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28 marca br. obradowa³a Rada Miej-
ska w Tyczynie. Radni zapoznali siê ze:
> sprawozdaniem z realizacji �Programu
Ochrony �rodowiska dla Gminy Tyczyn
na lata 2004-2007� oraz  �Zwi¹zkowego
Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin
Zwi¹zku Komunalnego Wis³ok� podjêli
uchwa³y w sprawach,
> raportem z realizacji Programu Prze-
ciwdzia³ania Narkomanii w 2006 r. W ubr.
Gmina Tyczyn po raz pierwszy realizowa-
³a Program Przeciwdzia³ania Narkomanii.
�rodki na realizacjê programu pochodz¹
z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoho-
lu. W bud¿ecie Gminy na rok 2006 prze-
znaczono na ten cel 20.000 z³. Realizato-
rem programu by³a Gminna Komisja Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych,
która w roku ubieg³ym przekaza³a �rodki
finansowe na nastêpuj¹ce zadania:
- Program ,,¯yjmy zdrowo, sportowo
i bezpiecznie� pod has³em ,,STOP Narko-
tykom'' realizowany przez SP w Tyczynie,
maj¹cy na celu propagowanie w�ród dzie-
ci i m³odzie¿y zdrowego i aktywnego sty-
lu ¿ycia bez narkotyków. Odby³y siê m.in.
lekcje wychowawcze, prelekcje na temat
za¿ywania narkotyków skierowane do ro-
dziców i uczniów, konkursy, gry, zawody
sportowe. W ca³ej imprezie wziê³o ³¹cznie
udzia³ oko³o 500 osób (uczniowie, rodzi-
ce, cz³onkowie sekcji pi³ki no¿nej STRU-
GU Tyczyn). Ca³kowite koszty poniesio-
ne na realizacjê zadania to kwota 4.000 z³
- Program ,,Jestem czysty - nie biorê�. To
impreza o charakterze profilaktycznym
skierowana do ludzi m³odych zorganizo-
wana przez Miejsko Gminny O�rodek
Kultury na po¿egnanie lata. W trakcie
imprezy odby³y siê pogadanki, prezenta-
cja multimedialna dotycz¹ca zagro¿eñ p³y-
n¹cych z uzale¿nieñ od narkotyków.  Ca³-
kowity koszt powierzony na realizacjê
tego zadania to kwota 2.000 z³.
£¹cznie na obydwa programy wydano
kwotê 6.000 z³.

W Gminie Tyczyn Policja nie pro-
wadzi³a ¿adnych postêpowañ przygoto-
wawczych zwi¹zanych z handlem narko-
tykami ani spraw dotycz¹cych spo¿ywa-
nia narkotyków, czy przestêpstw pope³-
nionych pod wp³ywem narkotyków. Rów-
nie¿ do Miejsko Gminnego O�rodka Po-
mocy Spo³ecznej nie wp³ynê³o ¿adne zg³o-
szenie o pomoc w zwi¹zku z problemem
narkotykowym.

Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych realizuj¹c Pro-
gram Przeciwdzia³ania Narkomanii odno-

Rada uchwali³a... towa³a tylko jeden przypadek zg³oszenia
przez rodzinê osoby uzale¿nionej od nar-
kotyków. Osoba ta, dwukrotnie wzywana
na Komisjê - nie zg³osi³a siê. Rodzina po 2
miesi¹cach sprawê wycofa³a ze wzglêdu
na zmianê miejsca pobytu osoby uzale¿-
nionej.

