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�Kuchnia mojej babuni�- to ju¿
V wystawa z cyklu �Tyczyn dawniej
i dzi��, zorganizowana zosta³a w bibliote-
ce Publicznego Gimnazjum w Tyczynie.

Jej celem jest pog³êbienie wiedzy
o kulturze i historii w³asnego regionu.

Wystawê tê po�wiêcili�my pamiê-
ci naszych prababæ i babæ. Chcieli�my  te¿
pokazaæ odchodz¹ce w zapomnienie
przedmioty codziennego u¿ytku. To one
równie¿ stanowi¹ czê�æ tradycji i historii
naszego regionu.

 Kuchnia mojej babuni �

                          Organizatorzy wystawy
                         - nauczyciele geografii :
                     Danuta Koziñska,
                     Ilona Szetela

uczennice nale¿¹ce do szkolnego ko³a
geograficznego.
        Wystawê ogl¹daæ mo¿na do 4 kwiet-
nia br - w godz. pracy biblioteki szkolnej tj.:
poniedzia³ek - 7.30-16.00
wtorek - 7.30-13.30
�roda i czwartek - 7.30-12.00
pi¹tek - 7.30 do 15.00

           Ekspozycja zawiera ponad 140 eks-
ponatów i podzielona zosta³a na cztery
tematyczne dzia³y: wypiek chleba, produk-
cja mas³a, produkcja sera i jak ¿y³y nasze
babcie? - sprzêt gospodarstwa domowe-
go, przedmioty kultu religijnego, rzemio-
s³a, urz¹dzeñ technicznych, �rodków p³at-
niczych i innych.

Eksponaty na wystawê zgroma-
dzili uczniowie naszego gimnazjum. Naj-
wiêcej pami¹tek przynios³y klasy: IIIf,
If  i  Ie. O oprawê artystyczn¹ zadba³y

Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa od 15 marca 2007 r. bê-
dzie przyjmowaæ wnioski o dop³aty bez-
po�rednie. Rolnicy w tym roku mog¹ ubie-
gaæ siê o dop³aty do gruntów,  zwierzêc¹
i do uprawy ro�lin energetycznych.

Wnioski o dop³aty Agencja przyj-
muje do 15 maja br. Wyp³aty maj¹ byæ
dokonywane od 1 grudnia 2007 r. do
30 czerwca nastêpnego roku.

Gospodarstwa rolne ubiegaj¹ce
siê o p³atno�ci za 2007 r. otrzymaj¹ oprócz
wniosków czê�ciowo ju¿ wype³nionych,
tak¿e za³¹czniki graficzne. Wype³nianie za-
³¹czników jest obowi¹zkowe. Rolnicy
ubiegaj¹cy siê o wszystkie te p³atno�ci
mog¹ sk³adaæ jeden wniosek. Osoby, któ-
re chc¹ z³o¿yæ wniosek o p³atno�ci bez-
po�rednie po raz pierwszy mog¹ pobraæ
formularze w biurach powiatowych, od-
dzia³ach regionalnych ARiMR lub ze stro-
ny internatowej Agencji. Dotyczy to m.in.
rolników dopiero rozpoczynaj¹cych sa-
modzielne gospodarowanie.

Agencja czeka na wnioski

Dop³aty do gruntów i uprawy ro�lin
O dop³aty do gruntów mo¿ne ubie-

gaæ siê producent rolny, który posiada co
najmniej 1 ha i utrzymuje ziemiê w tzw.
dobrej kulturze rolnej (co nie oznacza, ze
musi j¹ uprawiaæ). Po raz pierwszy w 2007
r. Agencja bêdzie dop³aca³a do ro�lin z
przeznaczeniem na cele energetyczne. Do
hektara upraw takich ro�lin bêdzie mo¿na
dostaæ nawet 45 euro. Dop³atê bêdzie
móg³ otrzymaæ rolnik, który udokumentu-
je, ¿e uprawiane przez niego ro�liny zo-
stan¹ wykorzystane na cele energetycz-
ne. Mog¹ je otrzymaæ tak¿e rolnicy, któ-
rzy zbieraj¹, wykorzystuj¹ lub przetwarzaj¹
ro�liny na cele energetyczne w gospodar-
stwie.

Dop³aty do hodowli zwierz¹t
P³atno�æ zwierzêca (paszowa) bê-

dzie przys³ugiwa³a tym gospodarstwom,
które w okresie od 1 kwietnia 2005 r. do
31 marca 2006 r. posiada³y odpowiedni¹
obsadê byd³a, kóz, owiec i koni na hektar
u¿ytków zielonych. By otrzymaæ dop³atê,
rolnik bêdzie musia³ wykazaæ, ¿e w Syste-
mie Rejestracji i Identyfikacji (IRZ) zareje-
strowa³ co najmniej 0,3 du¿ego zwierzêcia
na hektar u¿ytków zielonych.

Pomoc w wype³nianiu wniosków
rolnikom z terenu gminy bêd¹ �wiadczyæ:
pracownik ODR oraz pracownicy i sta¿y-
�ci UGiM w Tyczynie.

                                                               (bad)
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Dzieñ Kobiet

W Budziwoju
4 marca br. w Domu Ludowym w Budziwoju odby³a siê

uroczysto�æ z okazji Miêdzynarodowego Dnia Kobiet. We
wszystkich dziedzinach ¿ycia, pracy i nauki spotykamy kobiety.
Wnosz¹ one powa¿ny wk³ad w ¿ycie ca³ego narodu, bior¹ udzia³
we wszystkich akcjach spo³ecznych oraz politycznych.

Dzieñ Kobiet

Bior¹c pod uwagê te wszystkie zas³ugi kobiet, dzieci
i m³odzie¿ z Budziwoja postanowi³a uczciæ ten dzieñ specjalnym
programem. Imprezê u�wietni³a swoimi tañcami para taneczna
Izabela Lampart i Mateusz Kopaczyñski ze szko³y tañca ,,Aksel�.

M³odzi arty�ci piosenkami oraz s³owami poetów sk³adali
¿yczenia, aby ka¿dy dzieñ by³ jak promieñ bliskiej wiosny, dniem
bez k³opotów i bez trosk. Gromkie brawa i salwy �miechu zdoby-
³a Mis Polonia 2006 Felicyta �liwka, która udzieli³a wywiadu
i za�piewa³a dla publiczno�ci piosenkê. W postaæ tê, ciesz¹c¹
siê du¿ym powodzeniem, wcieli³  Mateusz Bomba.

Na du¿e uznanie zas³u¿y³ pokaz mody. W rolê modelek
z agencji Show Girl wcielili siê ch³opcy.

�Kobieta�

Kobieta? puch marny! Kobieta! Niebianka!
Kobita ? To cacko! To raju mieszkanka
To wietrzna istota! Serc ludzkich Królowa!
To rodu ludzkiego... mniej wa¿na po³owa!
Kobieta? A ja wam powiadam zaiste:
Gdy my�li porz¹dne i serce ma czyste...

                                                      Paulina -Kraków

8 Marca-�wiêto Kobiet- zaiste temat do dyskusji:
obchodziæ? Czy nie?- dylemat, nad którym dyskutuj¹ wszyscy,
pocz¹wszy od samych kobiet wyemancypowanych i nie, mê¿-
czyzn i polityków, którzy chc¹ decydowaæ o tym, co kobieta
powinna i nie powinna robiæ w swoim ¿yciu. Panowie! 8 Marca
to �wiêto Kobiet i nikt tego nie zmieni, nie wa¿ne, czy to by³o
w ustroju socjalistycznym, czy te¿ w ustroju demokratycznym.

Kobieta chce i pragnie byæ doceniana, adorowana i ob-
darowywana, chocia¿by przez ten ma³y wiosenny kwiatek lub
kontrowersyjny go�dzik, nad którym debatowano w czasopi-
smach ogólnopolskich.

Dlatego te¿  8. marca tradycyjnie w Miejsko-Gminnym
O�rodku kultury w Tyczynie odby³ siê Koncert z okazji Dnia
Kobiet . Panie przy ciasteczku i kawie wys³ucha³y moc gor¹cych

¿yczeñ od pani dyrektor Zofii Matys. W czê�ci artystycznej
wyst¹pi³ zespó³ Estradowy �Katarzynki� i �Ka�ki�. Piêkny go-
dzinny program �Otwórz serce�, umili³ paniom czas. By³y chwile
rado�ci, ale i zadumy nad mijaj¹cym czasem, gdy patrzy³o siê na

piêkne, u�miechniête, emanuj¹ce rado�ci¹ twarze dziewczynek
i nastolatek wystêpuj¹cych na scenie. Dziewczêta zaprezento-
wa³y dynamiczne, bardzo ró¿ne stylowo tañce. Wokalnie zapre-
zentowa³y siê Dominika i Klaudia Patalskie, Zuzanna i Milena
Pelc oraz Dominika Ferenc.

Wbrew wszystkim, którzy dyskutuj¹ nad bytem i nieby-
tem �wiêta Kobiet, ju¿ dzi�  na ³amach gazety lokalnej zapraszam
wszystkie Panie w przysz³ym roku.
                                                          Jolanta Kocy³a

W Tyczynie
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Dzieñ Kobiet

                                   Marta G³odowska

W Kielnarowej
We wszystkich dziedzinach ¿ycia, pracy i nauki spotyka-

my kobiety. Nie brak ich w�ród lekarzy, naukowców, polityków,
policjantów, pracuj¹ na samolotach i okrêtach. Ws³awiaj¹ siê
w muzyce, sztuce i sporcie. Wnosz¹ powa¿ny wk³ad w ¿ycie
ca³ego narodu, bior¹ udzia³ we wszystkich akcjach spo³ecznych
oraz ¿yciu politycznym, razem ze wszystkimi walcz¹ o najwiêk-
sze dobro ludzko�ci - o pokój.

11 Marca br. w Domu Ludowym w Kielnarowej odby³ siê
koncert z okazji Dnia Kobiet pod has³em �Otwórz Serce�. Panie,
które przysz³y na koncert zosta³y przywitane przez Panów
S³awomira Lamparta i Janusza P³odzienia, otrzymuj¹c serdecz-
na ¿yczenia.

W pierwszej czê�ci wyst¹pi³y zespo³y �Ka�ki� i �Kata-
rzynki�, dzia³aj¹ce przy Miejsko Gminnym O�rodku Kultury
w Tyczynie pod kierownictwem Jolanty Kocy³a oraz uczniowie
ze Szko³y Podstawowej w Kielnarowej i Gimnazjum w Tyczynie.
Zespo³y zaprezentowa³y piêkne uk³ady taneczne przygotowane
przez pani¹ Jolê. Wystêpy przeplatane by³y piosenkami i wier-
szami. W drugiej czê�ci koncertu zosta³y odczytane wiersze na-
pisane specjalnie na tê okazjê przez pana Ryszarda Rz¹sê. Przed-
stawiony zosta³ równie¿ kabaret - w tej humorystycznej scenie
ma³¿eñskiej wyst¹pili Bogdan Krztoñ i Ewa Paluch. Podczas
trwania tego spotkania druhowie z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
z Kielnarowej us³ugiwali Paniom, czêstuj¹c je herbat¹, kaw¹
i ciastem oraz wrêczyli im symboliczne kwiatki.

W imieniu wszystkich Pañ sk³adam serdeczne podziêko-
wania. By³o to bardzo mi³e spotkanie. Dziêkujê równie¿ panu
S³awkowi Lampartowi za poprowadzenie koncertu oraz wszyst-
kim, którzy przyczynili siê do jego zoorganizowania. A byli nimi:
Rada So³ecka, Biblioteka Publiczna w Kielnarowej, Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna. Dziêkujê wszystkim wspania³ym artystom i wy-
konawcom, pani Joli Kocy³a oraz Pani dyrektor M-GOK Zofii
Matys.

                                                      Barbara P³odzieñ

W Hermanowej
8 marca br. W Domu Ludowym w Hermanowej odby³o

siê spotkanie z okazji Dnia Kobiet, zorganizowane przez Miej-
sko-Gminny O�rodek Kultury oraz Miejsk¹ i Gminn¹ Bibliotekê
Publiczn¹ - filiê w Hermanowej.

Spotkanie, w wiosennie udekorowanej sali, rozpocz¹³
Eugeniusz Malak-radny wsi Hermanowa - sk³adaj¹c zebranym
Paniom serdeczne ¿yczenia  z okazji tak mi³ej uroczysto�ci.

Dziêkujê wszystkim aktorom za trud i zaanga¿owanie
w przygotowanie �wiêta Kobiet, Pani Marzenie Pa�kiewicz za
wykonanie dekoracji, paniom z upieczenie pysznych ciast,
a Paw³owi Pa³ce za nag³o�nienie. A wszystkim widzom za grom-
kie brawa.

