ignacy
kupi³ przy ul. S³owackiego dwa domy wraz
z oficyn¹ i  zacz¹³ �wiadczyæ us³ugi komi-
niarskie. Znany  by³ ze swojej uczciwo�ci
i rzetelno�ci, k³amstwa nie tolerowa³.
W ma³omiasteczkowym �rodowisku by³
osob¹ zawsze rozpoznawaln¹. W tamtym
czasie bycie rzemie�lnikiem zobowi¹zywa-
³o, tym bardziej jak kontynuowa³o siê ro-
dzinne tradycje. Pracy by³o bardzo wiele,
rodzinie wiod³o siê wiêc w dalszym ci¹gu
znakomicie. Niestety zbli¿a³a siê II wojna
�wiatowa. Mimo okupacji zak³ad kominiar-
ski w Tyczynie istnia³ dalej. Ma³o tego,
rejon w którym �wiadczy³ us³ugi posze-
rzy³ siê znacznie. Mistrz Ignacy zatrud-
nia³ w zak³adzie swoich synów Maksymi-
liana i Mariana, ogó³em pracowa³o tam
ponad 12 osób. Czasy by³y niespokojne,
do�æ powiedzieæ, ¿e Maksymilian cudem
unikn¹³ �mierci; przed rozstrzelaniem ura-
towa³ go niemiecki oficer, który kwatero-
wa³ w ich domu.

Gdy wojna siê zakoñczy³a  syno-
wie Ignacego pracowali dalej  w zak³adzie
swojego ojca. I choæ kominów by³o mniej,
to jednak czêste kontrole Stra¿y Po¿arnej
i milicjantów powodowa³y, ¿e tyczyñskim
kominiarzom pracy nie brakowa³o.  Dlate-
go Ignacy swój fach kominiarski konty-

nuowa³, a po jego �mierci prowadzenie
interesu przej¹³ najstarszy syn Maksymi-
lian. Jednak ¿aden z jego synów nie kon-
tynuowa³ tradycji rodzinnych. Zarówno
Ignacy, nazwany tak na cze�æ dziadka, jak
i Tadeusz i Ryszard wybrali inn¹ drogê.
Po pewnym czasie Maksymilian zamiesz-
ka³ w Rzeszowie, do Tyczyna doje¿d¿a³
do pracy i dogl¹da³ interesu.

Wcze�niej jego brat Marian o¿eni³
siê i  wyjecha³ za ¿on¹ - El¿biet¹ do Byto-
mia. Pracowa³ w kopalni, ale po paru la-
tach powróci³ do kominiarstwa. Marian
i  El¿bieta mieli a¿ 8 pociech; trzecie dziec-
ko, syn Roman zosta³ upatrzony przez
ojca, a jak¿eby inaczej, na... kominiarza.
I Roman w Gliwicach, w 1964 r. rozpocz¹³
pracê w kominiarskim fachu. Teraz mówi,
¿e nie chcia³ sprzeciwiaæ siê woli ojca, ale
widocznie takie by³o przeznaczenie.

Kiedy po latach Roman powróci³
do Tyczyna znalaz³ pracê u wuja Maksy-
miliana. Po jego �mierci Roman �wiadczy³
kominiarskie us³ugi jeszcze d³ugo. Nie do-
robi³ siê jednak na tym wcale; mo¿e zabra-
k³o mu szczê�cia, a mo¿e silnej woli. Pew-
nie po trosze, jak to w ¿yciu bywa, zabra-
k³o mu tych obu rzeczy naraz.  By³ go-
�ciem na wielu dachach, w gminach Ty-
czyn, Hy¿ne i Lubenia, do dzisiaj ma tam
zreszt¹ wielu znajomych. Nawet i teraz jak
poprosi go kto� o kominiarsk¹ przys³ugê,
to stara siê nie odmawiaæ. Tak¿e i stare
fotografie, w równie zreszt¹ starym albu-
mie przypominaj¹ o obowi¹zkach. Kiedy
teraz pan Roman przechadza siê uliczkami
Tyczyna, m³odzi ludzie nie zdaj¹ sobie
sprawy, ¿e nazwisko Heggenberger to
historia polskiego kominiarstwa.

                                      Dariusz Fudali

Roman Heggenberger - zdjêcie zrobione w latach 70



11G£OS TYCZYNA    8/2006

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

Wiosna to pora roku , która budzi
do ¿ycia przyrodê i uaktywnia tkwi¹ce
w niej si³y.  Wiosna uwalnia te¿ pok³ady
si³ i energii ukryte w cz³owieku. Najbar-
dziej podatne na jej twórcze oddzia³ywa-
nie s¹ oczywi�cie dzieci.

W Szkole Podstawowej w Budzi-
woju mamy wiele pomys³ów na to, jak spo-
¿ytkowaæ nadmiar m³odzieñczej energii.
Jednym z nich s¹ obchody Europejskie-
go Dnia Wiosny, w ramach  którego
uczniowie pisali wiersze o pokoju. A oto
jak wspó³czesne dzieci postrzegaj¹ pokój
�wiadcz¹ efekty ich pracy twórczej.

Pokój jest na ca³ym �wiecie,
wszyscy o tym dobrze wiecie,
nikt nie lubi wojny dzisiaj,
taki mamy teraz zwyczaj.
                                      Filip Kotula kl. Vb

Pokój, pokój to jest s³owo
na ca³ym �wiecie znane
i wszyscy dobrze o tym wiecie.
Pokój to jest zgoda,
szczê�cie, przyja�ñ i pogoda.
Pokój to stan miêdzy pañstwami
gdy nie mierz¹ do siebie karabinami.
                              Micha³ Kotula kl. IVb

Gdyby�my w pokoju ¿yli,
czyli w zgodzie z ka¿dym byli.
Gdyby�my mieli do siebie zaufanie,
to nam bêdzie obce  s³owo �pomaganie�.
Niech w sercach naszych siê obudzi mi-
³o�æ i przyja�ñ dla innych ludzi.
By pomocn¹ d³oñ niesiono,
nie tylko o sobie my�lano.
By tak na �wiecie by³o
i ¿eby nigdy siê nie skoñczy³o.
Bo pokój na �wiecie wa¿ny jest,
zrób wobec innych przyjazny gest.
                             Natalia Stoch³a kl. VIb

Pokój to czas,
gdy ludzi nie drêcz¹ wojny
i ka¿dy cz³owiek mo¿e byæ spokojny.
Niestety bywaj¹ i takie kraje,
gdzie pokój rzadko nastaje.

                                  Natalia Bury kl. VIb
Pokój to bardzo cenna rzecz,

docenia go ten komu go brak.
Bo po co komu s³oñce i wiatr,

Wiosna
      po europejsku

kiedy pokoju na �wiecie brak.
A gdy pokoju brak,

to wojna wkracza w �wiat.
                                 Magda Bury kl. VIb

Pokój to stan wspania³y
Bez wojen armatnich huków.

Nie s³ychaæ p³aczu i pisku dzieci,
gro�nego rytmu ¿o³nierskich butów.

Pokój to zgoda miêdzy nami,
miêdzy wszystkimi narodami.

                       And¿elika Skowron kl. Va

Jak wszyscy wiecie
 pokój na �wiecie

mi³y ka¿demu
ma³emu, du¿emu.

Nie chcemy wojny.
Nasz �wiat spokojny,

Piêkny, radosny
Jak powiew wiosny.

                         Jakub Szymañski kl. VI b

W czasie pokoju ludzie s¹ inni,
A w czasie wojny,  ludzie s¹ dziwni.

Pokój na �wiecie szanujmy, duzi i mali,
bo bez pokoju,

nasi nastêpcy by nas nie znali.
Wiêc zachowaj pokój,

 a bêdziesz mia³ spokój!!!
                                   Karol Pa�ko kl. VIb

Gdzie ludzie siê gromadz¹
rozmawiaj¹ tam pokój zapowiadaj¹.

Kiedy on nadchodzi
nikomu nie szkodzi.