Ponadto radni podjêli uchwa³y
w sprawach:
> przyjêcia Programu Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Ty-
czyn na 2007 r.
> przyjêcie Gminnego Programu Prze-
ciwdzia³ania Narkomanii na lata 2007-
2010,
> uchwalenia regulaminu wynagradza-
nia (wraz z dodatkami) dla nauczycieli
w Gminie Tyczyn. Zgodnie z Kart¹ Na-
uczyciela, rady gmin corocznie uchwalaj¹
regulaminy przyznawania dodatków dla
nauczycieli. Stawki p³acy zasadniczej usta-
la corocznie Minister Edukacji Narodowej
w drodze rozporz¹dzenia. P³aca zasadni-
cza wraz z dodatkami powinna osi¹gn¹æ
w danej gminie co najmniej �rednie wyna-
grodzenie dla nauczycieli w poszczegól-
nych stopniach awansu zawodowego.
Aktualnie obowi¹zuj¹cy regulamin,
uchwalony w marcu 2006 r.  ustala³ wyna-
grodzenie nauczycieli w szko³ach na tere-
nie Gminy Tyczyn minimalnie odbiegaj¹-
ce od �rednich wynagrodzeñ dla poszcze-
gólnych stopni awansu zawodowego na-
uczycieli. Kwota bazowa na rok 2007 za-
pisana w ustawie bud¿etowej wynosiæ
bêdzie 1.885,59 z³ i w stosunku do roku
2006 wzrasta o 5 %.
> upowa¿nienia Burmistrza Gminy Ty-
czyn do podpisania porozumienia z Gmi-
n¹ Miastem Rzeszów Rada Miejska co-
rocznie upowa¿nia³a Burmistrza do pod-
pisania porozumienia o refundacjê kosz-
tów pobytu dzieci z terenu gminy w rze-
szowskich przedszkolach. W bud¿ecie
gminy s¹ na ten cel �rodki. W br. z dofi-
nansowania korzysta 9 dzieci - 5 z Bia³ej,
2 z Matysówki, 1 z Budziwoja (niepe³no-
sprawne) i 1 z Borku Starego. Kwota re-
fundacji - 409 z³ miesiêcznie za 1 dziecko.
Do UGiM wp³ynê³y cztery podania rodzi-
ców z Bia³ej i Matysówki o refundacjê
kosztów pobytu dzieci w rzeszowskich
przedszkolach od wrze�nia przysz³ego
roku. Bez zgody Burmistrza na refundacjê
kosztów rodzice nie mog¹ ubiegaæ siê
o przyjêcie dziecka w przedszkolach na
terenie Miasta Rzeszowa.
> zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej
dla zadania inwestycyjnego pn: �Przebu-
dowa koryta rzeki Strug w km 0+000 -
8+620 oraz budowa obwa³owañ na nie-

zbêdnym odcinku dla ochrony dolin zale-
wowych na terenie miasta Rzeszowa
i gminy Tyczyn�. Tegoroczny bud¿et prze-
widuje przeznaczenie 78.000 z³ jako wspó-
ludzia³ w opracowaniu dokumentacji prze-
budowy koryta Strugu i obwa³owañ. Rada
postanowi³a wydatki na to zadanie zwiêk-
szyæ o 312.000 z³ traktuj¹c je jako zobo-
wi¹zanie do sp³aty w 2008 r.
> udzielenia pomocy finansowej Samo-
rz¹dowi Województwa Podkarpackiego
na realizacjê zadania publicznego. Pomoc
ta dotyczy:
1) remontu chodnika w ci¹gu drogi woje-
wódzkiej Rzeszów-Dyl¹gówka na odcin-
ku od granicy Rzeszowa do przystanku
PKS w Bia³ej polegaj¹cego na wymianie
obrze¿y i p³ytek chodnikowych na kostkê
brukow¹; warto�æ kosztorysowa zadania
wynosi 97.000 z³, w tym udzia³ gminy
45.000 z³.
2) przebudowy chodnika przy ul. Mickie-
wicza w Tyczynie na odcinku od skrzy¿o-
wania z ul. Szopena do ul. Zagrody pole-
gaj¹ca na wymianie krawê¿nika, p³ytek
chodnikowych na kostkê brukow¹, na
odcinku o d³ugo�ci 200 mb. Warto�æ kosz-
torysowa zadania wynosi 30.000 z³, w tym
udzia³ gminy 15.000 z³, udzia³ powiatu
15.000 z³.
3) budowy chodnika w ci¹gu drogi po-
wiatowej Tyczyn - Budziwój, udzia³ gmi-
ny  50.000 z³, udzia³ powiatu 50.000 z³.
> dokonania zmian w bud¿ecie gminy na
2007 r. W wydatkach bud¿etu g³ówn¹
pozycj¹ jest budowa kanalizacji w Kielna-
rowej - 1.114.871 z³ (darowizna WSIiZ+591
tys. z³ z bud¿etu gminy). Dziêki temu roz-
pocznie siê I etap budowy kanalizacji
w Kielnarowej. Gmina uzyska³a pozwole-
nie na budowê, konieczne jest rozpoczê-
cie budowy ze wzglêdu na termin wa¿no-
�ci uzgodnieñ. WSIiZ zdecydowa³ siê par-
tycypowaæ w kosztach inwestycji w wy-
soko�ci 50 %.