                Ci¹g dalszy na stronie 7

                   W pierwszej czê�ci spotkania przedstawiono program
rozrywkowy o Paniach i dla Pañ. M³odzi kabareciarze dostrzegli,
¿e �bez kobiety �wiat nic nie jest wart�, i ¿e �mimo wszystkich
przywar, które Bóg mê¿czy�nie da³, to darowa³ mu kobietê , ¿eby
co� dobrego mia³�. Kuplety o mê¿czyznach wprowadzi³y Panie
w mi³y nastrój i pozwoli³y choæ na chwilê zapomnieæ o proble-
mach dnia codziennego. Wielki aplauz publiczno�ci wywo³a³
wystêp zespo³u �Ich Trzech�, który zakoñczy³ spory na temat:
obchodziæ �Dzieñ Kobiet� czy nie? Zwróci³ siê on  z apelem do
Panów:
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Komenda ZHP Zwi¹zku Dru¿yn Doliny Strugu zwra-
ca siê z pro�b¹ o finansowe wsparcie dla naszych harce-
rzy i zuchów.

Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji
po¿ytku publicznego jak¹ jest ZHP, dokonaj odpowied-
niej adnotacji w swoim rocznym zeznaniu podatkowym
PIT i przeka¿ deklarowan¹ kwotê na konto: ZHP - Zwi¹-
zek Dru¿yn Doliny Strugu w Banku Spó³dzielczym
w Tyczynie z dopiskiem: �ZHP ZDDS Tyczyn - 1% zgod-
nie  z art.27d Ustawy�.

Nr konta: 43 9164 0008 2001 0000 0114 0001.
Z harcerskim pozdrowieniem.

                               Czuwaj!

        Daj harcerzowi
        zamiast fiskusowi

Wie�ci z ZHP

Bez tej mi³o�ci
nie mo¿na ¿yæ�

Ola Jamrozy z 23 GZ z Tyczyna

                                                            phm. Iwona Wo�niak
                                                      komendant ZHP ZDDS Tyczyn

Ojczyzna i patriotyzm to wielkie i wa¿ne s³owa. Podczas
Konkursu Recytatorskiego �Strofy o Ojczy�nie� organizowane-
go od wielu lat przez ZHP, pojawiaj¹ siê w ca³ym bogactwie
znaczenia i skali uczuciowej w wierszach i fragmentach prozy
recytowanych przez harcerzy.

Tegoroczny etap hufcowy konkursu odby³ siê 5marca
br. w Komendzie Chor¹gwi w Rzeszowie przy ul. Hetmañskiej.
Ze Zwi¹zku Dru¿yn Doliny Strugu wyst¹pili harcerze i zuchy
w nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych:
> Zuchy:
- Aleksandra Jamrozy z 23 GZ «Weso³e Krasnoludki� z Tyczy-
na (dru¿ynowa Monika Bocek) - II miejsce,

- Weronika Pa�ko z 21 GZ �Ekoludki� z Budziwoja (dru¿ynowa
Iwona Wo�niak) - III miejsce.
> Harcerze m³odsi:
- Patrycja Pa�kiewicz z 48 DH �M³odzi Ekolodzy� z Budziwoja
(dru¿ynowa Iwona Wo�niak) zajê³a ex equo III miejsce
z Jakubem Szybkowskim z 54 DH �Czarne Stopy� z Tyczyna
(dru¿ynowa Danuta Tadla),
- Dominika Szczypek z próbnej DH przy SP nr 3 w Chmielniku
(dru¿ynowa Bo¿ena Gwizda³a) - II miejsce,
- Agata G¹ska z 55 DH �M³ode Or³y� z B³a¿owej Dolnej (dru¿y-
nowa Agata Jakubczyk-Piech) - I miejsce.
> Harcerze starsi:
- Edyta Czarnik z 61 DSH przy gimnazjum w Chmielniku (dru¿y-
nowa Barbara Mucha) - I miejsce.

Laureatki I miejsca wziê³y udzia³ w chor¹gwianym etapie
na szczeblu wojewódzkim, który odby³ siê 11 marca w WDK w
Rzeszowie, gdzie wywalczy³y III miejsca w swoich kategoriach.

Gratulujemy!

Od lewej stoj¹: Agata G¹ska z 55 DH z B³a¿owej Dolnej, po prawej
Edyta Czarnik z 61 DSH z Chmielnika

Nie tylko 997
Kontakt  telefoniczny w godz. 6.00-14.00
Komisariat Tyczyn    017-23-02-997
Posterunek Chmielnik    017-22-96-997
Posterunek Hy¿ne         017-22-95-997
Posterunek Lubenia      017-87-10-013

W pozosta³ych godzinach
nale¿y dzwoniæ na numer Pogotowia
Policji 997(numer bezp³atny).
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�Na 8 Marca kwiatka im przynie�cie,
dajcie bombonierkê w bardzo mi³ym ge�cie,
wszystkie uszanujcie, w rêkê poca³ujcie,
ch³op niech zapamiêta, ¿e Kobieta  jest �wiêta�.

Dzieñ Kobiet Dzieñ Kobiet

Po chwilach rado�ci by³y i chwile refleksji, do których
sk³oni³y wiersze Stanis³awy Kopiec, prezentowane przez autor-
kê. Spotkanie uatrakcyjni³y Panie z zespo³u �Hermanowianki�,
które zadba³y nie tylko o duszê, �piewaj¹c ludowe przy�piewki,
ale te¿ o cia³o, serwuj¹c go�ciom wy�mienite ciasta oraz kawê
i herbatê.

                                                            Dorota Z¹bek

W Borku Starym
8 marca br. w sali Domu Ludowego w Borku Starym od-

by³o siê spotkanie z okazji Dnia Kobiet oraz prezentacja ksi¹¿ki
O. Justyna Sigdy pt. ,,Ch³opak z Opalenisk�. Gospodarzami spo-
tkania by³o KGW w Borku Starym i Filia MGOK w Tyczynie.

Uroczysto�æ wzbogaci³a czê�æ artystyczna m³odzie¿y ze
Szko³y Podstawowej w Borku Starym, której opiekunami by³y
panie: Janina Trzyna i Krystyna Osiad³y.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni go�cie m.in.
Zenona Mokrzycka - przedstawiciel ODR w Boguchwale,

Program kabaretowy - wystepuj¹: Mariusz Biestek, Sebastian Szpu-
nar, Damian Giba³a, Jolanta Bury, Magdalena Sowa, Karolina Kifer-
ling, Lidia Duda, Aneta Ksztoñ, Sylwia Jelinek

Od lewej: El¿bieta Domino, Helena Paluch, Anna Nowak, Stanis³awa
Kopiec i Eugeniusz Malak

o.p. Roman Bakalarz, O. Justyn Sigda oraz liczne grono
miejscowych pañ.

Uczestnicy z przyjemno�ci¹ wys³uchali wspomnieñ
O. Justyna, niejednokrotnie wspominaj¹c swoje w³asne dzieciñ-
stwo i m³odo�æ.

Wieczór przebieg³ w mi³ej, serdecznej atmosferze przy
ciastku i kawie. Uczestnikom spotkania serdecznie dziêkujê.

                                              Przewodniczaca KGW
                                                    Barbara Trzyna
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Utworzenie parafii w Hermanowej
spowodowa³o pojawienie siê potrzeby
za³o¿enia cmentarza. Jednak wie� nie po-
siada³a potrzebnej na ten cel dzia³ki rol-
nej, która zgodnie z  obowi¹zuj¹cymi
w tym czasie przepisami by³aby oddalona
o 300 metrów od najbli¿szych zabudowañ
(obecnie strefa ochronna wynosi obec-
nie 50 m). W zwi¹zku z tym ks. proboszcz
Stanis³aw Tarnawski wraz z Rad¹ Parafial-
n¹ podj¹³ starania o pozyskanie dzia³ki,
która spe³nia³aby te warunki i by³a jak
najbli¿ej ko�cio³a. Prowadzone by³y roz-
mowy m.in. z panem Kazimierzem Wac³aw-
kiem, który by³ chêtny przekazaæ dzia³kê
w pobli¿u ko�cio³a, równoleg³¹ do pose-
sji �p. Izydora Bialica, lecz by³a ona zbyt
blisko zabudowañ i s¹siedzi nie wyrazili
zgody na lokalizacjê cmentarza w tym miej-
scu. Rozmawiali�my tak¿e ze �p. Stanis³a-
wem Gosiem, lecz k³opoty z budow¹ do-
jazdu obok posesji pana Jana S³owika
uniemo¿liwi³y realizacjê tego projektu.
Podjêto równie¿ negocjacje ze �p. Józe-
fem Piechem; rozmowy zakoñczone zosta-
³y pozytywnie i dosz³o nawet do wstêp-
nego pomiaru dzia³ki przez gminnego geo-
detê, pana Kazimierza Gaw³a. Jednak i tu-
taj natrafili�my na sprzeciw s¹siadki i po-
szukiwania trzeba by³o zacz¹æ od nowa.
Z kolei wstêpn¹ zgodê na lokalizacjê cmen-
tarza wyrazi³ pan Kazimierz Prêdki. Po oglê-
dzinach dzia³ki powsta³y obawy, ¿e teren
ten jest do�æ trudno dostêpny i usuwi-
skowy. Odrzucili�my tak¿e projekt lokali-
zacji cmentarza na dzia³kach po �p. Misia-
kach i na krzy¿ówce obok dzia³ki �p.
Eugeniusza Kalandyka z powodu du¿ej
odleg³o�ci i braku uregulowañ prawnych
ze spadkobiercami.

�Burza mózgów� towarzyszy³a
ka¿demu spotkaniu Rady Parafialnej.
Opatrzno�æ jednak czuwa³a nad nami. Tak¹
opatrzno�ciow¹ osob¹ sta³a siê dla nas
pani Szafran. Dziêki zaanga¿owaniu siê
w sprawê �p. ks. pra³ata Stanis³awa Króla
z Tyczyna, pani Szafran wyrazi³a zgodê
na zamianê dzia³ki rolnej w Hermanowej
na dzia³kê budowlan¹ na Zagrodach w Ty-
czynie. Parafia tyczyñska, jako �matka�
parafii powsta³ej w Hermanowej, wywia-
nowa³a j¹ tym cennym darem.

Oczywi�cie, pewne sprawy i dzia-
³ania prowadzone by³y w tajemnicy przed
w³adzami cywilnymi; ks. proboszcz Stani-
s³aw Tarnawski obmy�li³ plan za³o¿enia
cmentarza bez zgody w³adz, na któr¹
w zasadzie nie by³o szans. Udzia³ w reali-
zacji tego planu wzi¹³ pan Marian Klimasz,
któremu w³a�nie w tym czasie zmar³ te�æ -
�p. Mieczys³aw Otwinowski. ̄ yczeniem
¿ony zmar³ego by³o pogrzebanie mê¿a na

Hermanowa

Historia cmentarza parafialnego

cmentarzu w Hermanowej. Pan Marian,
w g³êbokiej tajemnicy, uzgodni³ z ks. pro-
boszczem, ¿e zostanie dokonany pierw-
szy pochówek na posiadanej dzia³ce.
W spisek zostali zaanga¿owani: Józef
Przyby³o, Tadeusz Kaczor, Eugeniusz
Myszka, �p. Kazimierz Kocój, miejscowy
le�niczy �p. Kazimierz Trojnar oraz �p. Ka-
zimierz Kotula - s¹siad ko�cio³a i plano-
wanego cmentarza. Pan Józef Przyby³o
wraz z trzema �spiskowcami�, w przeddzieñ
pogrzebu, pó�nym wieczorem, za wiedz¹
le�niczego, wyciêli w pobliskim lesie mo-
drzew i przez ca³¹ noc pracowali skryci
w stodole, aby na rano gotowy by³ krzy¿
na cmentarz. Wczesnym rankiem krzy¿ zo-
sta³ przewieziony w pobli¿e cmentarza. �p.
Kazimierz Kotula przyst¹pi³ rankiem do
koszenia ³¹ki za domem. Podmok³a ³¹ka,
przyozdobiona ¿ó³tymi kaczeñcami, przed-
stawia³a piêkny widok, lecz jej �rodkiem
�p. Kazimierz zamaszystym ruchem kosy
ci¹³ równe pokosy. Zdziwieni przechod-
nie mówili mu, ¿e to za wcze�nie jeszcze
na sianokosy, a pan Kazimierz ze spoko-
jem odpowiada³, ¿e to ju¿ czas. Kosi³
i wytycza³ drogê do cmentarza, lecz nie-
wielu o tym wiedzia³o.

Pan Przyby³o podj¹³ siê wykopa-
nia pierwszego grobu. Prze¿egna³ siê
i w imiê Bo¿e rozpocz¹³ dzie³o. Pracê tê
wykonywa³ pod du¿¹ presj¹ psychiczn¹,
bo nielegalnie. Gdy przysiad³, aby odpo-
cz¹æ, od strony wsi wyszli panowie Zdzi-
s³aw Prokop i Adam Kotula. Byli bardzo
zdziwieni, lecz pan Józef zaprosi³ ich do
pomocy, na co oni chêtnie przystali. Po
pewnym czasie grób by³ gotowy; usta-
wiono te¿ krzy¿, który stoi do dzi�.