£¹czy ró¿ne kraje,
i zgoda i rozwój powstaje,
do ¿yczliwo�ci zobowi¹zuje,
a nienawi�æ j¹ psuje.
                                Alicja Smalarz kl. Va

Pokój, jak wszyscy wiecie,
to wa¿na sprawa.
To nie przelewki ani zabawa!
Pokój, jak wszyscy wiecie,
 to zgoda i przyja�ñ
 na ca³ym �wiecie.
                                Kinga �wider kl. IVa

Nasza Polska oraz inne kraje,
maj¹ swoje tradycje i zwyczaje.
My wszyscy poznawaæ je chcemy,
i odwiedzaæ siê bêdziemy.
Wszelkie wojny i niesnaski,
pokonamy bez niczyjej ³aski.
Przyja�ñ to dla nas wa¿na rzecz,
zwady i sprzeczki niech id¹ precz.
Pokoju na �wiecie oczekujemy,
 w ka¿dym kraju miejsce rozgrzejemy.
¯ó³ty, czerwony, czarny czy bia³y,
zbieraæ bêdzie ze �wiata pochwa³y.
Ka¿dy naród biedny czy bogaty,
 oczekuje od s¹siada ma³ej aprobaty.
Wszystkie narody z³¹czmy swoje d³onie,
 niech znicz pokoju w�ród nas zap³onie.
Niech mi³o�æ i braterstwo
 wszystkich splata
tak nas uczyli: mama i tata.
                                 Greta Starzak kl. IVb

                                Bo¿ena Filip

...krew p³ynie z Twojego boku
wakacje a taki blady

i w³a�nie dlatego wierzê
¿e� wszechmog¹cy s³aby
¿e w jarzêbinach wisisz

dzwoñce Ciê podzioba³y
w³a�nie dlatego kocham

¿e jeste� wielki ma³y

rozesz³y siê ca³kiem drogi
zgubi³o siê odkry³o

pozosta³ cz³owiek i Pan Bóg
mój grzech moja mi³o�æ

   Ks. Jan Twardowski, �W jarzêbinach�

Gdy spogl¹damy na �wiêty wize-
runek Zbawiciela nasze serca wype³nia
nadzieja, jak¹ niesie z sob¹ spe³niona
Obietnica Pañska.

Dziel¹c siê pokrzepiaj¹c¹ Dobr¹
Nowin¹ o cudzie Wielkiej Nocy przeka-
zujemy sobie �wi¹teczne ¿yczenia.

�Co kto ¿yczy, to i prorokuje� -
g³osz¹ s³owa znanej, polskiej sentencji.
Dlatego maj¹c nadziejê na to, ¿e spe³ni¹
siê równie¿ te sk³adane przeze mnie, ¿y-
czê wielu wspania³ych Darów i £ask od
Zmartwychwsta³ego Pana. ¯yczê, by
wiara w zbawienie - w to, ¿e nasz Mistrz
powsta³ z martwych - gromadzi³a nas
w jedno i umacnia³a w czynieniu dobra.

Niech wszystkim udzieli siê nie-
pokonana rado�æ Wielkanocnego
Poranka, bo przecie¿ Pan prawdziwie
zmartwychwsta³, Alleluja!

Z najserdeczniejszymi ¿yczenia-
mi dla wszystkich Czytelników

                                       Stanis³aw O¿óg
                                     Pose³ na Sejm RP

Wielkanoc 2006
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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.

Stanowisko oferowane       numer oferty
- kierowca C+E (samodzielny
  przewo�nik drogowy) 1615
- elektryk 1611
- p³ytkarz 1610
- murarz - tynkarz 1609
- pracownik obs³ugi
  stoiska/sprzedawca 1602
- sprzedawca 1600
- operator walca drogowego 1598
- przedstawiciel handlowy 1591
- grafik komputerowy 1581
- osoba do roznoszenia ulotek          1577

Je�li szukasz pracy...

20 kwietnia br, odbêdzie siê sesja
Rady Miejskiej w Tyczynie. Radni przyj-
m¹ stanowisko w sprawie przy³¹czenia
Gminy Tyczyn do Rzeszowa, a tak¿e po-
dejm¹ uchwa³y w sprawach:
> rozpatrzenia sprawozdania z wykona-
nia bud¿etu Gminy za rok 2005 r.,
> udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Gminy za 2005 r.,
> zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredy-
tu na sp³atê wcze�niej zaci¹gniêtych zo-
bowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek,
> jednolitego tekstu bud¿etu Gminy Ty-
czyn na 2006 r.,
> uzupe³nienia planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej na 2006 r.,
> ustalenia liczby punktów sprzeda¿y na-
pojów alkoholowych w Gminie Tyczyn
(ma³a gastronomia),
> oddania nieruchomo�ci w wieczyste
u¿ytkowanie.

Sesja Rady Miejskiej 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; najnowsze wydawnictwo Gminy Ty-
czyn wydane w 100-lecie budowy pierw-
szego murowanego ko�cio³a w Budziwo-
ju (1905).
- �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.
- �Dzieje parafii Tyczyn� (1996), autor
ks. Franciszek Malak; cena 15 z³.
- �Z dziejów Sanktuarium w Borku Sta-
rym k. Rzeszowa� (1995), pr. zbiorowa;
cena 10 z³.
- W kasie UGiM mo¿na nabyæ znaczek
z herbem Tyczyna. Znaczek kosztuje 5 z³.

9 kwietnia br. w Klubie Country
odby³o siê zebranie mieszkañców wsi
Budziwój. W zebraniu wziê³o udzia³
46 mieszkañców, Burmistrz Gminy i zapro-
szeni go�cie.

Zebranie mia³o na celu reaktywo-
wanie Spó³ek Wodnych, które w latach
90-tych zosta³y rozwi¹zane. Przez ten
okres urz¹dzenia melioracyjne przesta³y
nale¿ycie funkcjonowaæ.

Urz¹dzenia melioracyjne jakie znaj-
duj¹ siê na terenie Budziwoja to:
- obszar zmeliorowany 845 ha,
- obszar zdrenowany 632 ha,
- rowy melioracyjne 24170 mb,
- przepusty 149 szt.,
- wyloty drenarskie 76 szt.,
- studzienki drenarskie 22 szt.

Mieszkañcy spo�ród siebie wybra-
li 11 osobowy sk³ad Spo³ecznego Komi-
tetu, który bêdzie zajmowa³ siê zbieraniem
pisemnych o�wiadczeñ o chêci przyst¹-
pienia do Spó³ki Wodnej.

Budziwój

Bêdzie spó³ka wodna

                     El¿bieta Opaliñska

Uwaga  Czyte ln icy!

Nastêpny numer �GT� uka¿e siê
z dat¹ 30 kwietnia 2006 r.

Termin sk³adania tekstów na dyskiet-
ce lub CD up³ywa

24 kwietnia  2006 r.
         Zdjêcia mile widziane.

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje  mieszkañców  gminy
i interesantów

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

Bezp³atne dy¿ury
prawne

W siedzibie Gminnego Centrum
Informacji w Tyczynie, ul. Rynek 25, raz
w miesi¹cu w godz. 10.00-14.00 skorzy-
staæ mo¿na z bezp³atnych porad praw-
nika. Daty dy¿urów: 14 kwietnia br.,
12 maja br., 9 czerwca br.

Og³oszenie
Przypomina siê, ¿e 31 marca  2006
up³yn¹³ termin op³aty rocznej za
wieczyste u¿ytkowanie dzia³ek.

Wp³at nale¿y dokonywaæ
w Kasie Urzêdu Gminy i Miasta
lub na konto Gminy Tyczyn
Nr 64 9164 0008 2001 0000
0286 0015.

Powiatowy Lekarz Wetery-
narii w Rzeszowie informuje, ¿e od
1 kwietnia 2006 r. �wiadectwa
zdrowia zwierz¹t konieczne przy
sprzeda¿y ciel¹t na eksport, wyda-
wane s¹ przez miejscowych leka-
rzy weterynarii posiadaj¹cych lecz-
nicê na terenie gminy.
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27 marca br. ju¿ po raz szósty od-
by³ siê Gminny Konkurs Ortograficzny
dla klas I - III. Organizatorem konkursu
�Ma³y Mistrz Ortografii� w tym roku
by³a Szko³a Podstawowa w Bia³ej. Po prze-
prowadzeniu eliminacji we wszystkich
szko³ach, w Bia³ej spotka³o siê 27 najlep-
szych w ortografii.

Przed rozpoczêciem konkursu
wszyscy obejrzeli inscenizacjê pt. �Zma-
gania z ortografi¹�, przygotowan¹ przez
nauczycieli nauczania zintegrowanego
Jadwigê Reizer, Zofiê Herbê i El¿bietê Sio-
rek. Postacie bajkowe wystêpuj¹ce w in-
scenizacji prezentowa³y zagadki, rebusy,
³amig³ówki oraz wierszyki, które utrwala³y
znane dzieciom zasady ortograficzne.