Rada opowiedzia³a siê za utrzyma-
niem dotychczasowej liczby punktów
sprzeda¿y alkoholu na terenie Gminy. Na-
dal funkcjonowaæ bêdzie 6 punktów tzw.
ma³ej gastronomii, gdzie alkohol przezna-
czony jest do spo¿ycia w miejscu sprze-
da¿y: w Tyczynie 2, w Budziwoju, Herma-
nowej, Borku Starym i w Kielnarowej
(WSiZ) po 1. Punktów sprzeda¿y detalicz-
nej alkoholu (sklepy) nadal pozostaje 14:
w Tyczynie, Borku Starym i Kielnarowej
po 3, w Budziwoju i Bia³ej po 2, w Herma-
nowej 1, w Matysówce 0.

Radni przyjêli tak¿e apel do parla-
mentarzystów o zmianê przepisów doty-
cz¹cych trybu zmiany granic gmin i po-
wiatów.                                                   (bs)



4 G£OS TYCZYNA    7/2007

W Szkole Podstawowej w Tyczy-
nie zosta³ og³oszony konkurs pt. �Wiel-
kanocne pisanki� i �Wiosenne kwiaty�.
W konkursie brali udzia³ uczniowie
wszystkich klas. Prace by³y wykonywa-
ne przez uczniów w �wietlicy, jak równie¿
na lekcjach plastyki.

Kompozycje wiosennych kwiatów,
ozdoby wielkanocne, koszyczki wielka-
nocne uczniowie wykonywali z kolorowej
bibu³y i krepiny (krokusy, tulipany, ¿onki-
le, stokrotki) oraz inne zwiastuny wiosny.
Aby przybli¿yæ wielkanocne tradycje
i zwyczaje dzieci wykona³y ciekawymi
technikami pisanki, koguciki, kurczaczki,
baranki. Bardzo ³adnie prezentuj¹ siê wio-

�Wielkanocne Pisanki� i �Wiosenne Kwiaty�

senne ga³¹zki brzozy ozdobione koloro-
wymi kurczaczkami i zaj¹czkami wykona-
nymi z sizalu.

Jest ju¿ tradycj¹ w naszej szkole
robienie wielkanocnych palm z zasuszo-
nych kwiatów z dodatkiem kolorowej bi-

bu³y. Wykonanie tych prac sprawi³o dzie-
ciom du¿o rado�ci i zadowolenia.

Prace zdobi³y hol naszej szko³y,
a obecnie kompozycje kwiatowe, baranki,
kurczaczki, pisanki zdobi¹ Urz¹d Gminy
i Miasta w Tyczynie.

Serdecznie zapraszamy mieszkañ-
ców miasta do ogl¹dania prac wykona-
nych przez naszych uczniów.

                             Monika Bocek
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Pokój, wiarê i mi³o�æ o¿ywi nadzieja. To przes³anie oraz
�wiat³o czterech �wiec dnia 7 marca br. nios³y dzieci ze swoimi
terapeutami w krótkim programie artystycznym. Przygotowano
go z okazji przybycia ks. Biskupa Edwarda Bia³og³owskiego do
O�rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kiel-
narowej - Czerwonkach (w ramach wizyty parafialnej).