Msza �w. pogrzebowa rozpoczê³a
siê w ko�ciele parafialnym o godz. 13.00
27 maja 1986 r. Po Mszy �w. kondukt
pogrzebowy uda³ siê w stronê Tyczyna.
W drodze, w�ród uczestników pogrzebu,

nast¹pi³a olbrzymia konsternacja, gdy
kondukt skierowa³ siê w lewo, na mostek
i wykoszon¹ drogê na ³¹ce pana Kotuli.
Aby zmyliæ pewne s³u¿by, ceremoniê po-
grzebow¹ prowadzi³ ksi¹dz katecheta
z Borku Starego, a celem wyprowadzenia
w pole miejscowy  �nas³uch� ks. pro-
boszcz by³ nieobecny w parafii.

Niecierpliwie oczekiwali�my na
odzew w³adzy. Czas min¹³ i do ekshumacji
nie dosz³o. Na tablicy nagrobnej �p. Otwi-
nowskiego widnieje data, któr¹, po korek-
cie o dwa dni, przyjmujemy jako dzieñ za-
³o¿enia cmentarza parafialnego w Herma-
nowej - jest to 27 maja 1986 r.

W nied³ugim czasie cmentarz ob-
sadzono iglakami, które sw¹ wysoko�ci¹
uzmys³awiaj¹ nam ubiegaj¹cy czas. Na
cmentarz zosta³a przetransportowana
drewniana kaplica, w której poprzednio
odprawiane by³y nabo¿eñstwa podczas
budowy ko�cio³a. Majstersztyku tego do-
konali�my w gronie cz³onków Komitetu
Parafialnego i z panem Kazimierzem Prêd-
kim. Pan Stanis³aw Leniart, budowniczy
tej kaplicy, skonstruowa³ z drewnianych
bali sanie, na których zakotwiona klamra-
mi kaplica za pomoc¹ dwóch ci¹gników
zosta³a przeci¹gniêta na cmentarz, drog¹
biegn¹c¹ obok posesji �p. Izydora Bialica.

�p. Kazimierz Kotula wyrazi³ zgo-
dê na utwardzenie drogi dojazdowej do
cmentarza. W pó�niejszym czasie cmen-
tarz ogrodzono i rozpoczêto uk³adanie ale-
jek z kostki brukowej miêdzy grobami.
Pierwszym wykonawc¹ alejek by³ �p. Sta-
nis³aw Czekaj. Przy wsparciu w³adze Gmi-
ny Tyczyn do cmentarza doprowadzona
zosta³a woda z wiejskiego wodoci¹gu.

W 2002 r. uleg³a spaleniu kaplica
cmentarna. W jej pomieszczeniu legowi-
sko urz¹dzili sobie miejscowi pijacy.
Jeden z  nich zaprószy³ ogieñ powoduj¹c
po¿ar i sam ledwo uszed³ z ¿yciem.
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Niedawno minê³a 50. rocznica
�mierci Jana Borowca, nauczyciela, który
czê�æ swego krótkiego ¿ycia po�wiêci³
Liceum w Tyczynie. Jan Borowiec urodzi³
siê w 1903 r. w Budziwoju, a Jego ¿ycie
podzieliæ mo¿na na trzy etapy.

M³odo�æ
Nauka w gimnazjum rzeszowskim

przerwana zosta³a zg³oszeniem siê do
wojska 1 lipca 1920 r. Jako 17-letni ochot-
nik bra³ udzia³ w walkach pod Warszaw¹.
Wróci³ 15 stycznia 1921 r. i w ci¹gu pó³to-
ra roku ukoñczy³ 7. i 8. klasê, zdaj¹c matu-
rê w 1922 r. z wynikiem celuj¹cym. Nastêp-
nie ukoñczy³ studia matematyczno-fizycz-
ne na Uniwersytecie Jagielloñskim i rocz-
ne przeszkolenie wojskowe we W³odzi-
mierzu Wo³yñskim.

Jako nauczyciel szkó³ �rednich pra-
cowa³ w Radomiu, Krakowie, ¯ywcu
i w Wadowicach, gdzie uczy³ Karola Woj-
ty³ê. W wielkiej Encyklopedii Jana Paw³a
II, tom II, w�ród hase³ na literê �B� czyta-
my: ,,Borowiec Jan - gimnazjum wadowic-
kie (1903-1957), profesor Karola Wojty³y
w gimnazjum w Wadowicach, w latach
1936-1939 nauczyciel matematyki. Uro-
dzony w Budziwoju. Ukoñczy³ wydzia³
matematyczno-fizyczny na UJ. Bardzo
wymagaj¹cy, ale z Karolem Wojty³¹ nie
mia³ ¿adnych k³opotów, gdy¿ ten z mate-
matyki otrzymywa³ najlepsze oceny�.

Wojna
W sierpniu 1939 Jan Borowiec roz-

sta³ siê z wadowickim gimnazjum - zosta³
zmobilizowany. W kampanii wrze�niowej
jako porucznik, dowódca batalii konnej,
przeby³ szlak od Wadowic do Janowa
Lubelskiego, gdzie dosta³ siê do niewoli
niemieckiej. Ca³¹ wojnê (1939 - 1945) spê-
dzi³ w obozie dla jeñców wojskowych
nr 15193 oflag VA w Murnau (Bawaria).

Jan Borowiec (1903-1957)

Wspomnienie

Jan Borowiec (1903 - 1957)

                            Irena Borowiec

Ks. proboszcz Mieczys³aw Lignowski
po konsultacji z parafianami nie wniós³
sprawy o ukaranie winnego, którego
nazwiska nie warto wymieniaæ.

W cichej modlitwie polecamy
Bogu dusze naszych bliskich i znajomych,
którzy swój trud po�wiêcili sprawie para-
fii. Równe rzêdy grobów przypominaj¹
s³owa wypisane niegdy� na tarczy zegara
s³onecznego na ko�ciele w Tyczynie:                         Eugeniusz Malak

W oflagu przez ponad piêæ lat uczy³ to-
warzyszy niewoli matematyki. Po wyzwo-
leniu pracowa³ w Polskiej Szkole Technicz-
nej pó�niej zosta³ dyrektorem gimnazjum
w Etlingen. Gimnazjum przeznaczone by³o
dla polskiej m³odzie¿y, wywiezionej na
roboty do Niemiec.

Do Polski wróci³ w sierpniu 1946 r.

Powrót do kraju
Od 12 wrze�nia 1946 r. Jan Boro-

wiec by³ dyrektorem gimnazjum w Tyczy-
nie. Kierowa³ t¹ szko³¹ 9 lat. W tym czasie
odby³o siê 8 egzaminów maturalnych,
a szko³ê opu�ci³o 282 absolwentów - wie-
lu pó�niejszych lekarzy, in¿ynierów, ksiê-
¿y i nauczycieli.

Udziela³ siê spo³ecznie, bra³ udzia³
w komisjach maturalnych w innych szko-
³ach na terenie województwa.

Zmar³ 22 lutego 1957 r. Pochowa-
ny zosta³ w rodzinnym Budziwoju. Na
cmentarzu budziwojskim s¹ te¿ groby in-
nych nauczycieli liceum: prof. Czes³awy
Stachurskiej-Borowiec, prof. Józefa Bo-
rowca, prof. Józefa Kozdrasia oraz sekre-
tarza - Liceum Kazimierza Kotuli i jednego
z za³o¿ycieli tej szko³y - Józefa ¯mudy.
Odwiedzajmy groby i dobrze wspominaj-
my naszych wychowawców.

�czas ucieka, �mieræ goni, wieczno�æ
czeka�.

Na zakoñczenie moich wspomnieñ
stwierdzam, ¿e mo¿emy byæ dumni ze spo-
sobu zagospodarowania cmentarza.
Nale¿y kontynuowaæ prace o dalsze jego
upiêkszanie, bo cmentarz �wiadczy o g³ê-
bi naszej wiary.

Obserwujemy du¿e zapotrzebowa-
nie na mieszkania, gdy¿ pokolenie wy¿u
demograficznego zak³ada rodziny i inwe-
stuje. Tak¿e wzrost wynagrodzeñ oraz na-
p³yw �rodków od osób pracuj¹cych za
granic¹  powoduje zwiêkszony popyt na
materia³y budowlane. W Polsce inwestu-
j¹ sieci i grupy kapita³owe, buduj¹c cen-
tra logistyczne, powierzchnie handlowe,
zak³ady. Dotacje unijne czêsto wykorzy-
stywane s¹ na budownictwo, wszystko
to wp³ywa na du¿y popyt.

£atwe do uzyskania i tañsze kre-
dyty mieszkaniowe ni¿ w latach poprzed-
nich tak¿e wp³ywaj¹ na wiêkszy popyt.
Znacznie wiêcej ludzi ni¿ jeszcze kilka lat
temu korzysta z kredytu  i kupuje za nie
materia³y do budowy domu lub mieszka-
nie od deweloperów.

Wzrost cen materia³ów budowla-
nych nie zale¿y tylko od firm handlowych.
Rosn¹ce koszty pracy, no�ników energii
i transportu, surowców, trudno�ci w za-
trudnieniu dobrych fachowców oraz
zwiêkszony popyt ma materia³y budowla-
ne powoduje wzrost cen materia³ów bu-
dowlanych. Mimo wzrostu cen wiêkszo�æ
firm handlowych cierpi na brak pustaków.
Brakuje tak¿e we³ny mineralnej . Dlatego
firmy handlowe �ratuj¹ siê� importem z za-
granicy.  Trudno oceniæ, jak d³ugo potrwa
ta sytuacja.  W grudniu 2007 r. koñczy siê
okres, w którym obowi¹zuje 7% stawka
VAT-u na us³ugi w budownictwie miesz-
kaniowym. Wiêc w tym roku wiêkszo�æ
inwestorów bêdzie chcia³a wykonaæ jak
najwiêcej prac budowlanych. W nastêp-
nych latach bêdzie obowi¹zywaæ wy¿sza
- 22% stawka VAT. My�lê, ¿e wzrost cen
i zwiêkszone zapotrzebowanie na materia-
³y budowlane mo¿e potrwaæ przez najbli¿-
sze 2-3 lata.

Ka¿dy, kto buduje lub planuje roz-
pocz¹æ inwestycjê, musi zamówiæ potrzeb-
ne materia³y od kilku tygodni do kilku mie-
siêcy wcze�niej. Dotyczy to g³ównie su-
rowców, s³u¿¹cych do budowy �cian,
kostki brukowej, dachówki. Bardzo istot-
ne, aby mieæ tak¿e rezerwê finansow¹
w wys. ok. 15-30 proc. ceny, bo wszystko
nieustannie dro¿eje. Nale¿ pamiêtaæ, i¿ od
2008 r. zap³acimy wiêcej za us³ugi budow-
lane. Spowodowane jest to rosn¹cymi wy-
nagrodzeniami oraz zmieniaj¹c¹ siê staw-
k¹ VAT-u na us³ugi w budownictwie
mieszkaniowym z 7 na 22%. Zatem warto
kupowaæ , remontowaæ i budowaæ w 2007 r.

Kup Pan Ceg³ê �.

                           Wac³aw B³oñski
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Burmistrz
Kazimierz Szczepañski

Serdeczne gratulacje i najlepsze
powinszowania z okazji wydania
400 setnego numeru �G³osu Tyczyna�.

Teraz, dzisiaj, w tej chwili zagonie-
ni codzienno�ci¹, w nat³oku wiadomo�ci,
które atakuj¹ nas nieustannie z prasy,
radia, telewizji a ostatnio z internetu - nie
zdajemy sobie w pe³ni sprawy jak wa¿n¹
funkcjê dla spo³eczno�ci Tyczyna i okoli-
cy spe³nia �G³os�.

Bo kto jak nie �G³os Tyczyna� od-
notowuje zdarzenia jakie siê dziej¹, spe³-
nia rolê kronikarza, utrwalaj¹c �ku pamiê-
ci� naszych ludzi i nasze sprawy. Po la-
tach dopiero siê oka¿e jak¿e to cenne dla
naszego ca³ego �Pañstwa Tyczyñskiego�.

I chocia¿by tylko za to, jako Kiel-
narowiak, nie tylko z urodzenia, serdecz-
nie �G³osowi Tyczyna� i ludziom go reda-
guj¹cym - dziêkujê.

Trzymajcie siê!
                 Z szacunkiem i pozdrowieniami

                     Zbigniew Domino
     Rzeszów - Kielnarowa - 15.03.2007 r.