Po przedstawieniu rozpocz¹³ siê
konkurs. Uczniowie rozwi¹zywali testy or-
tograficzne, przygotowane przez El¿bietê
Siorek. Wszyscy z niecierpliwo�ci¹ ocze-
kiwali na wyniki konkursu. W czasie prze-
rwy przygotowano dla dzieci ma³y poczê-
stunek.

Lubimy ortografiê

                            El¿bieta Siorek

Uczestnicy doskonale poradzili
sobie z zadaniami konkursowymi; a¿ 16
osób rozwi¹za³o je bezb³êdnie. �wiadczy
to o wysokim poziomie umiejêtno�ci or-
tograficznych naszych najm³odszych.

Wszyscy uczniowie otrzymali
pami¹tkowe dyplomy, a tak¿e nagrody
ksi¹¿kowe.

W pa�dzierniku ubr. Zespó³ Szkó³
w Tyczynie og³osi³ III edycjê Konkursu
�Tu, gdzie mieszkam - Dziedzictwo kul-
turowe regionu�. Patronat nad konkur-
sem, podobnie jak w poprzednich latach,
obj¹³ Starosta Powiatu Rzeszowskiego.

Kilka lat temu, kiedy narodzi³ siê
pomys³, chcieli�my, aby by³ to projekt,
który bêdzie kojarzony z Zespo³em Szkó³.
Ponadto, by jednoczy³ szko³y z mikrore-
gionu �Doliny Strugu� i przybli¿a³ nasz¹
szko³ê gimnazjalistom, potencjalnym
uczniom liceum w Tyczynie.

Konkurs adresowany jest do
uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas
pierwszych szkó³ ponadgimnazjalnych
z mikroregionu �Doliny Strugu�. W III
edycji konkursu zaproszono m³odzie¿ do
rywalizacji w 4 kategoriach:  fotograficz-
nej i multimedialnej, plastycznej, literac-
kiej i recytatorskiej.

Kategorii pierwszej nadano tytu³:
Przesz³o�æ i tera�niejszo�æ mojego regio-
nu. Uczestnicy poproszeni zostali
o zrobienie fotografii w³asnej miejsc
i obiektów - symboli przesz³o�ci i tera�-
niejszo�ci, stworzenie strony internetowej
lub prezentacji multimedialnej. Kategoria
plastyczna zak³ada³a wykonanie technik¹
dowoln¹ pracy pod tytu³em: Pory roku
w wiejskim pejza¿u. Konkuruj¹cy w kate-
gorii literackiej mieli okazjê napisaæ spra-                        Ci¹g dalszy na stronie 14
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wozdanie na temat: ¯ycie kulturalne
w mojej miejscowo�ci. Kategoria recyta-
torska zachêca³a do opanowania pamiê-
ciowego i interpretacji: Najpiêkniejszych
strof o Ojczy�nie. Do konkursu przyst¹pi-
³y gimnazja publiczne z: Tyczyna,  Chmiel-
nika, Hy¿nego i B³a¿owej oraz Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Tyczynie

Uczniowie do konkursu przygoto-
wani byli przez nauczycieli swoich szkó³.
Sk³adamy podziêkowanie dla pedagogów,
którzy zachêcili uczniów do wziêcia udzia-
³u w konkursie i otoczyli ich merytorycz-
n¹ opiek¹. Podziêkowania kierujemy do
Pañ i Panów: Anny D³ugosz,  Bogumi³y
Janik-Gwizda³y, Barbary Urban, Kata-
rzyny Szul, Darii G³odowskiej, Renaty
Rzepki, Joanny Obirek, Joanny Majew-
skiej-Lasek, Danuty Mroczki, Ma³go-
rzaty Kusz, Ma³gorzaty Budzisz,
Agnieszki Czarnik, Marka Wilczka,
Grzegorza Kruczka.

Komisje konkursowe oceni³y pra-
ce 110 uczniów. Ich poziom zadowoli³
cz³onków Jury, którymi zgodzili siê byæ
Panie i Pan: Alicja Klustra, Zofia Matys,
Barbara Mroczka, Renata Rzepka, Celi-
na Krzanowska, Ma³gorzata Budzisz,
Wanda Wojciechowska, Agnieszka Czar-
nik, Krystyna Kielar, Bogus³awa Pie-
truszka, Marek Wilczek. Sk³adamy po-
dziêkowanie dla wymienionych jurorów

za rzeczow¹ i obiektywn¹ ocenê dokonañ
uczniów oraz wy³onienie spo�ród nich
laureatów tegorocznej edycji konkursu.
Szczególnie dziêkujemy Paniom: Zofii
Matys i Alicji Kustrze, kieruj¹cym prac¹
Miejsko-Gminnego O�rodka Kultury oraz
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Komisje Konkursowe przyzna³y
nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia
Kategoria plastyczna: 3 równorzêdne na-
grody dla Magdaleny Ko³odziej - GP
w B³a¿owa, Kingi Trzeciak - LO Tyczyn
i Anny Jasiñskiej - GP Hy¿ne oraz wy-
ró¿nienia dla uczniów GP w Tyczynie:
Marii Czarnik, Ewy Klimczak, Bartosza
Sikory i Agnieszki Mazur.
Kategoria literacka: I miejsce dla Natalii
Górzec - LO Tyczyn, II m. dla Ró¿y Buka-
³y - GP Hy¿ne, III m. dla Barbary Krzywo-
nos i Marzeny Czarnoty - GP Chmielnik
oraz wyró¿nienia dla: Joanny Warcho³ -
GP Hy¿ne i Kamila £ozy - GP Chmielnik.
Kategoria recytatorska: I miejsce dla Iza-
beli Mazur - GP Hy¿ne, II m. dla Urszuli
O¿y³o - GP Tyczyn,  III m. dla Barbary
Bodzioch - LO Tyczyn oraz  wyró¿nienia
dla: Tomasza Lecha  - GP Hy¿ne, Pauliny
Micha³ek - GP Tyczyn, Katarzyny Wró-
bel - LO Tyczyn i Barbary Krzywonos -
GP Chmielnik.
Kategoria fotograficzna: I miejsce dla Ewy
Patryn - LO Tyczyn, II m. dla Moniki Li-
twin - GP w Chmielniku.
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LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
z rozszerzonym programem nauczania jê-
zyka angielskiego, informatyki i geografii
z elementami turystyki pod patronatem
Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania
w Rzeszowie:
* nauka dwóch jêzyków obcych - jêzyk
angielski (w zwiêkszonym wymiarze go-
dzin) i jêzyk niemiecki;
*  mo¿liwo�æ nauki dodatkowego - trze-
ciego jêzyka obcego;
*  dodatkowe zajêcia z wybranego jêzyka
obcego pod k¹tem pracy w bran¿y tury-
stycznej;
* uczniowie maj¹ mo¿liwo�æ przyst¹pie-
nia do pañstwowych egzaminów z jêzy-
ków obcych i uzyskania certyfikatów jê-
zykowych;
* zajêcia z informatyki wzbogacone o do-
datkowe tre�ci z zakresu programowania
i grafiki komputerowej;
* uczniowie mog¹ uczestniczyæ w zajê-
ciach fakultatywnych z informatyki i tu-
rystyki prowadzonych przez pracowni-
ków WSIiZ;
* tre�ci nauczania geografii uzupe³nione
o elementy z zakresu turystyki (mo¿liwo�æ
kontynuowania nauki na studiach z tury-
styki i rekreacji w Wy¿szej Szkole Infor-
matyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie);
* plan nauczania uzupe³niony o zajêcia
warsztatowe i terenowe;
* mo¿liwo�æ wyboru dodatkowych zajêæ
spo�ród przedmiotów szkolnych wg za-
interesowañ i potrzeb ucznia (przygoto-
wanie do egzaminu maturalnego).
Zasady przyjêæ
Przedmioty punktowane: jêzyk polski, jê-
zyk obcy, geografia lub informatyka,
przedmiot wybrany przez ucznia.

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
z elementami edukacji ogólnopolicyjnej
we wspó³pracy z Komend¹ Wojewódzk¹
Policji w Rzeszowie:
- realizacja zajêæ wed³ug planu liceum ogól-
nokszta³c¹cego uzupe³nionego o przed-
mioty z zakresu kszta³cenia ogólnopoli-
cyjnego;
- przygotowanie policyjne obejmuje tre-
�ci uwzglêdniaj¹ce m. in.: prewencjê, or-

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2006/2007
ganizacjê policji, prawo wykroczeñ, pra-
wo karne, zasady ruchu drogowego, pod-
stawy samoobrony, stosowanie �rodków
przymusu bezpo�redniego, zasady pos³u-
giwania siê broni¹ paln¹, zasady postê-
powania dochodzeniowego, itp.;
*  zajêcia z edukacji  ogólnopolicyjnej pro-
wadzone przez pracowników Komendy
Wojewódzkiej Policji;
* program obejmuje równie¿ zajêcia prak-
tyczne w o�rodkach szkolenia policji;
* programy nauczania przedmiotów ogól-
nokszta³c¹cych (np. przysposobienie
obronne, wychowanie fizyczne, wiedza
o spo³eczeñstwie, informatyka) wzboga-
cone o dodatkowe tre�ci zwi¹zane z cha-
rakterem klasy w ramach przygotowania
ogólnopolicyjnego;
* uczniowie realizuj¹ dodatkowe zajêcia
sportowe w formie zajêæ pozalekcyjnych
i obozów sportowych (m.in. sztuki walki,
p³ywanie, narciarstwo);
* szko³a przygotowuje do dalszego kszta³-
cenia w zawodach zwi¹zanych z funkcjo-
nowaniem s³u¿b wewnêtrznych (policja,
ochrona osób i mienia).
Zasady przyjêæ
Przedmioty punktowane: jêzyk polski, jê-
zyk angielski lub niemiecki, wiedza o spo-
³eczeñstwie lub historia, wychowanie
fizyczne.

TECHNIKUM  INFORMATYCZNE
przygotowuj¹ce w zawodzie technik
informatyk
* czteroletnia szko³a daje pe³ne kwalifika-
cje do wykonywania zawodu technika in-
formatyka;
* kszta³cenie w zawodzie technik infor-
matyk zyska³o pozytywn¹ opiniê Powia-

towego Urzêdu Pracy w Rzeszowie, do
którego coraz czê�ciej nap³ywaj¹ oferty
pracy dla osób posiadaj¹cych takie wy-
kszta³cenie, zarówno  z Polski, jak i pañstw
Unii Europejskiej;
* w ramach nauki przedmiotów zawodo-
wych realizacja zajêæ w zakresie m. in. sys-
temów operacyjnych, sieci komputero-
wych, programowania, multimediów i gra-
fiki komputerowej, systemów zarz¹dzania
bazami danych, instalowania i konfiguro-
wania systemów operacyjnych;
* mo¿liwo�æ wyboru specjalizacji (syste-
my zarz¹dzania bazami danych, kompute-
rowe wspomaganie projektowania, grafi-
ka komputerowa, techniki multimedialne,
eksploatacja sprzêtu komputerowego);
* realizacja praktyk zawodowych w reno-
mowanych firmach komputerowych;
* nauka jêzyka angielskiego w zwiêkszo-
nym wymiarze godzin jako jêzyka zawo-
dowego;
* zajêcia z przedmiotów zawodowych re-
alizowane w profesjonalnie wyposa¿o-
nych pracowniach;
* mo¿liwo�æ wyboru dodatkowych zajêæ
spo�ród przedmiotów szkolnych wg za-
interesowañ i potrzeb ucznia (przygoto-
wanie do egzaminu maturalnego).
Zasady przyjêæ
Przedmioty punktowane: jêzyk polski,
matematyka lub fizyka, informatyka, przed-
miot wybrany przez ucznia.

Zespó³ Szkó³ w Tyczynie
ul. Grunwaldzka 25
tel/fax (017) 22 19 362, 22 19 221
e-mail: zespols@intertele.pl
www.zs-tyczyn.szkoly.itl.pl

Kategoria multimedialna: prezentacja
multimedialna - I m. dla Krystiana Kusz -
GP Chmielnik, II m. dla Micha³a Czarnika
- LO Tyczyn, III m. dla Krzysztofa �wista
- GP B³a¿owa; strona internetowa - I m.
dla Artura Fornala - LO Tyczyn, II m. dla
Damiana Wo�niaka - GP B³a¿owa.

Wrêczenie nagród odby³o siê
29 marca br. w liceum. Na uroczysto�æ zo-
stali zaproszeni laureaci i ich opiekuno-
wie. Gratulacje i nagrody w postaci ksi¹-
¿ek wrêcza³y w imieniu organizatorów
Pani Agnieszka Chmiel - Dyrektor Zespo-

³u Szkó³ w Tyczynie oraz Ma³gorzata Bu-
dzisz - nauczyciel jêzyka polskiego.

Przypomnijmy, ¿e fundatorem na-
gród by³ Starosta Powiatu Rzeszowskie-
go, Pan Józef Jod³owski. Go�cie - nauczy-
ciele i uczniowie obejrzeli ekspozycjê prac
konkursowych oraz wys³uchali nagrodzo-
nych, piêknych recytacji utworów, m.in.
Adama Mickiewicza, Jana Kasprowicza,
Wis³awy Szymborskiej.

To wydarzenie zakoñczy³o III edy-
cjê Konkursu  �Tu gdzie mieszam - Dzie-
dzictwo kulturowe regionu�.

                     Ma³gorzata Budzisz

Ci¹g dalszy ze strony 13
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Kary i nagrody stosujemy wobec
naszych dzieci niemal ka¿dego dnia. Od
tego czy potrafimy robiæ to umiejêtnie,
zale¿y nasz sukces pedagogiczny lub
niepowodzenie.

Stosowanie tylko samych kar jest
wielkim b³êdem. Ci¹g³a krytyka sprawi, ¿e
dziecko przestanie wierzyæ we w³asne si³y,
stanie siê nie�mia³e i pe³ne kompleksów.
Ponadto lêk przed kar¹ mo¿e spowodo-
waæ nerwicê, a tak¿e chêæ szukania ciep³a
i mi³o�ci poza domem. Tacy ludzie pó�niej
s¹ idealnym narybkiem dla ró¿nego rodza-
ju sekt, a tak¿e grup przestêpczych.

Je�li w rodzinie dominuje nagra-
dzanie, a kary stosowane s¹ sporadycz-
nie, to jest to sytuacja wzorcowa. Je�li kary
i nagrody stosowane s¹ tak samo, to jesz-
cze nie najgorzej, choæ warto by  zmieniæ
proporcje na korzy�æ nagradzania. Je�li
jednak kara zdecydowanie dominuje, trze-
ba wprowadziæ zmiany.

Nagradzanie musi dominowaæ
w naszym postêpowaniu z dzieckiem. Gdy
jest ono jeszcze ma³e, nie mo¿emy zrezy-
gnowaæ z zakazów, chocia¿by ze wzglê-
dów bezpieczeñstwa. Im dziecko jest star-

 Kary i  nagrody w wychowywaniu dziecka
sze, tym wiêcej mamy mo¿liwo�ci unikniê-
cia kar.

Form¹ nagrody mo¿e byæ pochwa-
³a. Dok³adnie wyja�niajmy dziecku za co
je chwalimy. U³atwimy mu w ten sposób
powtarzanie pozytywnych zachowañ,
poniewa¿ bêdzie ono ju¿ wiedzieæ, co ma
zrobiæ, ¿eby ponownie zas³u¿yæ na nagro-
dê. Dzia³ajmy równie¿ na wyobra�niê
dziecka. Rozmawiajmy z dzieckiem o da-
nej sytuacji i mówmy, jakie zachowanie
jest dobre, a jakie z³e i dlaczego.

Gdy jeste�my zdecydowani zasto-
sowaæ karê, powinno przed ni¹ pojawiæ
siê ostrze¿enie. Damy w ten sposób dziec-
ku czas na poprawê, analizê nieodpowied-
niego postêpowania i unikniêcie kary. Nie
chodzi przecie¿ o to, ¿eby karaæ, lecz ¿eby
dziecko dobrze siê zachowywa³o. Je�li ju¿
ostrzegamy naszych wychowanków, a oni
nadal nie s³uchaj¹, musimy byæ konse-
kwentni i zastosowaæ karê.
Kar¹ nie mo¿e byæ to, co nale¿y do obo-
wi¹zków, np. sprz¹tanie swojego pokoju.
Kara nie mo¿e równie¿ zaburzaæ psychiki
dziecka np. straszenie dziecka odej�ciem
mamy �na zawsze�. Niedopuszczalne s¹

równie¿ kary cielesne. S¹ naruszeniem
godno�ci osobistej. Tak naprawdê s³u¿¹
one rodzicom do roz³adowania nagroma-
dzonej w nich energii, a ich skutkiem jest
upokorzenie dziecka i budzenie w nim agre-
sji do innych.