Na pó³kach ksiêgarni podkarpac-
kich pod koniec 2006 r. pojawi³a siê pozy-
cja po�wiêcona historii farmaceutyki. Zo-
sta³a opracowana przez zespó³ redakcyj-
ny w sk³adzie: Lidia Maria Czy¿, Teresa
Drupka, Zbigniew Góral, Marta Kulbieda,
S³awomir £agowski, Ma³gorzata Pszenicz-
na, Józef �wieboda i Monika Urbaniak.
Ksi¹¿ka nosi tytu³ �Historia farmacji
w Polce po³udniowo-wschodniej od 1375
do 2006 r.� Stanowi obszern¹ monogra-
fiê dziejów aptekarstwa i przemys³u far-
maceutycznego. Publikacja zosta³a wyda-
na w Rzeszowie przez Podkarpacki Insty-
tut Ksi¹¿ki i Marketingu.

Apteki  Podkarpacia
trunków i jedna akuszerka. Do 1935 r. stan
kadry medycznej zwiêkszy³ siê w miastecz-
ku do 2 lekarzy i aptekarza. Z ramienia
Ubezpieczalni Spo³ecznej w Rzeszowie le-
czy³ tyczynian, lekarz domowy Ludwik
Obara (1903, 1928). Na operacje i powa¿-
niejsze zabiegi ma³o kogo by³o staæ, ale
nieliczni udawali siê do Szpitala Powszech-
nego w pobliskim Rzeszowie (7 km). Ka-
nalizacji i wodoci¹gów nie by³o. Sprawy
sanitarne pozostawia³y wiele do ¿yczenia.
Chorym w cierpieniach i dolegliwo�ciach
z pomoc¹ przychodzili farmaceuci. Pierw-
sz¹ aptekê o koncesji osobistej w mie�cie
za³o¿y³ Aleksander Ro¿ejewski dnia
2 czerwca 1882 r. na podstawie reskryptu
Namiestnictwa z 17 czerwca 1883 r.
(L. 27291). Praktycznie w pe³ni funkcjo-
nowa³a ona od 1883 r., kiedy Ro¿ejewski
przeniós³ siê na sta³e z B³a¿owej do Ty-
czyna. Mie�ci³a siê przy ul. Grunwaldzkiej
14, z szyldem �Apteka pod Minewr¹�.
W dowód uznania i zas³ug dla podniesie-
nia stanu zdrowia tyczynianie wybrali Ro-
¿ejewskiego burmistrzem. W 1896 r. Ro¿e-
jewski nie czu³ siê dobrze. Dnia 1 lutego
1896 r. wydzier¿awi³ aptekê i wkrótce,
w po³owie czerwca 1896 r., zmar³. Spadko-
biercy podtrzymali przez dwa lata (1896-
1898) pierwszego Patchtera Maksymilia-
na Herschdorfaera , wkrótce w³a�ciciela
Apteki Obwodowej w Rzeszowie. Drugie-
mu dzier¿awcy oddali aptekê w arendê od
15 marca 1898 do 1 czerwca 1901 r., by³
nim Józef Wróblewski, pó�niejszy w³a�ci-
ciel apteki w £añcucie. W tym czasie pra-
cowa³ w zak³adzie farmaceuta W³adys³aw
B³a¿ej Podstawski (od 1 kwietnia 1898 do
1 czerwca 1899 r.). Trzecim dzier¿awc¹ zo-
sta³ na d³u¿ej (od 1 lipca 1902 do ok. 1910-
11) Gustaw Gizelt (1869, 1892) pó�niejszy
w³a�ciciel apteki w Lipnicy Dolnej pow.
Rohatyñ. Dnia 22 lipca 1912 r. notowany
jest kolejny dzier¿awca - Leon Lustig.
Z pracy w zak³adzie w tym dniu zrezygno-
wa³ Jakub Krams. Lustig by³ dzier¿awc¹
tej apteki przypuszczalnie do 1 marca 1917
r., bo na tym dniu koñcz¹ siê jego podpi-
sy w dotycz¹cych niej aktach. Prawdo-
podobnie w tym czasie, kiedy to pod ko-
niec I wojny �wiatowej wyst¹pi³y trudno-
�ci w zaopatrzeniu w ¿ywno�æ, wzrasta³y
ceny, zaznacza³a siê inflacja pieniê¿na,
spadkobiercy przyci�niêci k³opotami
sprzedali aptekê. Nowy w³a�ciciel Stani-
s³aw Truskolañski wymieniony jest jako
jej posiadacz od 1920 do 1935 r., ale nie

Kazimierz Szczepañski
Burmistrz Gminy Tyczyn

W zwiazku z ukazaniem siê 400.
numeru �G³osu Tyczyna� proszê przyj¹æ
serdeczne gratulacje i najlepsze ¿yczenia
wielu kolejnych wydañ pisma, które na
trwale zas³u¿y³o siê samorz¹dowi gminy
i miasta Tyczyn we wszechstronnym roz-
woju lokalnych spo³eczno�ci.

�G³os Tyczyna� nale¿y do wyró¿-
niaj¹cych siê pism samorz¹dowych. Po-
czytujê sobie za zaszczyt, ¿e aczkolwiek
sporadycznie - to jednak by³o mi mi³o
wspó³pracowaæ z redakcj¹. Zawsze by³y
to kontakty, z których wynios³em przeko-
nanie o znakomitych kwalifikacjach Ze-
spo³u, jego wysokich kompetencjach
i ¿yczliwo�ci na co dzieñ.

Ad Multos Annos
                           Drodzy Jubilaci!

            Józef Ambramowicz
                  Redaktor Naczelny AW Jota

Poni¿ej przedstawiamy fragment
po�wiêcony Tyczynowi.
�Tyczyn, miasteczko w pow. rzeszowskim,
zosta³o za³o¿one przez Kazimierza Wielkie-
go na prawie magdeburskim w 1368 r.
W XV w. by³ to du¿y o�rodek tkacki i w³ó-
kienniczy, od XVI w. dominuj¹cy tkacki,
od XVIII w. ku�nierski. W okresie auto-
nomii Galicji by³ tu s¹d powiatowy, nota-
riat, posterunek ¿andarmerii, poczta-tele-
graf, szko³a ludowa, parafia, zbiór izraelic-
ki. W 1880 r. w miasteczku by³o 335 do-
mów i mieszka³o 2502 osoby (1762 rzym-
skich katolików, 5 grekokatolików i 735
izraelitów)� G³ówne zabytki: ko�ció³ pa-
rafialny z XVIII w., zespó³ pa³acowo-par-
kowy z drugiej po³owy XIX w. Od 1945 r.
czynne Liceum Ogólnokszta³c¹ce, od paru
lat Wy¿sza Szko³a Spo³eczno-Gospodarcza.

O zdrowie mieszkañców w okresie
staropolskim troszczyli siê znachorzy, cy-
rulicy, chirurdzy, akuszerki, niekiedy leka-
rze u odwiedzaj¹cych w³o�ci hr. Branic-
kich. Polepszenie ilo�ciowe i jako�ciowe
s³u¿by zdrowia zaznaczy³o siê w okresie
autonomii Galicji, a rozwinê³o w dobie II
RP. W 1870 r. znajdowa³ siê w Tyczynie
zaledwie jeden chirurg (Leon Bernfeld),
uprawniony tylko do zewnêtrznych opa-                          Ci¹g dalszy na stronie 16

Redakcja �G³osu Tyczyna�
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Ekselencjo Ksiê¿e Biskupie,
Drodzy Go�cie,
Szanowni Przyjaciele!

Witam Pañstwa gor¹co na dzisiej-
szej uroczysto�ci, na której bêdziemy cie-
szyæ siê kolejnym wspólnie osi¹gniêtym
celem. Po�wiêcamy dzi� now¹ siedzibê
�rodowiskowego Domu Samopomocy.
Dla osób niepe³nosprawnych i ich rodzin,
czêsto bêd¹cych w trudnej sytuacji ¿y-
ciowej. Cieszê siê, ¿e uroczysto�æ otwar-
cia Domu zgromadzi³a tak wiele osób.
Wasza obecno�æ tutaj jest znakiem, ¿e nie
jest wam obojêtny los ludzi potrzebuj¹-
cych pomocy.

Dom, który dzi� oddajemy do u¿yt-
ku, zosta³ otwarty dziêki dzia³aniu wielu
instytucji i ludzi dobrej woli. Do nich trze-
ba zaliczyæ: Parafiê Tyczyn z ksiêdzem pro-
boszczem, pra³atem Józefem Stanow-
skim, który wraz z Miros³awem Przewo�-
nikiem, Dyrektorem Wydzia³u Polityki
Spo³ecznej Podkarpackiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego wyst¹pi³ w pierwszej po³o-
wie 2005 r. z inicjatyw¹ przekazania Gmi-
nie Domu Parafialnego na rzecz przekszta³-
cenia w �rodowiskowy Dom Samopomo-
cy. Uchwa³¹ Rady Miejskiej z dnia 25 lip-
ca 2005 r. zadanie zosta³o wprowadzone
do planu bud¿etowego Gminy. Na pocz¹-
tek by³o to 150.000 z³ dotacji z Podkarpac-
kiego Urzêdu Wojewódzkiego i 20.000 z³
ze �rodków w³asnych Gminy. W 2006 r.
zadanie wsparte zosta³o 90.000 z³ z Urzê-
du Marsza³kowskiego. Ca³kowity koszt za-
dania wyniós³ oko³o 600.000 z³, co ozna-
cza³o w praktyce, i¿ Gmina wspar³a je osta-
tecznie kwot¹ oko³o 360.000 z³. Parafia
wspar³a tak¿e zadanie, wykonuj¹c w 2006
r., docieplenie i elewacjê budynku. Za te
odruchy serca bardzo wszystkim dziêku-
jemy. Jeste�my wam ogromnie wdziêczni
za wszelk¹ pomoc i wspó³pracê.

�rodowiskowy Dom Samopomo-
cy zosta³ zrealizowany w taki sposób, by
móg³ jak najlepiej s³u¿yæ celom, dla któ-
rych zosta³ zaprojektowany. Posiada salê
rehabilitacyjno-rekreacyjn¹, stolarniê, salê
zajêæ kulinarnych, plastycznych, rêko-
dzielniczych oraz informatycznych. Za-
pewnia miejsce dla 25 do 30 uczestników,
opiekê nad nimi sprawuje wykwalifikowa-
na kadra w liczbie 7 osób. Dom rozpocz¹³
dzia³alno�æ 20 grudnia 2005 r. w zastêp-
czych pomieszczeniach budynku wika-
rówki, udostêpnionych przez ksiêdza pro-

Kazimierz Szczepañski
Burmistrz Gminy Tyczyn

Proszê przyj¹æ serdeczne podziê-
kowania za zaproszenie na uroczysto�æ
po�wiêcenia �rodowiskowego Domu
Samopomocy w Tyczynie. Niestety,
z przykro�ci¹ zawiadamiam, ¿e ze wzglê-
du na wcze�niej zaplanowane obowi¹z-
ki s³u¿bowe, nie bêdê móg³ osobi�cie
uczestniczyæ w tym wa¿nym dla miesz-
kañców Tyczyna wydarzeniu.

Korzystaj¹c z okazji pragnê na
rêce Pana Burmistrza z³o¿yæ serdeczne
gratulacje i szczere wyrazy uznania dla
wszystkich osób zaanga¿owanych
w realizacjê tego niezwykle cennego
przedsiêwziêcia. Doceniam po�wiêce-
nie wszystkich tych, którym los innych
nie jest obojêtny, i¿ oddaniem oraz tro-
sk¹ potrafi¹ nie�æ pomoc i wsparcie
potrzebuj¹cym. Jestem przekonany, ¿e
dzisiejsza uroczysto�æ jest dla wielu
z Was zwieñczeniem trudu w³o¿onego
w powstanie tej placówki i stanowi
powód ogromnej dumy oraz satysfakcji.

W tym szczególnym dniu pragnê
z³o¿yæ wszystkim ¿yczenia wszelkiej
pomy�lno�ci, wielu si³, du¿o zdrowia
oraz aby spe³ni³y siê wszystkie Pañ-
stwa oczekiwania i zamierzenia
zarówno w pracy zawodowej, jak
i w ¿yciu osobistym.

                Dariusz Iwaneczko
                   I Wicewojewoda

Po�wiêcenie �rodowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie

Tu znajd¹ rado�æ i pomoc

boszcza Józefa Stanowskiego. Do nowe-
go obiektu uczestnicy przeprowadzili siê
17 pa�dziernika 2006 r., do koñca roku
trwa³o jeszcze wyposa¿anie obiektu w nie-
zbêdny sprzêt.  Organizacj¹ Domu, nabo-
rem osób niepe³nosprawnych od pocz¹t-
ku jego powstania do 31 grudnia 2006 r.
zajmowa³ siê Miejsko-Gminny O�rodek
Pomocy Spo³ecznej, a funkcjê kierownika
pe³ni³a Pani Bogumi³a Dynda. Natomiast
od 1 stycznia 2007 r. funkcjê gospoda-
rza obiektu pe³ni �Caritas� Diecezji Rze-
szowskiej z ksiêdzem pra³atem Stanis³a-
wem S³owikiem na czele, na mocy kon-
kursu og³oszonego przez Gminê, a kiero-
wanie Domem powierzono Pani Annie
Kaczor. Wspomnê jeszcze, i¿ projektan-
tem dokumentacji technicznej na adapta-
cjê obiektu Domu Parafialnego jest Pani
Krystyna Drozd, a na wykonawcê robót
na mocy przetargów nieograniczonych
wybrano Przedsiêbiorstwo Budowlano-
Instalacyjne �Budomax� z Rzeszowa.