Stosujmy w wychowywaniu na-
szych dzieci jak najwiêcej nagród, ponie-
wa¿ wp³ywaj¹ na tworzenie pozytywnych
i trwa³ych zmian w dziecku, podnosz¹ jago
samoocenê, poprawiaj¹ kontakty z dziec-
kiem.

Sama zapowied� nagrody pobudza
do dobrego zachowania i z czasem spra-
wi, ¿e dziecko bêdzie postêpowaæ dobrze
nawet wtedy, gdy nikt tego nie widzi.

Jestem przekonana, ¿e niniejsze
rozwa¿ania pomog¹ rodzicom i nauczycie-
lom w prawid³owym postêpowaniu wo-
bec dzieci. Jednak to my doro�li decydu-
jemy i wybieramy pomiêdzy zastosowa-
niem kary, która niesie ryzyko ujemnych
skutków  w psychice dziecka, a nagrod¹,
która uczy w³a�ciwych zachowañ.

                El¿bieta Siorek
      nauczyciel klas m³odszych SP Bia³a

W szkole podstawowej wielu
uczniów nie ma jeszcze dostatecznej wpra-
wy i do�wiadczenia w uczeniu siê, dlate-
go zarówno nauczyciele, jak i rodzice po-
winni przyj�æ im z pomoc¹. Pomoc ze stro-
ny rodziców nie mo¿e polegaæ na wspól-
nym odrabianiu lekcji, a tym bardziej na
opracowaniu okre�lonych zadañ. Hamu-
je to samodzielno�æ dziecka, uczy je bier-
no�ci, lenistwa i powoduje niewiarê we
w³asne si³y.

Zadaniem rodziców jest przede
wszystkim troska o higienê pracy umy-
s³owej dziecka, stworzenie mu odpowied-
nich warunków do nauki, rozbudzanie
w³a�ciwych motywów uczenia siê, opar-
tych na zainteresowaniach i zrozumieniu
przydatno�ci wykszta³cenia w ¿yciu za-
wodowym i spo³ecznym.

Pocz¹wszy od klasy pi¹tej ucznio-
wie przyswajaj¹ sobie coraz wiêcej wia-
domo�ci za po�rednictwem ksi¹¿ki. W tej
sytuacji dziecko powinno nauczyæ siê
czytaæ uwa¿nie i ze zrozumieniem. Zdarza
siê, ¿e uczeñ �lêczy ca³ymi godzinami nad
ksi¹¿k¹ sprawiaj¹c na rodzicach wra¿enie
kogo� bardzo zajêtego nauk¹, lecz jego
my�li odbiegaj¹ co chwila od tre�ci pod-
rêcznika. Rodzice powinni skontrolowaæ

Jak wspieraæ swoje dzieci w uczeniu siê?
nie tylko wynik pracy domowej, lecz tak-
¿e jej przebieg. Nale¿y przyzwyczajaæ
dziecko do racjonalnych metod uczenia
siê. Chodzi tu o zapoznanie siê z tekstem
w taki sposób, by nastawiæ siê od razu na
ujêcie jego sensu i wyodrêbnienie g³ów-
nych my�li w nim zawartych.

Rodzice, którzy znaj¹ prawid³owo-
�ci procesu uczenia siê, mog¹ dopomóc
dzieciom w organizowaniu nauki i wytwo-
rzeniu odpowiednich nawyków pracy
umys³owej. Takie nawyki bêd¹ pó�niej
przydatne w dalszych studiach.

Podstawowe prawid³owo�ci uczenia siê:
- materia³ nale¿y utrwaliæ przez powtarza-
nie, kiedy jeszcze nie zosta³ zapomniany
a wiêc w nied³ugim czasie po jego wy-
uczeniu siê - w przeciwnym razie trzeba
bêdzie uczyæ siê go ponownie (badania
psychologiczne wskaza³y, ¿e zapominanie
zaczyna siê wkrótce po wyuczeniu);
- efekty uczenia siê bêd¹ lepsze, gdy uczeñ
bêdzie siê uczy³ bezpo�rednio po sobie
ró¿nych przedmiotów, np. polskiego i che-
mii (podstaw¹ do takiego stwierdzenia jest
wykryte przez psychologiê prawo ucze-
nia siê, mówi¹c, ¿e podobne tre�ci dzia³a-
j¹ na siebie hamuj¹co);

- miêdzy uczeniem siê jednego i drugiego
przedmiotu powinno nast¹piæ krótka prze-
rwa na wypoczynek;
- ¿eby nie mieæ �pustki w g³owie�, gdy
uczeñ zostanie wezwany do odpowiedzi
nale¿y kszta³towaæ gotowo�æ pamiêci,
a wiêc umiejêtno�æ przypominania sobie
i odtwarzania wyuczonego materia³u w od-
powiednim momencie. W tym celu nale¿y
opanowaæ wiadomo�ci ze zrozumieniem,
w sposób logicznie pogrupowany, wk³a-
daæ w naukê du¿o zapa³u i zainteresowa-
nia, wi¹zaæ nowe wiadomo�ci z tym, cze-
go dziecko dowiedzia³o siê wcze�niej.

          Oprac. Gra¿yna Wy¿ykowska
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Wspania³y sukces - a¿ 7 medali zdobyli kadeci �Jaru�
Kielnarowa w Mistrzostwach woj. podkarpackiego,  które od-
by³y siê w dniach 1-2 kwietnia br. w Przemy�lu. W 2-dniowych
zmaganiach zawodnicy z Kielnarowej potwierdzili, ¿e w tej kate-
gorii w województwie zaliczani s¹ do �cis³ej czo³ówki, zdobywa-
j¹c 3 z³ote, 3 srebrne i 1 br¹zowy medal. W klasyfikacji klubowej
wyprzedzi³ ich tylko UKS �Gim-Tim 5� Stalowa Wola, gdzie pro-
wadzone s¹ klasy sportowe o profilu tenisa sto³owego.

Indywidualnie w�ród dziewcz¹t zwyciê¿y³a Marta Ma-
kowiecka (Jar) przed Ann¹ Ko�cielsko (Gim-Tim5), Sylwi¹ Pa�-
ko (Jar) i Zuzann¹ Koza (KKTS Krosno). W�ród ch³opców wy-
gra³ Dawid Kie³t (Nurt Przemy�l), przed Grzegorzem Sarnikiem
(MKS TS Mielec), Krzysztofem Niemcem i Damianem Wojdy³¹
(obaj z Brzostowianki). Na miejscu 5-8 uplasowa³ siê Dawid �l¹cz-

Tenis sto³owy

ka (Jar), który po dramatycznym pojedynku uleg³ 4:3 pó�niejsze-
mu srebrnemu medali�cie Sarnikowi. Na miejscach 11-12 upla-
sowali siê inni zawodnicy Jaru Iwona Paluch i Piotr Basta.

Jeszcze lepiej zaprezentowali siê nasi w grach deblowych,
dziêki dobraniu odpowiednich partnerów przez trenerów Nowa-
ka i Rz¹sê odnie�li kolejne spore sukcesy. W�ród dziewczyn
z³oty medal zdoby³a Sylwia Pa�ko graj¹c z Ann¹ Ko�cielsk¹
(Gim-Tim5), a srebrny Marta Makowiecka z Zuzann¹ Koza (KKTS
Krosno). Na m. 5-8 uplasowa³a siê Iwona Paluch z zawodniczk¹
z Arki £êtownia. Srebrny medal w�ród ch³opców zdoby³ Dawid
�l¹czka graj¹c z Piotrem Zaj¹cem z KUAZS Rzeszów.

Równie¿ gry mieszane przynios³y ekipie z Kielniarowej
z³oty medal, a zdoby³a go Marta Makowiecka wraz z Damianem
Wojdy³a z Brzostowianki. Dawid �l¹czka wraz z Sylwi¹ Pa�ko
zajêli miejsce 5-8.