¯yjemy w �wiecie, w którym coraz
mniej jest miejsca na jednostkê i jej po-
trzeby. Rzeczywisto�æ wokó³ nas zmienia
siê nieustannie i trudno jest nam czasem
odnale�æ siê w ca³ym tym zamieszaniu
i zwiêkszaj¹cym siê tempie ¿ycia. Spiesz¹c
rano do pracy czy pokonuj¹c powrotny
dystans do domu, bardzo rzadko znajdu-
jemy czas, by przystan¹æ i zastanowiæ siê
nad potrzebami innych ludzi, którzy ¿yj¹
obok nas.

Dlatego te¿, moi drodzy, potrzeb-
na jest wspó³praca i �wiadomo�æ spo³ecz-
na, która pozwoli nam zjednoczyæ siê
w dzia³aniu na rzecz innych. Zjednocze-
nie to da nam si³ê, dziêki której bêdziemy
mogli pomóc wielu ludziom. Spójrzcie
wokó³ - jest nas tutaj wielu, a dzie³o, któ-
rego ukoñczenie dzi� �wiêtujemy, tak¿e
jest niema³e. Dokonali�my tego wspólnie,

gdyby zabrak³o choæby jednej instytucji,
osoby, ca³e przedsiêwziêcie mog³oby siê
nie udaæ, a na pewno jego ukoñczenie
przesunê³oby siê w czasie.

Pamiêtajmy o tym, ¿e ka¿dy dobry
uczynek jest drobnym drgnieniem, które
mo¿e poruszyæ ca³¹ lawinê dobroczynno-
�ci. Podobnie jak z³e uczynki, których ne-
gatywne echo równie¿ d³ugo odbija siê
w naszych sercach, uczynki dobre nie
przechodz¹ niezauwa¿one. Wierzê w to,
¿e ka¿dy dobry czyn wywo³uje dziesiêæ
podobnych odruchów. Energia p³yn¹ca
z czystych intencji potrafi rozprzestrzeniaæ
siê i zara¿aæ innych - nie zamykajmy siê na
ni¹, ona jest �ród³em rado�ci i si³y.

Raz jeszcze chcia³bym podziêko-
waæ wszystkim za udzia³ w tym wielkim
przedsiêwziêciu i przybycie na dzisiejsz¹
uroczysto�æ.

                Kazimierz Szczepañski
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Rozmowa z Ryszardem anonimowym
alkoholikiem
> Co s¹dzisz o piciu i niemocy oraz bez-
silno�ci w chorobie alkoholowej?
- Picie alkoholu i innych trunków, patrz¹c
z perspektywy tych kilku trze�wych lat,
daje mi ci¹g³y wgl¹d w przesz³o�æ,
w pijane ¿ycie i koszmary. Obyczaje i na-
wyki, a pó�niej chêæ i przymus, które wy-
tworzy³em w swoim ¿yciu od najm³od-
szych lat, by³y z³e i trzeba by³o je zmieniæ.
Wszyscy pili, dlatego my�la³em, ¿e tak byæ
musi. Bardzo ciê¿ko by³o siê oderwaæ od
namowy kolegów i s³ów: �wypij, wypij je-
den ci nie zaszkodzi�, �równy z ciebie
ch³op�.
> Dlaczego musia³e� piæ?
- Picie alkoholu na pocz¹tku sprawia³o ra-
do�æ, poczucie wa¿no�ci w grupie, roz³a-
dowanie stresu, ³atwo�æ rozwi¹zywania
problemów, uznanie w�ród kolegów i przy-
jació³ - �pseudo-przyjació³�. £atwo roz-
wi¹zywa³o siê problemy, które by³y, ale
pó�niej ju¿ ich nie by³o, nie by³o wcale.
By³a tylko butelka, zgie³k, poklepywanie
po plecach, a pozosta³a tylko pustka i bez-
nadzieja, a kolejne upicie dzia³a³o jak b³êd-
ne ko³o. Kolejny nawrót i powtórka z roz-
rywki - z³ej rozrywki.
> Chocia¿ picie przynosi³o tobie wiele
strat, jednak pi³e� dalej, dlaczego?
- Tak bardzo trudno by³o siê wydostaæ
z tego ko³owrotu picia. Praca, dom, kamu-
fla¿ picia i tak wko³o. £agodzenie skut-
ków picia, za³agodzenie sytuacji rodzin-
nej, usprawiedliwienia w pracy, a pó�niej
g³êboki oddech i nawrót picia.
> Kiedy nast¹pi³ wstrz¹s, i co sprawi³o,

Wielkopostne zamy�lenie o alkoholu, alkoholizmie i trze�wo�ci
¿e powiedzia³e�: �do�æ, trzeba co� z tym
zrobiæ�?

Przebudzenie nast¹pi³o po kolej-
nym horrorze picia, który trwa³ dwa tygo-
dnie. Obudzi³em siê w szpitalu i  jakby ¿y-
cie przesunê³o siê wstecz: zobaczy³em
w swoim ¿yciu prawie wszystko zalane al-
koholem - gruzowisko ¿ycia, nawet nie
zauwa¿y³em, jak dorasta³y dzieci, a by³em
ca³y czas obok nich. Pó�niej wszystko
pop³ynê³o jak lawina, spotka³em drugie-
go alkoholika i jego �wiadectwo trze�wo-
�ci sprawi³o, ¿e bardzo zapragn¹³em byæ
trze�wy, tak jak on. Potem gruntowna spo-
wied� i pierwsze spotkania w grupie ano-
nimowych alkoholików.
> Trze�wo�æ i abstynencja to wielkie wy-
zwanie, jaki odzew po zaprzestaniu pi-
cia odczu³e� w swojej rodzinie i �rodo-
wisku?
- Rodzina, po pierwszej euforii i rado�ci,
zaczê³a patrzeæ na mnie z uwag¹ i ostro¿-
no�ci¹ oraz s³ab¹ nadziej¹, któr¹ odczu-
wa³em na ka¿dym kroku. Ju¿ po kilku la-
tach wróci³o zaufanie, znikn¹³ strach dzie-
ci, nieufno�æ zamieni³a siê w rado�æ, pew-
no�æ i dum¹ dzieci - ¿e mój tata jest trze�-
wy. Po czterech czy piêciu latach dorasta-
j¹ca córka potrafi³a przytuliæ siê do mnie
i uca³owaæ. W pracy wy�miewano mnie,
ale trzeba by³o przez to przej�æ. Otocze-
nie, w miejscu zamieszkania, te¿ bokiem
patrzy³o tak jakby trze�wo�æ by³a tr¹dem
czy jak¹� zaka�n¹ chorob¹. Jak le¿a³em po-
obijany pod knajp¹ czy, przystankiem, tra-
c¹c sw¹ godno�æ, to z politowaniem pa-
trzyli na mnie. Teraz, gdy odzyska³em sw¹
godno�æ, czê�ci otoczenia dalej co� nie

Rozmawia³ Przewodniczacy
Stowarzyszenia �Wyzwolenie�

Tadeusz Keina

pasuje, ale to jest ich problem. Ja zdoby-
wam trze�wo�æ ka¿dego dnia i dziêkujê
Bogu, ¿e raczy³ spojrzeæ na mnie. Proble-
my, które s¹ mo¿na rozwi¹zywaæ na trze�-
wo. Rado�nie prze¿ywaæ ka¿dy dzieñ, bo
swoje odzyskane cz³owieczeñstwo widaæ
wyrazi�cie i jasno na trze�wo a nie przez
zamglone opary alkoholu.
> Co chcia³by� przekazaæ niedowiarkom
oraz alkoholikom, którzy wci¹¿ jeszcze
pij¹ i cierpi¹?
- Ka¿da forma abstynencji i zaprzestania
picia jest dobra. Ja, Ryszard, alkoholik uwa-
¿am, ¿e najlepsza jest terapia w grupach
wsparcia Anonimowych Alkoholików.
Chorobê, któr¹ jest alkoholizm, trzeba po-
znaæ od podszewki, wtedy bêdziemy wie-
dzieæ jak reagowaæ na jej negatywne skut-
ki. W grupach pozna³em ludzi, a przez nich
zbli¿y³em siê do Boga, który mnie obda-
rzy³ darem trze�wo�ci i wskaza³, abym ten
dar przekazywa³ innym. Bardzo wa¿nym
czynnikiem w przebudzeniu duchowym
w trze�wo�ci jest modlitwa, która przybli-
¿a do Boga i cierpi¹cych ludzi, którzy nad-
u¿ywaj¹ alkoholu, a którzy chc¹ i pragn¹
trze�wo�ci, ale nie maj¹ odwagi i si³y sta-
n¹æ w prawdzie. Cierpliwo�æ w trze�wo�ci
jest podstaw¹ budowania normalnego,
trze�wego i godnego ¿ycia.

Odwagi!!! Mo¿na a nawet trzeba
¿yæ w trze�wo�ci i pe³nej abstynencji.
> Ile lat jeste� trze�wy?
- 8 lat pe³nej abstynencji od wszelkich na-

Chocia¿ w wyniku postêpu tech-
nologicznego i coraz bardziej zaawanso-
wanej wiedzy powstaj¹ coraz nowocze-
�niejsze aparaty i metody kompensowa-
nia ubytku s³uchu, to jednak w dalszym
ci¹gu problemy wad s³uchu s¹ otoczone
mgie³k¹ tajemnicy.

Czy wiesz, ¿e ponad 10% ludzi jest
dotkniêtych znacz¹cym ubytkiem s³uchu?
Niektóre osoby rodz¹ siê z uszkodzonym
s³uchem, podczas gdy u innych przyczy-
n¹ mo¿e byæ choroba ucha lub ha³a�liwe
otoczenie w pracy. Jednak wiêkszo�æ
ubytków s³uchu u doros³ych wynika
z naturalnego procesu starzenia siê.

Bez wzglêdu na przyczynê, g³ów-
nym problemem nie jest z regu³y sam uby-

Pokonanie uprzedzeñ
tek, lecz brak wiedzy o mo¿liwej do uzy-
skania pomocy.

Lepsze s³yszenie - nowe podej�cie
Ka¿dy z nas potrafi sobie wyobra-

ziæ, jak mo¿e wygl¹daæ ¿ycie z ubytkiem
s³uchu. Dziêki postêpowi w opiece zdro-
wotnej mo¿na poprawiæ jako�æ ¿ycia osób
niedos³ysz¹cych.

Jak przekona³y siê miliony osób,
nowoczesne aparaty s³uchowe zapewniaj¹
najwy¿sz¹ jako�æ przetwarzania d�wiêku i
skutecznie kompensuj¹ wiêkszo�æ ubyt-
ków. W dzisiejszych czasach noszenie
aparatów s³uchowych dla poprawy s³y-
szenia jest tak naturalne, jak noszenie oku-
larów w celu poprawy widzenia.

Je¿eli Ty lub kto� tobie bliski ma
problemy ze s³uchem, nale¿y rozwa¿yæ
wizytê u specjalisty - laryngologa. Nie
tylko zdiagnozuje on ubytek s³uchu, ale
równie¿ zasugeruje najlepsze rozwi¹zanie.

Jak rozpoznaæ ubytek s³uchu?
Wiêkszo�æ ubytków s³uchu poja-

wia siê stopniowo, wiêc czêsto s¹ one
trudne do zauwa¿enia. Aby szybko
sprawdziæ swój s³uch, spróbuj odpowie-
dzieæ na poni¿sze pytania. Je¿eli na wiê-
cej ni¿ jedno z nich odpowiesz pozytyw-
nie, powiniene� rozwa¿yæ wizytê u spe-
cjalisty by ustaliæ, czy twój s³uch nie jest
uszkodzony. Specjalista oceni twój s³uch
i zaleci podjêcie w³a�ciwych dzia³añ.
> Czy ludzie wydaj¹ siê be³kotaæ lub mó-
wiæ bardziej cichym
g³osem ni¿ zwykle?                          Tak   Nie
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Kilka miesiêcy temu poleca³am
ksi¹¿kê Anny Mieszkowskiej �Ja, kaba-
reciarz. Marian Hemar od Lwowa do Lon-
dynu�. Tym  z Pañstwa, którzy po ni¹ siê-
gnêli, chcia³am zaproponowaæ now¹ po-
zycjê tej samej autorki - �By³a sobie pio-
senka�. Sam tytu³ �wiadczy o tym, ¿e po-
zostajemy w tych samych klimatach, bo-
wiem ksi¹¿ka opowiada o ulubieñcach
przedwojennej stolicy. Jej bohaterami s¹
gwiazdy nie tylko warszawskich kabare-

Pó³ka z ksi¹¿kami

                               Alicja Kustra

zachwycaj¹ce sw¹ niecodzienn¹ barw¹
i tajemniczo�ci¹. Uroku dodaj¹ ksi¹¿ce
równie¿ zamieszczone plakaty, teksty pio-
senek, recenzje. Ksi¹¿ka A. Mieszkowskiej
utrwala wspomnienia o przedwojennych
artystach i pó�niejszych ich powojennych
losach. Jak sama autorka pisze, nie stara-
³a siê tych opowie�ci uporz¹dkowaæ. Ten
celowy zabieg sprawi³, ¿e prezentowana
ksi¹¿ka trochê przypomina stary mebel z
du¿¹ ilo�ci¹ szuflad, w których znajduj¹
siê tajemnicze przedmioty - wspomnienia.
Je¿eli chcemy dowiedzieæ siê, kim byli ulu-
bieñcy przedwojennej stolicy i jakie by³y
ich powojenne losy, warto siêgn¹æ po
ostatni¹ ksi¹¿kê A. Mieszkowskiej, bo
odpowiedzi na te pytania w³a�nie tam znaj-
dziemy. Szkoda tylko, ¿e pozycja ta bê-
dzie chyba jedn¹ z ostatnich o tych barw-
nych czasach i o ludziach, którzy dawno
odeszli w cieñ. A jednak ¿al.

              * * * * *
�Podró¿e z Ryszardem Kapu�ciñskim:
opowie�ci trzynastu t³umaczy� to ksi¹¿-
ka, która mia³a byæ prezentem na 75. uro-
dziny Ryszarda Kapu�ciñskiego. Nieste-
ty, dziennikarz zmar³ przed jej wydaniem.
Redaktorem tego zbiorku jest Bo¿ena
Dudko, pracuj¹ca w redakcji literatury fak-
tu wydawnictwa Znak.

Wstêpem do ksi¹¿ki jest wyk³ad
R. Kapu�ciñskiego, wyg³oszony w maju
2005 r. podczas I �wiatowego Kongresu
T³umaczy Literatury Polskiej zorganizowa-
nego przez Instytut Ksi¹¿ki (dotyczy³ on
roli t³umacza we wspó³czesnym �wiecie).
�Podró¿e...� to zbiór opowie�ci, jakie na
temat wspó³pracy z «Kapu» (tak nazywa-
li Polaka studenci dziennikarstwa z Ko-
lumbii) snuje trzynastka t³umaczy jego
ksi¹¿ek na ró¿ne jêzyki: albañski, angiel-

tów, ale tak¿e autorzy tekstów i kompozy-
torzy. W�ród nich oczywi�cie nie mog³o
zabrakn¹æ wspomnieñ o Hance Ordonów-
nie, Fryderyku Jaro�ym (czêsto zwanym
czarodziejem teatru), Stefci Górskiej, Re-
nacie Anders, Zofii Teròe i wielu innych.
Nie sposób tu wymieniæ wszystkich na-
zwisk, wspomnê tylko, ¿e na kartach swo-
jej ksi¹¿ki autorka przedstawi³a sylwetki
piêtnastu przedwojennych gwiazd. By³o
to mo¿liwe dziêki informacjom przekaza-
nym przez rodziny, przyjació³ i dobrych
znajomych. Du¿¹ pomoc¹ okaza³y siê te¿
zachowane po nich  pami¹tki, wycinki pra-
sowe, stare fotografie. Ksi¹¿kê czyta siê
dosyæ przyjemnie, pod warunkiem, ¿e
mamy w pamiêci chocia¿ kilka przedwo-
jennych filmów. Dodatkowym atutem pre-
zentowanej pozycji s¹ stare fotografie,

ski, bu³garski, czeski, francuski, fiñski,
hiszpañski, niemiecki, rumuñski, szwedz-
ki i w³oski. Ka¿dy z translatorów opisuje,
w jakich okoliczno�ciach dochodzi³o do
wspó³pracy z R. Kapu�ciñskim (najwiêk-
sz¹ rolê odegra³a tu fascynacja jego twór-
czo�ci¹), mówi¹ o wp³ywie, jaki wywar³
«Cesarz reporta¿u» na ich zawodowe ¿y-
cie, o popularno�ci jego ksi¹¿ek w ich w³a-
snych krajach, a tak¿e o trudno�ciach,
z jakimi siê borykali podczas t³umaczenia
tekstów R. Kapu�ciñskiego. To wszystko
przeplata siê z wydarzeniami historyczny-
mi, tak¿e komunistycznej Polski. Ka¿da
z tych osób wypowiada siê bardzo ciep³o
o Polaku, o jego wielkiej osobowo�ci i za-
mi³owaniu do literatury. Po koniec ka¿dej
z opowie�ci znajdziemy krótk¹ notkê
biograficzn¹ wraz ze zdjêciem danego
t³umacza�.

Ksi¹¿ka ta pozwala lepiej poznaæ
nie tylko wybitnego polskiego dziennika-
rza, ale i pracê translatorsk¹, która wyma-
ga oprócz  bieg³ej znajomo�ci danego jê-
zyka tak¿e trudnej umiejêtno�ci oddania
stylu autora oryginalnego tekstu. Wa¿ne
podkre�lenia jest równie¿ to, ¿e t³umacze-
nie polskiej literatury na obce jêzyki jest
jednym ze sposobów promocji Polski za
granic¹.

               Agnieszka Ro¿ek-Janda

> Czy czujesz siê zmêczony lub poirytowany po d³u¿szej
konwersacji?                                                                        Tak   Nie
> Czy gubisz kluczowe s³owa w zdaniach lub czêsto prosisz
rozmówców o powtórzenie wypowiedzianych zdañ?    Tak   Nie
> Czy gdy jeste� w grupie lub w zat³oczonej restauracji,
masz trudno�æ z nad¹¿aniem za rozmow¹?                         Tak   Nie
> Czy ha³asy w tle przeszkadzaj¹ ci, gdy rozmawiasz
z innymi lud�mi?                                                                     Tak   Nie
> Czy czêsto musisz podg³a�niaæ telewizor lub radio?   Tak   Nie
> Czy masz trudno�æ ze s³yszeniem dzwonka do drzwi
lub dzwonka telefonu?                                 Tak   Nie
> Czy rozmowa telefoniczna sprawia ci trudno�æ?             Tak   Nie
> Czy kto� bliski sugerowa³ ju¿, ¿e mo¿esz mieæ problem
 ze s³yszeniem?                                                                    Tak   Nie

Pomoc jest dostêpna
Na szczê�cie s¹ sposoby, aby pomóc ludziom z wadami

s³uchu. Chocia¿ tylko niektóre problemy mog¹ byæ rozwi¹zane
za pomoc¹ lekarstw i operacji chirurgicznych, to wiêkszo�æ ludzi
mo¿e skorzystaæ z aparatów s³uchowych. Nawet najbardziej za-
awansowane aparaty s³uchowe nie mog¹ przywróciæ dobrego
s³uchu, natomiast mog¹ znacznie polepszyæ s³yszenie. Je�li po-
�wiêcisz niezbêdny czas dla profesjonalnego dopasowania apa-
ratów s³uchowych, jako�æ twojego ¿ycia zmieni siê na lepsze.

Serdecznie zapraszamy na Bezp³atne Badanie S³uchu
i dobór aparatów s³uchowych w Przychodni Rejonowej w Ty-
czynie w ka¿dy wtorek w godz. 9.30-13.30 gab. nr 8. Mo¿na
wtedy równie¿ uzyskaæ informacjê na temat refundacji aparatów
s³uchowych.
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W wielu krajach takich, jak Polska,
wypalanie traw nie ma uzasadnienia, po-
zostaj¹c szkodliwym, a nawet niebezpiecz-
nym prze¿ytkiem w postaci mocno utrwa-
lonych przyzwyczajeñ ludno�ci wiejskiej
s¹dz¹cej, ¿e jest to dobry sposób na po-
zbycie siê resztek z pola. W du¿ej liczbie
przypadków wypalanie traw to nieodpo-
wiedzialne zabawy dzieci.

Efektem wypalania s¹ czêsto nie-
kontrolowane po¿ary skutkuj¹ce nieraz
du¿ymi stratami materialnymi, a nawet ofia-
rami �miertelnymi, spowodowane przerzu-
ceniem siê ognia na zabudowania lub lasy.
Szczególnie niekorzystne s¹ przerzuty
po¿arów na torfowiska, które w wyniku
po¿arów mog¹ ulec ca³kowitemu unice-
stwieniu, poniewa¿ tl¹c siê pod po-
wierzchni¹, s¹ bardzo trudne do ugasze-
nia. Stanowi¹ te¿ zagro¿enie dla przeby-
waj¹cych na nich ludzi i zwierz¹t.  Nisz-
czone s¹ miejsca lêgowe wielu gatunków
ptaków gnie¿d¿¹cych siê na ziemi lub
w strefie krzewów. Dym uniemo¿liwia psz-
czo³om, trzmielom oblatywanie ³¹k. Owa-
dy te gin¹ w p³omieniach, co powoduje
zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów,
a w konsekwencji obni¿enie plonów ro-
�lin. Gin¹ te¿ zwierzêta domowe, które przy-
padkowo znajd¹ siê w zasiêgu po¿aru,
poniewa¿ trac¹ orientacjê w dymie, ule-
gaj¹ zaczadzeniu. Dotyczy to równie¿ du-
¿ych zwierz¹t le�nych, takich jak sarny,
jelenie czy dziki. Przy wypalaniu gin¹

mrówki. Jedna ich kolonia mo¿e zniszczyæ
do 4 milionów szkodliwych owadów rocz-
nie. Mrówki, zjadaj¹c resztki ro�linne
i zwierzêce, u³atwiaj¹ rozk³ad masy orga-
nicznej oraz wzbogacaj¹ warstwê próch-
nicy, przewietrzaj¹ glebê. Gin¹ organizmy
glebowe, d¿d¿ownice, drobne krêgowce.
Zdarza siê, ¿e w po¿odze trac¹ ¿ycie zwie-
rzêta chronione.

Mimo zakazów i konsekwencji
prawnych oraz corocznych apeli stra¿y
po¿arnej, a nawet Ko�cio³a, wypalanie
traw jest nadal dokonywane w Polsce.
Walka z tym zjawiskiem jest przedmiotem
akcji edukacyjnych przeprowadzanych
przez s³u¿by le�ne, Pañstwow¹ Stra¿ Po-
¿arn¹ i organizacje ekologiczne przy
wspó³udziale m³odzie¿y szkolnej. Od
sierpnia 2004 r. sprzymierzeñcem w walce
z wypalaniem traw sta³y siê przepisy do-
tycz¹ce dop³at rolniczych. Uznaje siê
w nich, ¿e wypalanie traw jest dzia³aniem
wbrew tzw. dobrej kulturze rolnej, a rolni-
cy dopuszczaj¹cy siê takich praktyk mog¹
zostaæ pozbawieni dop³at bezpo�rednich
i rolno�rodowiskowych z funduszów Unii
Europejskiej.

Brak jest uzasadnienia zarówno
ekologicznego jak i rolniczego dla wypa-
lania traw, skutkuj¹ one negatywnie po-
przez straty we florze i faunie oraz degr-
dacj¹ ekosystemu przyrodniczego wa¿ne-
go w nowoczesnej gospodarce rolnej.
Podczas po¿aru niszczona jest czê�æ nie-

zbêdnej dla ¿yznej gleby materii organicz-
nej w wyniku czego zostaje spowolniony
proces tworzenia próchnicy (humusu).
W trakcie spalania ulegaja wyparowaniu
zwi¹zki azotu, a zwi¹zki potasu i fosforu
pozostaj¹ w popiele. Czê�æ soli mineral-
nych (fosforu i potasu), pozostaj¹cych
w popiele, mo¿e byæ roznoszona przez
wiatr, a przy opadach deszczu sp³ukiwa-
na do rzek i zbiorników wodnych.

Podczas spalania materii organicz-
nej w wysokich temperaturach tworz¹ siê
znaczne ilo�ci szkodliwych zwi¹zków ta-
kich, jak dioksyny czy wielopier�cienio-
we wêglowodory aromatyczne.

Przyczyn¹ tego stanu zanieczysz-
czenia powietrza dioksynami podczas wy-
palania traw jest zdolno�æ do powstawa-
nia tych zwi¹zków w warunkach spalania
materii organicznej na wolnym powietrzu.
Ro�liny zawieraj¹ obecnie znacznie wiêk-
sze stê¿enie �rodków ochrony ro�lin oraz
zanieczyszczeñ przemys³owych. Podczas
spalania zanieczyszczenia te s¹ prekurso-
rami dioksyn, zatrzymuj¹cych siê na cz¹st-
kach popio³u i wraz z nimi rozprzestrze-
niaj¹ siê w atmosferze.