Drugi dzieñ zawodów to zmaganie dru¿ynowe, w któ-
rych dziewczyny z Kielnarowej zdoby³y srebrny medal (Mako-
wiecka, Pa�ko, Paluch), a ch³opcy uplasowali siê na miejscu
5-8 ( �l¹czka, Basta). Tak wiêc dru¿yna dziewczyn zakwalifiko-
wa³a siê do turnieju pó³fina³owego, który odbêdzie siê 2 maja br.
w Krakowie. W tym turnieju wystartuje równie¿ Sylwia Pa�ko
indywidualnie. Stawk¹ zawodów bêdzie wyjazd na Ogólnopol-
sk¹ Spartakiadê M³odzie¿y do Ostródy. Zagwarantowany wy-
jazd ma Makowiecka indywidualnie.

Mistrzostwa województwa rozegrali te¿ juniorzy, którzy
w dn. 8-9 kwietnia br. w Stalowej Woli rywalizowali o medale.
Medal uda³o siê przywie�æ Karolowi Wani, który w deblu ze

Opracowanie projektu technicznego na budowê drogi
Kielnarowa Zagrody-Królka rozpoczêto w 2004 r., pozwolenie
na budowê otrzymano w lutym 2005 r., a w sierpniu 2005 r. prze-
prowadzono przetarg na budowê drogi. Najkorzystniejsz¹ ofer-
tê z³o¿y³a firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Jesieni¹ ubr. wykonano na czê�ci drogi podbudowê
z t³ucznia, profilowanie mas¹ asfaltow¹, a nastêpnie po³o¿ono

Kielnarowa

Remont drogi

                                                    Stanis³aw Fr¹czek

masê bitumiczn¹ na odcinku 630 mb. Na ca³ym odcinku drogi
wykonano pobocza i oczyszczono rów przydro¿ny.

Zgodnie ze spisan¹ umow¹ w sierpniu 2005 r. dokonano
zap³aty faktury za wykonane prace w styczniu 2006 r. w kwocie
101.307 z³.

Odnowiona droga ³¹czy Kielnarow¹ z Borkiem Starym,
a jej odbudowa poprawi³a bezpieczeñstwo dla ruchu ko³owego
i pieszego.

Ci¹g dalszy ze strony 8

Spotkanie z autorkami

sowanie wzbudzi³y dawne fotografie i dokumenty. Pó�niej au-
torki podpisywa³y swoje ksi¹¿ki. By³a to oczekiwana chwila,  bo
egzemplarze z dedykacj¹ maj¹ wyj¹tkow¹ warto�æ.

Cieszymy siê, ¿e mieli�my okazjê uczestniczyæ w tym
wydarzeniu, byæ tak blisko osób, którym zawdziêczamy utrwala-
nie dziejów naszej miejscowo�ci.

Reprezentacja Jaru wraz z trenerami: Ryszard Rz¹sa, Sylwia Pa�ko,
Dawid �l¹czka, Marta Makowiecka, Piotr Basta, Iwona Paluch

i Gracjan Nowak

                                                             Bo¿ena Filip
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Pi³ka
no¿na

Obroñcy: £ukasz Adamczyk, Norbert
Opoñ, Robert B¹k, Mateusz Wolski, Jaro-
s³aw Lasota, Tomasz Stybak, Marcin Klêsk.
Pomocnicy: Krzysztof Kwoka, Marcin
Majcher, Dariusz Wo�niak, Krzysztof
Weres, Przemys³aw Nycz, Mariusz Rop,
Wojciech Hada³a, Krzysztof Hada³a, Le-
szek Janicki, Remigiusz Szymañski.
Napastnicy: Jakub Dragan, Grzegorz
Chwasta, Krzysztof Ciura, Piotr Nowak,
Marcin Sikora.
Przybyli: Kwoka, Opoñ (Or³y Rzeszów),
Machowski, Wo�niak, Dragan (Stal Rze-
szów), Chwasta (Izolator Boguchwa³a),
Nycz, Weres (Unia Nowa Sarzyna), No-
wak (B³a¿owianka), Rop, B¹k (CCC D¹-
brówki), Szymañski (Budy £añcuckie),
Majcher (Górnovia)
Odeszli: Cupry�, Budzisz (Jawor Krzemie-
nica), Le�, Tereszkiewicz (Herman), Kra-
marz (Korona Za³ê¿e), Grabowski (Reso-
via), T³uczek (graj¹cy trener CCC D¹brów-
ki), Solecki (nie podj¹³ treningów).

W pierwszym meczu Strug prze-
gra³ z Igloopolem Dêbica 0:4. Jak mówi
trener Napieracz, ca³a winê za pora¿kê
w tym spotkaniu bierze na siebie, bo

 

Runda wiosenna rozpoczêta!!!
1 kwietnia br. po d³ugiej przerwie

nasi pi³karze wznowili rozgrywki. Pocz¹t-
kowo rozpoczêcie sezonu by³o planowa-
ne na 18 marca jednak jak wiadomo nie
pozwoli³y na to warunki atmosferyczne.
Rundê wiosenn¹ poprzedzi³o rozegranie
kilku gier kontrolnych. Oto one: Strug -
B³a¿owianka 3:0, Strug -TG Sokó³ Soko-
³ów M³p 3:0, Strug - Herman 2:1; 5:2; 7:1,
Strug - Crasnovia Krasne 6:1, Strug - Stal
Rzeszów 0:3, Strug - Dynovia 5:1, Strug -
Resovia mecz odwo³any, Strug - Korona
Za³ê¿e 0:1, Strug - £ada Bi³goraj - mecz
odwo³any, Strug - Orze³ Przeworsk 0:2.

W przerwie zimowej klub zasili³o
kilku pi³karzy. Oto pe³na kadra na rundê
wiosenn¹.
Bramkarze: Grzegorz Nierojewski, Pawe³
Socha, Jaros³aw Machowski.

                         S³awomir Ferenc

Zarz¹d LKS �Strug� Tyczyn
informuje, ¿e uaktualnienie kart cz³on-
kowskich oraz wydawanie nowych
bêdzie siê odbywa³o przed ka¿dym
meczem dru¿yny seniorów w Tyczynie
(po uprzednim op³aceniu sk³adek).

Zarzad LKS �Strug�
Tyczyn sk³ada
serdeczne podziê-
kowania Aptece

 FARMNET
w Tyczynie przy
ul. Stra¿ackiej 1 za bezp³atne przekaza-
nie �rodków medycznych.

w pierwszym sk³adzie wystawi³ w bramce
Jaros³awa Machowskiego, który nie wy-
trzyma³ presji debiutu.

Wiecej informacji, aktualny termi-
narz, tabele i wyniki na bie¿¹co mo¿na
znale�æ na stronie internetowej klubu
www.strug-tyczyn.prv.pl.

20 marca br. w hali sportowej WSiZ
w Kielnarowej odby³ siê turniej pi³karski
�O Puchar Burmistrza Gminy i Miasta
Tyczyn�. W turnieju wziê³y udzia³ repre-
zentacje gimnazjów z: Tyczyna (gospo-
darz), Siedlisk, Hy¿nego,  Chmielnika, B³a-
¿owej i Nr 12 z Rzeszowa ( S³ocina).

Otwarcia oraz losowania grup do-
kona³a wicedyrektor Gimnazjum z Tyczy-
na, mgr Ma³gorzata Kêdzierska. W gru-
pie A znalaz³y siê szko³y z  Hy¿nego, B³a-
¿owej oraz nr 12 z Rzeszowa, a w grupie B
Tyczyn, Chmielnik i Siedliska.

Mecze w grupach rozgrywane
by³y systemem ka¿dy z ka¿dym i zakoñ-
czy³y siê wynikami: Grupa A:  Gimnazjum
nr 12 - Hy¿ne 5:1, Gimnazjum nr 12 - B³a¿o-
wa 2:1, Hy¿ne - B³a¿owa 3:2. Grupa B:  Ty-
czyn - Siedliska 3:0, Tyczyn - Chmielnik
1:0,  Chmielnik - Siedliska 1:4

Kolejno�æ w grupach: A - l miej-
sce Gimnazjum nr 12 , 2 m. - Hy¿ne, 3 m.
- B³a¿owa; B - l m. - Tyczyn, 2 m. - Chmiel-
nik, 3 m. - Siedliska.

W meczu o III miejsce spotka³y siê
dru¿yny z Hy¿nego i z Chmielnika. Mecz
zakoñczy³ siê wynikiem bezbramkowym.
W rzutach karnych lepsi byli zawodnicy
z Hy¿nego, wygrywaj¹c 5 : 4.