Nie wypalajmy traw i pozosta³o�ci
ro�linnych! Jest przecie¿ inny sposób na
ich spo¿ytkowanie. Zamiast spalaæ mo¿-
na je kompostowaæ i w postaci próchnicy
ponownie wprowadzaæ na pole. Wtedy
zyskamy pewno�æ, ¿e u¿y�ni¹ nam glebê,
a my osi¹gniemy bardziej owocne plony
bez szkód dla �rodowiska.                         (bk)

Nie wypalajmy traw!

Je�li nie przestaniemy wyrzucaæ
�mieci gdzie popadnie, wywoziæ ich do
lasu czy nad rzekê, to ¿aden bud¿et gmi-
ny nie wystarczy, ¿eby to posprz¹tano.
Nie czarujmy siê: te puszki po piwach, s³o-
iki, mnóstwo plastiku i folii, które zalegaj¹
w rowach czy na �niczyich� posesjach, to
nie jest robota kosmitów. Co pomo¿e np.
zdwojona liczba koszy na �mieci na przy-
stankach i ich sprz¹tanie, kiedy ci¹gle rzu-
camy je nie do �mietnika, a obok? Space-
ruj¹c po mie�cie i okolicach, odnosi siê
wra¿enie, ¿e wszystkie dzia³ania to darem-
na robota. Wyrzucamy �mieci gdzie po-
padnie, a potem narzekamy, ¿e gmina jest
brudna i zaniedbana. A przecie¿ jest wiele
innych problemów, z którymi musimy
sobie radziæ, w tym �wietle wstydliwy pro-
blem �mieci zostaje gdzie� na szarym
koñcu, a my wszyscy zostajemy z gór¹
roznoszonych przez wiatr torebek,
butelek, papierów...

�miecimy a potem marudzimy, ¿e brudno?
Na wiosnê jak grzyby po deszczu

pojawiaj¹ siê równie¿ �dzikie wysypiska�
�mieci. Walczyæ z nimi nie jest ³atwo, jed-
nak gminne s³u¿by staraj¹ siê upominaæ
mieszkañców i zmuszaæ do usuwania tych
szpec¹cych miejsc. Zdarzaj¹ siê sytuacje,
¿e w³a�ciciel gruntu nawet nie wie, ¿e na
jego terenie tworzy siê nielegalne wysy-
pisko. Jednak zgodnie z ustaw¹ o odpa-
dach w³a�ciciel nieruchomo�ci jest odpo-
wiedzialny za porz¹dek na swojej dzia³ce
i to na nim ci¹¿y obowi¹zek usuniêcia od-
padów.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym w gmi-
nie Tyczyn Regulaminem utrzymania czy-
sto�ci i porz¹dku, ka¿de z gospodarstw
domowe ma obowi¹zek podpisaæ umowê
na wywóz odpadów i posiadaæ kosz lub
worek na �mieci, jak te¿ pod³¹czyæ budy-
nek mieszkalny do sieci kanalizacyjnej lub
posiadaæ szczelny zbiornik na nieczysto-
�ci ciek³e i systematycznie go opró¿niaæ.

Wywozem odpadów komunal-
nych sta³ych (�mieci) zajmuj¹ siê:
>  Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
w B³a¿owej- tel. (0-17) 230-14-44;
> Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o., Bia³a 238,
36-020 Tyczyn, tel. centr. (0-17) 86-13-000

Wywozem nieczysto�ci ciek³ych
(szamba) zajmuj¹ siê firmy:
> Miejskie Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o, Bia³a 238,
tel. 0-17-8613-000, 017- 86-13-000;
> Gospodarka Komunalna w B³a¿owej,
36-030 B³a¿owa- tel. 0-17- 230-14-44.

Informujemy mieszkañców o kon-
trolach w zakresie podpisanych umów na
wywóz odpadów komunalnych i wywóz
nieczysto�ci ciek³ych. Tych, którzy nie
posiadaj¹ stosownych dokumentów oraz
systematycznie nie kupuj¹ worków, po-
winni to zrobiæ jak najszybciej, aby unik-
n¹æ odpowiedzialno�ci przewidzianej
przepisami Kodeksu postêpowania
w sprawach o wykroczenia.              (bk)
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16 marca br. w sali obrad UGiM
w Tyczynie odby³o siê walne zebranie
cz³onków i sympatyków Klubu Sportowe-
go �Strug� Tyczyn. Zebranie zosta³o zwo-
³ane, gdy¿ na ostatnim posiedzeniu zarz¹d
z³o¿y³ rezygnacjê. Na spotkaniu obecni
byli przedstawiciele Rady Miejskiej na
czele z przewodnicz¹cym p. Edmundem
Kalandykiem, a tak¿e dzia³acze, sponso-
rzy oraz kibice klubu.

Po podsumowaniu ubieg³ego roku
przez wiceprezesa Jaros³awa ̄ ukowskie-
go oraz po wyja�nieniu spraw zwi¹zanych
ze spadkiem Strugu do klasy okrêgowej,
przyjêto rezygnacjê zarz¹du oraz dokona-
no wyboru nowego. Ostatecznie w sk³ad
nowego zarz¹du wesz³o 7 osób:
prezes - Dariusz Fudali
wiceprezes ds. szkoleniowych -
                                                 Jacek Sowa
wiceprezes ds. organizacyjnych -
                                               Adam Hada³a

Dariusz Fudali prezesem Strugu

sekretarz - Andrzej Grondecki
skarbnik - Jerzy Bogdan
cz³onkowie - Boles³aw Bartnicki i Janusz
Klimasz.

W swoim wyst¹pieniu nowy pre-
zes powiedzia³, ¿e aby odbudowaæ dobr¹

atmosferê w klubie potrzebna jest wspó³-
praca wszystkich.

Przed nowym zarz¹dem jest wiele
pracy. Przede wszystkim trzeba utrzymaæ
dru¿ynê w V lidze co nie bêdzie ³atwe, gdy¿
obecnie kadra zespo³u liczy 17 osób i g³ów-
nie opiera siê na m³odych, niedo�wiad-
czonych zawodnikach. Trwaj¹ jednak sta-
rania o pozyskanie nowych pi³karzy.

Tymczasem ju¿ w niedzielê roze-
grany zostanie pierwszy mecz rundy wio-
sennej z CCC D¹brówki.

Dariusz Fudali prezes LKS �Strug� Tyczyn

                         S³awomir Ferenc

Turniejem o Puchar Burmistrza
miasta Brzozowa ³ucznicy rozpoczêli nowy
sezon startowy. W�ród zawodników
z czo³owych miejsc nie zabrak³o równie¿
reprezentantów Jaru Kielnarowa.

Oto wyniki poszczególnych kon-
kurencji i miejsca zajête przez zawodników
z Kielnarowej.
Kategoria dzieci: I m. Karolina Florek -
Górnik Grabowice, II m. Paulina Mackie-
wicz - Jar Kielnarowa, III m. Katarzyna
Brud - SKS Piast 25 Rzeszów.
Juniorki: I m. Aleksandra Ryba - Górnik
Grabowice, II m. Joanna P³onka - Resovia
Rzeszów, III m. Jolanta R¹czka - Resovia
Rzeszów, IV m. Joanna Rz¹sa - Jar Kielna-
rowa.
M³odziczki:  I m. Lucyna Stec - SKS Piast
25 Rzeszów, II m. Marzena Stupkiewicz -
Jar Kielnarowa, III m. Oliwia Pó�niak - SKS
Piast 25 Rzeszów, IV m. Dorota Rz¹sa - Jar
Kielnarowa, V m. Ewelina Czenczek - Jar
Kielnarowa, VI m. Justyna Lampart - Jar
Kielnarowa.
M³odzicy:  I m. Daniel Bry� - Górnik Gra-
bowice, II m. Pawe³ �wi¹tek - SKS Piast 25
Rzeszów, III m. Mateusz Wójcik - Jar Kiel-
narowa, IV m. £ukasz Mackiewicz - Jar
Kielnarowa, V m. Wiktor Kuna - Jar Kiel-
narowa, VI m. Pawe³ Borowiec - Jar Kielna-
rowa.

By³ to ostatni sprawdzian w hali,
a je¿eli pogoda dopisze to ju¿ od kwietnia
treningi i zawody odbywaæ siê bêd¹
w terenie.

£ucznictwo.
Tenis sto³owy.

W Rogach k/Krosna rozegrany
zosta³ III Wojewódzki turniej klasyfikacyj-
ny w kat. juniorów. Nadspodziewanie do-
brze wypad³a w tych zawodach Dorota
Rz¹sa bêd¹ca jeszcze kadetk¹. W turnieju
tym pokona³a kilka czo³owych juniorek by
ostatecznie zaj¹æ II miejsce. Na miejscu
XIII uplasowa³a siê Jagoda Ziemiañska,
a 21 by³a Iwona Paluch. W tej samej kate-
gorii zawodnicy Jaru: Grzegorz Pociask
i Dawid �l¹czka zajêli kolejno VIII i IX miej-
sce za� 17. by³ Karol Wania.

W Nowej Sarzynie Mistrzostwa
Województwa rozegrali najm³odsi zawod-
nicy województwa rocznik 1996 i m³odsi.
W tej kategorii wziê³o udzia³ 2 zawodni-
ków Jaru Kielnarowa. Na miejscu XVIII
sklasyfikowany zosta³ Mateusz Zawi³o,
a 31 by³ Piotr Skrzat.

II liga kobiet i mê¿czyzn
Obie dru¿yny z Kielnarowej zapew-

ni³y sobie ju¿ udzia³ w przysz³ym roku
w tej lidze. Kobiety po zwyciêstwach
z UKS Korzeniów 6:4 oraz na wyje�dzie
z LKS Chocznie k /Wadowic 10:0 zajmuj¹
bezpiecznie VII miejsce.

Natomiast mê¿czy�ni pokonuj¹c
KSOS Kraków 7:3 i Bronowiankê 6:4 oraz
remisuj¹c z KKTS Krosno5:5 i ulegaj¹c
UKS Korzeniec 6:4 zajmuj¹ 9 miejsce. Do
koñca rundy rewan¿owej pozosta³o oby-
dwóm dru¿ynom rozegranie po 1 meczu.

                              Ryszard Rz¹sa

24/25 marca 2007 r.
Górnovia Górno - Herman Hermanowa (2-1)
Strug Tyczyn - CCC D¹brówki (0-3)
31 marca/1 kwietnia 2007 r.
Herman - Sokó³ Soko³ów Ma³. (0-3)
W³ókniarz Rakszawa - Strug Tyczyn (1-2)
7 wietnia 2007 r.
B³a¿owianka B³a¿owa - Herman (1-2)
Strug - Marabunda Stobierna (1-0)
14/15 kwietnia 2007 r.
Herman - Elektrociep³ownia Rzeszów (1-5)
Wis³ok Strzy¿ów - Strug Tyczyn (0-2)
21/22 kwietnia 2007 r.
Stal £añcut - Herman (0-4)
Strumyk Malawa - Strug Tyczyn (3-0)
28/29 kwietnia 2007 r.
Herman - Jawor Krzemienica (1-4)
Strug Tyczyn - Korona Rzeszów (0-2)
3 maja 2007 r.
Górnovia Górno - Strug Tyczyn (1-0)
Herman - Wis³ok Strzy¿ów (1-3)
5/6 maja 2007 r.
Grodziszczanka Grodzisko Dl.. - Herman  (2-2)
Strug - Sokó³ Soko³ów Ma³opolski (0-0)
12/13 maja 2007 r.
B³a¿owianka B³a¿owa - Strug (0-1)
Herman - G³ogovia G³ogów (1-1)
19/20 maja 2007 r.
CCC D¹brówki - Herman (2-1)
Strug - Elektrociep³ownia Rzeszów (0-2)
26/27 maja 2007 r.
Herman - W³ókniarz Rakszawa (2-1)
Stal £añcut  - Strug Tyczyn (3-4)
2/3 czerwca 2007 r.
Marabunda Stobierna - Herman (0-2)
Strug - Jawor Krzemienica (0-0)
7 czerwca 2007 r.
Herman - Strug (1-0)
10 czerwca 2007 r.
Strug - Grodziszczanka Grodzisko Dl. (0-3)
Strumyk Malawa - Herman (2-1)
16 czerwca 2007 r.
G³ogovia G³ogów - Strug (0-1)
Herman - Korona Rzeszów (1-2)

Terminarz rundy wiosennej
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Je�li szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska          numer oferty
- sprzedawca w handlu
  obwo�nym 1300
- przedstawiciel handlowy 1297
- konsultant ds. marketingu 1296
- osoba do cyklinowania i uk³adania
  parkietu 1284
- szwaczka krawcowa 1280
- sprzedawca handlowy 1279
- sprzedawca 1278
- robotnik budowlany 1275
- tynkarz 1274
- blacharz budowlany 1273

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.