W meczu o I miejsce i Puchar Bur-
mistrza Gminy Tyczyn spotka³y siê zespo-

Rywalizuj¹ m³odzi  pi ³karze

         mgr Ma³gorzata Kêdzierska
                  mgr Robert Pikiel

³y z Tyczyna i z  Gimnazjum nr 12 z Rzeszo-
wa. Mecz wygra³a dru¿yna z Rzeszowa
triumfuj¹c w turnieju i zdobywaj¹c Puchar.

Najlepszym bramkarzem okaza³ siê
Szczepan Warcho³ z Tyczyna, najlepszym
zawodnikiem wybrano Bart³omieja Wru-
szaka, a królem strzelców zosta³ Mateusz
Majchrowski - obaj z Gimnazjum nr 12.

Impreza przebiega³a w mi³ej i sym-
patycznej atmosferze. Zawodnicy ambit-
nie walczyli o punkty dla swich dru¿yn,
przestrzegaj¹c zasad fair play.

Na zakoñczenie turnieju,  Burmistrz
Gminy Tyczyn Kazimierz Szczepañski
wrêczy³ puchar, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe najlepszym pi³karzom. Pan Bur-
mistrz podziêkowa³ zawodnikom  oraz ich
opiekunom. Zapewni³ te¿, ¿e nastêpna
edycja turnieju odbêdzie siê w nowej hali
sportowej w Gimnazjum w Tyczynie.

Organizatorzy dziêkuj¹ sponso-
rom: Hurtowni Obuwia �Henan� z Rze-
szowa oraz Romanowi i Ryszardowi
Domino w³a�cicielom hurtowni �Dom -
Art.�, którzy ufundowali nagrody rzeczo-
we, buty do gry w pi³kê halow¹.

S³awomirem Piêciakiem z UKS �Gwo�dzik�
Gwo�nica zaj¹³ 3 miejsce. Natomiast dru-
¿yna mêska Jaru w sk³adzie: K. Wania, £u-
kasz Pyziak, Jakub Pa�ko zajê³a VII m.
II liga kobiet. W ostatnim meczu rundy
rewan¿owej kobiety z Kielnarowej punk-
ty otrzyma³y walkowerem, gdy¿ dru¿yna
Wandy Kraków nie dojecha³a na wyzna-
czon¹ godzinê. Po tym meczu dziewczy-
ny Jaru zajê³y VII m. w lidze i w przysz³ym
roku bêd¹ równie¿ w tej klasie rozgryw-
kowej. Ich koledzy zajmuj¹c XI miejsce
utrzymaj¹ siê, je¿eli dru¿yna PKS Kolping
Jaros³aw awansuje z bara¿y do I ligi.

Coraz wiêksza grupa m³odzie¿y
jest chêtna do uprawiania ³ucznictwa.
Bêdzie to mo¿liwe dziêki otrzymaniu do-
datkowego sprzêtu, który przekaza³o Mi-
nisterstwo Sportu - Departament Sportu
Powszechnego, dziêki wnioskowi jaki z³o-
¿yli dzia³acze Jaru. Ju¿ najbli¿sze treningi
odbywaæ siê bêd¹ na wolnym powietrzu -
na boisku szkolnym obok remizy stra¿ac-
kiej, a odbywaj¹ siê 4 razy w tygodniu, tj.
wtorek, czwartek, pi¹tek w godz. 13:45 -
16:30 oraz w �rody od 16:30 do 18:15.

Zapraszamy na nie m³odzie¿
z terenu gminy Tyczyn.

                             Ryszard Rz¹sa

£ucznictwo.
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O G £ O S Z E N I ASPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

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

Niemiecki - korepetycje
Tyczyn, tel. 502-636-111

STRUG-PEX 2, Tyczyn, ul. Podwale 27 a,
 tel. 017-22-19-101; 603-752-965; 512-482-662

Opony na ka¿de ko³o nowe i bie¿nikowane
* osobowe * dostawcze * terenowe
* ciê¿arowe* rolnicze * motorowe
      po atrakcyjnych cenach
      hurtowych i detalicznych.
Wymiana opon osobowych 30 z³ komplet.

Sprzedam dzia³kê o pow. 26 arów w Hermanowej.
(153/3)                                          Tel. 503-132-187

Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 1,60 ha w Kielnaro-
wej-Czerwonkach (gaz na dzia³ce).
(154/2)                                          Tel. 017-22-91-627

Do wynajêcia mieszkanie 30 m w Tyczynie.
(155/2)                                       Tel. 017-22-19-476

Sprzedam dzia³kê o pow. 40 arów w ca³o�ci lub czê-
�ciach  w Borku St., w pobli¿u drogi Dynów-B³a¿owa.
(156/2)                     Tel. 017-22-98-113 (wieczorem)

Kupiê dzia³kê, chêtnie wiêksz¹, na terenie Gminy Tyczyn.
(157/2)                                        Tel. 603-388-300

Wynajmê lokal 27 m2 w Tyczynie ul. Grunwaldzka na
biuro lub dzia³alno�æ handlow¹.
(158/2)                                         Tel. 601-201-054

Absolwentkê 2005 - rachunkowo�æ i finanse lub
kierunek pokrewny przyjmê na 6 miesiêcy sta¿u.
Przyjmê osobê z grup¹ inwalidzk¹ do pracy
w biurze rachunkowym.
(48/2)                                         Tel. 017-850-73-37

Studentka zaoczna szuka pracy jako opiekunka do
dziecka.
(49/2)                                             Tel. 605-374-734

G£OS  TYCZYNA
- dwutygodnik. Redaguje Kolegium w sk³adzie: Jerzy J. F¹fara - redaktor naczelny,
Alicja Kustra, Marta Leniart, Zofia Matys, Barbara Samolewicz, Kazimierz
Szczepañski, Halina Z³amaniec.
Wydawca: Urz¹d Gminy i Miasta w Tyczynie przy wspó³udziale Miejsko-Gminnego O�rodka

Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Mi³o�ników Ziemi Tyczyñskiej.
Adres Wydawcy: Urz¹d Gminy i Miasta, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, tel. 22-19-310, e-mail: glos@intertele.pl     www.tyczyn.pl
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Wiosenne mycie okien podejmie m³oda uczciwa.
(47/3)                                              Tel. 503-398-512

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹, z mediami,
o pow. 50 arów z mo¿liwo�ci¹ podzia³u, w Tyczynie.
(160/1)                                          Tel. 017-22-19-126

Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 9 i 12 arów
w Tyczynie. Wydane warunki zabudowy, wszystkie
media na dzia³ce.
(159/1)              Tel. 0-692-812-549, 088-066-55-23

Sprzedam mieszkanie M-5 w Tyczynie ko³o szko³y.
(161/1)             Tel. 017-22-19-582; 017-22-19-043

Wypo¿yczalnia kaset VIDEO i p³yt DVD

    Sklep �Têcza�,             Tyczyn, ul. Kiliñskiego 6

pod tym numerem od godz. 15.30 w dni powszednie i �wiê-
ta zg³aszaæ mo¿na przypadki awarii sieci wodoci¹go-
wo-kanalizacyjnej, obs³ugiwanej przez Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej �Eko-Strug� w Tyczynie.

W godzinach pracy Spó³ki awarie zg³aszaæ mo¿na
tak¿e pod nr  tel. 017 22-19-312 lub 017 22-19-360

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

21 kwietnia br. - Dzieñ Gminy Tyczyn w Radiu VIA
Program:
godz. 7.40 - go�æ Radia VIA (burmistrz Gminy)
godz. 8.15 - historia Gminy
godz. 9.35 - kultura
godz. 10.35 - sport, turystyka, rekreacja
godz. 11.35 - Ko�ció³ w Gminie, parafia
godz. 13.15 - o�wiata, szkolnictwo
godz. 14.35 - dzia³alno�æ charytatywna i spo³eczna
godz. 15.15-16.00 - magazyn �Okiem reportera�

                             VIA Katolickie Radio Rzeszów,
                                 czêstotliwo�æ 103,8 MHz



19G£OS TYCZYNA    8/2006

Jak to niegdy� bywa³o i co pozosta³o

Tradycje i zwyczaje Wielkanocne

Wielka Sobota
Wielka Sobota jest dniem prze¿y-

wania wigilii paschalnej, kiedy Jezus ze
�mierci przechodzi do ¿ycia. Liturgia tego
dnia sk³ada siê z obrzêdów: liurgii �wiat³a
- po�wiêcenie ognia i zapalenie pascha³u-
�wiecy wyobra¿aj¹cej Chrystusa, liturgii
s³owa, liturgii chrzcielenej i eucharystycz-
nej. Po dniach postnych i ¿a³obnych na-
staje rado�æ paschalna, której wyrazem s¹
bicie dzwonów, �piewy Alleluja, pie�ni
o zmartwychwstaniu Jezusa.

W tradycji ludowej Wielka Sobo-
ta to dzieñ przygotowañ do Wielkanocy.
Gospodynie krz¹ta³y siê w kuchni i zabra-
nia³y gospodarzom zagl¹daæ do wypieków
chleba, aby uda³y siê jak najlepiej. Urz¹-
dzano pogrzeb ¿uru lub �ledzia. �wiêco-
no hubê z drzew, któr¹ zapalano od po-
�wiêconego ognia. Zabierano wodê �wiê-
con¹, aby ni¹ pokropiæ dom i obej�cie.

Charakterystycznym elementem
Wielkiej Soboty jest �wiêcenie pokarmów.
B³ogos³awieñstwo pokarmów przez kap³a-
na nale¿y do sakramentaliów, czyli obrzê-
dów liturgicznych. Zwyczaj �wiêcenia
pokarmów znany by³ ju¿ w VIII w., za�
w Polsce wszed³ g³êboko w obyczaj wiel-
kosobotni w XIV w. W�ród �wiêconych
pokarmów nie mo¿e zabrakn¹æ baranka
z chor¹giewk¹ - symbolu Chrystusa zmar-
twychwsta³ego; jajka - symbolu ¿ycia,
odrodzenia; wêdliny; chleba - ma przypo-
minaæ zmartwychwsta³ego Chrystusa,                Oprac. Renata Rze�nik

Sk¹d siê wziê³y wielkanocne ba-
ranki? Ten symbol zmartwychwstania
królowa³ na wielkanocnych sto³ach ju¿
w �redniowieczu. Pocz¹tkowo wyrabiano
je kunsztownie z mas³a. �Tego baranka,
na którym we³na ma�lana nie do poznania
od prawdziwej, robi³a panna Agnieszka�
pisze w 1512 roku imæ Miko³aj Pszonka,
wychwalaj¹c bogactwo sto³u krakowskie-
go rajcy Chroberskiego. Potem pojawi³y
siê baranki pieczone w specjalnych ¿eliw-
nych formach ze s³odkiego jajecznego cia-
sta lub piernika.

czyli Chleb ¯ywy, który zst¹pi³ z nieba;
chrzanu, który dziêki ostremu smakowi
przypomina cierpko�æ mêki i rozmiar bólu
Zbawiciela, jest symbolem umartwienia;
mas³o - �wiêcone �na os³odê�, ukojenie,
namaszczenie ran Zbawiciela; soli; octu;
ciasta.

Niedziela Wielkanocna
Wielkanoc, czyli Pascha jest naj-

wiêkszym �wiêtem wszystkich chrze�cjan.
Ta radosna uroczysto�æ wskazuje na przej-
�cie ze �mierci do ¿ycia, zmartwychwsta-
nie Chrystusa- zwyciêzcê �mierci, piek³a
i szatana, który przynosi �wiatu nowe ¿y-
cie. Ca³y sens naszej wiary skrywa siê
w tym wydarzeniu. Wielkanoc zaczêto ob-
chodziæ w tym samym czasie, kiedy ̄ ydzi
obchodzili swoj¹ Paschê, na pami¹tkê
wybawienia z niewoli egipskiej. Sobór
Nicejski w 325 r. ustali³, ¿e Paschê chrze-
�cijañsk¹ obchodziæ nale¿y w niedzielê
przypadaj¹c¹ po pierwszej pe³ni ksiê¿y-
ca, zaraz po zrównaniu wiosennym, co
ostatecznie ustalono w VIII w. Najwcze-
�niejszy mo¿liwy termin to 22 marca. Wiel-
kanoc, obchodzimy zawsze w niedzielê,
jako pami¹tkê zmartwychwstania Jezusa
z grobu w ten w³a�nie dzieñ. Zazwyczaj
rankiem odbywaj¹ siê rezurekcje, po³¹czo-
ne z procesj¹ wokó³ ko�cio³a. Msza �w.
rezurekcyjna kiedy� tak¿e rozpoczyna³a
wielkie �wiêtownie. Ludzie witali siê s³o-
wami �Chrystus zmartwychwsta³�, �Praw-
dziwie zmartwychwsta³�. Rodzina zasia-
da³a do wielkanocnego �niadania. Naj-
pierw dzielono siê po�wiêconym jajkiem,
aby potem zakosztowaæ smako³yków
przygotowanych specjanie na te �wiêta.
Potraw¹, której nie mog³o kiedy� zabrak-
n¹æ na stole wielkanocnym by³ bigos,
przygotowany na kilka dni wcze�niej, aby
nabra³ samku. Przysmakiem ludowej kuch-
ni by³ groch z kapust¹. Dzi� tak¿e przygo-
towujemy smako³yki i potrawy wielkanoc-
ne, za� tradycja dzielenia siê jakiem pozo-
sta³a w wielu wspólnotach i rodzinach.

    Lany Poniedzia³ek
Wspominaj¹c zwyczaje i tradycje

�wi¹teczne nie mo¿na zapomnieæ o lanym
poniedzia³ku, czyli �migus-dyngus. �mi-
gus to oblewanie wod¹ jeden drugiego,
za� dyngus to chodzenie po domach
i zbieranie ró¿nych datków najczê�ciej
w formie wêdlin czy ciasta. Popularnym
zwyczajem by³o te¿ obwo¿enie koguta
w poniedzia³ek wielkanocny, czy chodze-
nie z gaikiem zielonym po wsi. Tym zwy-
czajem przywo³ywano wiosnê.

                          El¿bieta Domino

Wielkanocne baranki

Zieleñ dawa³ wywar z wid³aka, li�ci po-
krzywy, barwinka, kwiatu fio³ka, jemio³y
lub m³odego ¿yta ozimego.
Fiolet - wywar z ciemnej malwy.
Na czerwono farbowano jajka w miesza-
ninie ³upin cebuli i kory dêbowej, kroku-
sie, szyszkach olchowych, owocach czar-
nego bzu, suszonych jagodach lub w od-
warze z robaczków zwanych czerwcami.
Ciemn¹ ¿ó³æ uzyskiwano gotuj¹c jaja
w ³upinach cebuli.
Jasny odcieñ ¿ó³ci dawa³a kora m³odej
jab³onki lub suszone p³atki jaskra.

Z czasem monopol masowego
wyrobu baranków przyjêli mistrzowie cu-
kiernictwa. W pocz¹tkach XX w., baran-
kom zaczê³y towarzyszyæ zaj¹ce i kurczaki
przyby³e do nas zza zachodniej granicy.

                           Pisanki
Stara legenda mówi, ¿e zwyczaj ma-

lowania jaj wprowadzi³a Maria Magdale-
na. Gdy p³acz¹cej na grobie ukaza³ siê anio³
z nowin¹, ¿e Chrystus zmartwychwsta³,
pobieg³a do domu. Tam zobaczy³a, ¿e
wszystkie jajka zabarwi³y siê na czerwo-
no. Wziê³a je i rozdawa³a aposto³om i zna-
jomym na znak rado�ci.

We wszystkich kulturach jajo jest
potê¿nym amuletem przeciw z³ym mocom
i czarom. Pokryte barwnymi wzorami
czczone by³o i w staro¿ytnym Egipcie
i w Rzymie. W Polsce odkopano �lady pi-
sanek a¿ z X w.

W pierwszy dzieñ Wielkanocy
pomalowane w Wielki Pi¹tek i po�wiêco-
ne w Wielk¹ Sobotê jaka dzielono i prze-
kazywano uroczy�cie najbli¿szym wraz
z ¿yczeniami szczê�cia i pomy�lno�ci. Sko-
rupki po zjedzonych pisankach dla dobra
plonów zakopywano w polu, rzucano pod
drzewa w sadzie, dawano zwierzêtom do
jad³a, by dobrze siê hodowa³y.

Do malowania jajek przez wieki
u¿ywano naturalnych barwników.
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