Porady prawne
W siedzibie Gminnego Cen-

trum Informacji w Tyczynie,
ul. Rynek 25 w ka¿dy czwartek
              w godz. od 9.00 do 11.00
bezp³atnych porad prawnych
udziela mgr. Maciej Bandelak

Przypominamy, ¿e
15 marca
             up³yn¹³ termin p³atno�ci
> I raty podatku rolnego
> I raty podatku od nieruchomo�ci
Podatek op³acaæ mo¿na:
> w kasie UGiM Tyczyn,
w godz. 8.00-12.30; 13.30-15.00;
> na konto Gminy Tyczyn nr
64 9164 0008 2001 0000 0286 0015.

Wymiary podatkowe z miasta
Tyczyna s¹ do odebrania w kasie
Urzêdu.

Podstaw¹ bezpiecznego postêpo-
wania z materia³ami zawieraj¹cymi azbest
jest eliminacja, lub co najmniej minimali-
zacja, ryzyka emisji w³ókien azbestu do
otoczenia. Zatem dopuszczalna jest eks-
ploatacja materia³ów zawieraj¹cych azbest
w dobrym stanie technicznym, o nieusz-
kodzonej powierzchni, odpowiednio za-
bezpieczonej np. przez pomalowanie.

W wypadku usuwania takich ma-
teria³ów konieczne jest ich zwil¿enie wod¹,
usuwanie, gdy jest to mo¿liwe, wyrobów
w ca³o�ci, unikaj¹c ich ³amania i przy za-
chowaniu pracy rêcznej, oraz przy zabez-
pieczeniu - odizolowaniu pola prac od oto-
czenia. Odpowiednie oddzielenie pola
prac od otoczenia ma zapobiegaæ ewen-
tualnemu ska¿eniu azbestem.

Wszystkie zdemontowane wyro-
by zawieraj¹ce azbest powinny byæ
szczelnie opakowane w folie i zamykane
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przypadkowe
otwarcie (zgrzewem ci¹g³ym lub ta�m¹ kle-
j¹c¹). Niedopuszczalne jest stosowanie
worków papierowych. Pakowanie usuniê-
tych wyrobów zawieraj¹cych azbest po-
winno odbywaæ siê wy³¹cznie do opako-
wañ przeznaczonych do ostatecznego
sk³adowania. Dla usuniêtych odpadów
niebezpiecznych zawieraj¹cych azbest
oraz ich transportu na sk³adowisko odpa-
dów niebezpiecznych, w³a�ciwe dla azbe-
stu, stosuje siê kartê ewidencji odpadu
i kartê przekazania odpadów.

Prace zwi¹zane z demonta¿em,
transportem i utylizacj¹ azbestu mo¿e
przeprowadziæ przedsiêbiorstwo posiada-
j¹ce zezwolenia wydane przez Starostê.

Zezwolenie Starosty Rzeszowskie-
go na prowadzenie prac remontowych
zwi¹zanych z usuwaniem azbestu na tere-
nie Powiatu Rzeszowskiego posiadaj¹:
> P.P.H.U ELEKTRONIX w Kolbuszowej,
                                          tel. 017-227-50-60
> POLONICA Sp. z o. o. w Kielcach,
                                          tel. 041-335-82-42
> P.P.H.U DACH-STYL w Je¿owem,
                                          tel. 015-879-45-77
> J.P BUD w Strzy¿owie,    tel. 606-929-639
> ENERGIE Sp. z o. o. w Krakowie,
                                          tel. 012-28-135-83
> Hydrogeotechnika w Kilecach Sp. z o. o.
                                        tel. 041-348-06-60
> Jednostka Ratownictwa Medycznego
sp. z o.o. w Tarnowie,       tel. 014-633 06 82
10. Firma Us³ugowo-Handlowa EKO-TOP
Sp. z o.o. w Rzeszowie, tel. 017-854 98 13
                                                                  (bk)

Jak bezpiecznie
usun¹æ azbest

Ci¹g dalszy ze strony 10

Apteki
Podkarpacia

jest wykluczone, ¿e koncesjê otrzyma³
wcze�niej. Zarz¹dza³ zak³adem farmaceu-
tycznym dalej przy ul. Grunwaldzkiej, tyl-
ko w nastêpstwie zmiany numeracji do-
mów pod numerem 32. W 1933 r. w zak³a-
dzie tym zosta³ zatrudniony jako zarz¹dca
izraelita Dawid Gruber (1893, 1924).
W dwa lata pó�niej Gruber naby³ aptekê
na w³asno�æ i prowadzi³ do wybuchu
wojny. W pierwszych tygodniach okupa-
cji aptekê, jak wszystkie zak³ady ¿ydow-
skie, przejêli Niemcy. Placówkê ze zmie-
nionym szyldem (Apotheke zur Minerwa)
oddali w zarz¹d wyznaczonemu komisa-
rzowi (Treuhander). By³ nim Gustaw Wisz-
niewski, dyplomowany w 1937 r. farma-
ceuta. Po wojnie aptekê do upañstwowie-
nia dzier¿awi³a Janina Wiszniewska
z domu Luft, z rodziny aptekarskiej ojca,
który kiedy� zarz¹dza³ t¹ placówk¹�.

�Historia farmacji w Polsce po³udnio-
wo-wschodniej od 1375 do 2006 r.�
s. 257-258

Dy¿ur Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej

Edmunda Kalandyka

odbywa siê w ka¿dy pierwszy
wtorek miesi¹ca w godz. 9.00-11.00
pok. 27 (I piêtro UGiM).
Najbli¿szy dy¿ur 3 kwietnia 2007 r.

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

z dat¹ 8 kwietnia 2007 r.
Termin sk³adania tekstów na dyskiet-
ce lub CD up³ywa 30 marca 2007 r.

Zdjêcia mile widziane.
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* 27 lutego 2007 r. w Szkole Podstawowej w Borku Starym odby-
³y siê Gminne Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej w grach dru¿yno-
wych dziewcz¹t i ch³opców. Patronat nad zawodami objê³a Rada
So³ecka.

W imprezie uczestniczy³y reprezentacje szkó³ z Budziwo-
ja, Kielnarowej, Matysówki oraz Borku Starego. Oto koñcowa
klasyfikacja igrzysk: dziewczêta: I miejsce - SP Kielnarowa
(Wanat Paulina, Fornal Ma³gorzata), II m. - SP Borek Stary
(Brzostowska Paulina, Krzanowska Aneta, Natko Paulina),
III m. - SP Matysówka (Wasilewska Kamila, D¹browska Izabela).

Tenis sto³owy.

Nikodem Franczykowski i Rafa³ Warcho³ odbieraj¹ nagrody

Ch³opcy: I m. - SP Borek Stary (Franczykowski Nikodem,
Warcho³ Rafa³), II m. - SP Kielnarowa (Tarnawski Damian,
Kêdzierski Pawe³, Macio³ek £ukasz), III m. - SP Budziwój
(Pa�ko Pawe³, S³owik Arkadiusz), IV m. - SP Matysówka (Bojda
Damian, Cz³onka Arkadiusz).

Zwyciêskie zespo³y za miejsca 1-3 otrzyma³y puchary,
medale oraz pami¹tkowe dyplomy ufundowane przez Radê
So³eck¹ w Borku Starym.
                                                        Zbigniew Biega
* 6 i 7 marca br. hala sportowa w Szkole Podstawowej w Borku
Starym by³a aren¹ zmagañ najlepszych dru¿yn reprezentuj¹cych
gminy powiatu rzeszowskiego w ramach Powiatowych Igrzysk
M³odzie¿y Szkolnej.

Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu nauczycieli tutejszej szko-
³y: Andrzeja Zaj¹ca i Zbigniewa Biegi oraz pana Grzegorza
Lamparta, impreza pod wzglêdem organizacyjno-sportowym
zosta³a przeprowadzona w sposób wzorowy.

Po emocjonuj¹cych pojedynkach na poszczególnych sto-
³ach wy³oniono trójki medalistów w kat. dziewcz¹t i ch³opców.
Dziewczêta: I miejsce - SP K¹kolówka, II m. - SP Kamieñ,
III m. - SP Nienadówka.
Ch³opcy: I m. - SP £¹ka, II m. - SP Borek Stary, III m. - SP
Kielnarowa.

Reprezentacja dziewcz¹t z Kielnarowej zajê³a VI miejsce,
natomiast zespó³ z Borku Starego, wystêpuj¹c w roli debiutanta
(trenuj¹ zaledwie od wrze�nia), uplasowa³ siê na 13 pozycji, prze-
grywaj¹c nieznacznie pierwszy pojedynek z pó�niejszymi br¹zo-
wymi medalistkami.

W turnieju wziê³o udzia³ 15 dru¿yn dziewcz¹t i 16 zespo-
³ów ch³opców, reprezentuj¹cych 13 gmin powiatu rzeszowskiego.

Wszyscy uczestnicy zawodów zostali ugoszczeni po-
czêstunkiem ufundowanym przez Pana Grzegorza Lamparta
z Borku Starego, radnego gminy Tyczyn. Zwyciêskim zespo³om
za miejsca 1-3 wrêczono medale oraz pami¹tkowe dyplomy ufun-
dowane przez Powiatowy Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Rzeszo-
wie.

Na zawody rejonowe zakwalifikowa³y siê po 2 najlepsze
zespo³y spo�ród dziewcz¹t i ch³opców. Jedynym przedstawicie-
lem naszej gminy na zawody rejonowe zosta³a dru¿yna ch³op-
ców z Borku Starego (Nikodem Franczykowski i Rafa³ Warcho³ -
podopieczni trenera Zbigniewa Biegi).

Rafa³ Warcho³ i jego sztuczki

                                                          Lucjan Osiad³y

Zarzad LKS �Jar� z Kielnarowej zaprasza wszystkich
symaptyków tenisa sto³owego na XV turniej tenisa sto³owe-
go o Puchar Burmistrza Gminy Tyczyn.

Turniej odbêdzie sie 25 marca br. (niedziela) o godz.
9.30 w Domu Ludowym w Kielnarowej.
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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

Kupiê ziemiê w Tyczynie lub okolicy, 10-20 arów
z mediami lub mo¿liwo�ci¹ ich podci¹gniêcia.
(210/3)                                              Tel. 692-918-553
Sprzedam dzia³kê o pow. 15 arów w Tyczynie przy
drodze na Królkê.
(211/3)                                           Tel. 505-783-755
Sprzedam pole orne o pow. 50 arów w Kielnarowej
przy drodze nieutwardzonej. Cena do uzgodnienia.
(212/3)                             Tel. 017-852-38-09

Przyjmê opiekunkê do 5-miesiêcznego dziecka na 6 godzin.
(71/1)    Tel. 017-22-91-315

Kupiê pole pod uprawê roln¹.
(213/3)                                            Tel. 606-790-233

Kupiê dzia³kê du¿¹ najlepiej w Budziwoju lub Bia³ej.
(214/3)                                            Tel. 517-899-730

Oferujemy us³ugi;
* Wystrój sal weselnych i ko�cio³ów
   (indywidualne projekty, dobór kolorystyki wg uznania
klienta, dekoracje materia³owe, balonowe, girlandowe)

* Obs³uga wesel
* Bukiety �lubne i wi¹zanki okoliczno�ciowe
* Fotografia �lubna i okoliczno�ciowa

Zapraszamy do skorzystania
z naszych us³ug, oferujemy profsjonalne
i rzetelne wykonanie.

Obs³uga ma³ych imprez
Tel. 508-444-625

Kupiê dom do 120 m2 z dzia³k¹ do 50 arów w Tyczy-
nie lub okolicy z dobrym dojazdem.
(215/2)                                            Tel. 607-212-006

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 25 arów, uzbro-
jon¹ w Kielnarowej.
(216/2)                                            Tel. 503-315-038

Sprzedam pole orne o pow. 30 arów z mo¿liwo�ci¹
budowy w Budziwoju.
(217/2)                                            Tel. 017-22-91-353

Spróbuj i przekonaj siê
sam, gwarantujemy zadowolenie
z wykonanego zlecenia!!!

Tel. 787 174 842
Tel. 604-994-038
Tel. 880-087-184

Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 60 arów, dzia³kê bu-
dowlan¹ o pow. 25 arów w Budziwoju.
(218/1) Maria Borowiec, Budziwój, ul. Pu³anek 60

Kupiê dom w Tyczynie, mo¿e byæ zamiana: nowe komfor-
towe mieszkanie 69 m2 w Rzeszowie na dom  w Tyczynie.
(219/1)                                          Tel. 501-526-217

Przyjmê do pracy sprzedawcê-kasjera, sta¿ystê od zaraz.
(72/1)                                                              Tel. 017-22-19-172

PPUH PREISS w Bia³ej przyjmie panie (mog¹ byæ
emerytki/rencistki) do produkcji garma¿erki. po godz. 20.
(73/1)                        Tel. 017-27-71-871, po godz. 20.

Sprzedam suknie �lubn¹ z USA, rozmiar 36
Tel. 017-22-93-111
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