Po s³owie wprowadzenia przez dyrektor ds. merytorycz-
nych mgr M. Rzucid³o oraz uroczystym b³ogos³awieñstwie,
ks. Biskup i towarzysz¹cy ksiê¿a: dziekan ks. Kazimierz Guzy,

Dzielimy siê wielk¹ rado�ci¹. W 35. rocznicê naszej matu-
ry organizujemy spotkanie klasowe w budynku Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Tyczynie. Udzia³ zapowiedzieli prawie wszyscy.
Nasze jubileuszowe spotkanie jest dziêki uprzejmo�ci Pani Dy-
rektor mgr Agnieszki Chmiel.

Wszystkich, którzy chc¹ siê w³¹czyæ w modlitwê dziêk-
czynno b³agaln¹ w intencji Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ty-
czynie zapraszamy na Mszê �wiêt¹ do ko�cio³a parafialnego
w Tyczynie w dniu 21 kwietnia br. (sobota) o godz.11.00, któr¹
koncelebrowaæ bêd¹: ksi¹dz pra³at Edward �nie¿ek, tyczyñski
katecheta w latach 1968-1972 i 5 kap³anów z rocznika maturalne-
go 1972.
         Po mszy z³o¿ymy kwiaty na grobach naszych nauczycieli.

Niepe³nosprawni o warto�ciach

Inscenizacja �Cztery �wiece�

wicedziekan ks. Micha³ Szuma, ks. Mieczys³aw Lignowski,
ks. Bogdan Têcza zwiedzili placówkê. ̄ yczliwe spostrze¿enia
naszych Go�ci potwierdza³y du¿e zainteresowanie sposobem
funkcjonowania O�rodka i pracy edukacyjno - wychowawczej,
a spontaniczne reakcje wychowanków podkre�la³y rodzinn¹
atmosferê uroczysto�ci.

Po takim spotkaniu ka¿dego powszedniego dnia lepiej
rozumiemy s³owa: �To cz³owiek cz³owiekowi jest najbardziej po-
trzebny do szczê�cia�.

                                                      Agata Mróz
                                                Monika Kieca-Bialik

Maturzy�ci A.D. 1972

                          Komitet Organizacyjny Zjazdu Kole¿eñskiego

Niech nadzieja p³yn¹ca z tajemnicy Wielkiej
Nocy na sta³e zago�ci w naszych sercach, a �wi¹-
teczny czas up³ynie w zdrowiu i rado�ci.

Wszystkim swoim klientom ¿yczenia
Weso³ego Alleluja sk³adaj¹
      Rada Nadzorcza i Zarz¹d Gminnej Spó³dzielni
     �Samopomoc Ch³opska� w Tyczynie
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Wielkich dzie³ Pana nie zapominaj-
cie ani ich nie przemilczajcie! Opisujê wiêc,
co mi siê  przydarzy³o dnia 20 lutego 2007
we wtorek przed �rod¹ popielcow¹. A pi-
sze O. Pius M. Be³ch, kap³an klasztoru do-
minikanów przy sanktuarium MB w Bor-
ku Starym. Mieszka tu od roku 1986. Jest
ju¿ stary; 3 kwietnia 2007 zacznie 92 rok
¿ycia; z trudem porusza siê po celi i kory-
tarzu przy pomocy ³azika trzymaj¹c siê go
stale obur¹cz; dobrzy wspó³bracia poma-
gaj¹ mu w potrzebie; przynosz¹ strawê
codzienn¹.

Mszê �w. odprawiam siedz¹co sam
w swojej celi. Nie dajê rady sam siê ubraæ
ani w habit zakonny, ani w strój kap³añ-
ski; wk³adam jedynie na siebie stu³ê. Od-
prawiam  zwykle w po³udnie  po Anio³
Pañski. Zmieniam zawsze wed³ug  przepi-
sów kolor stu³y; wisz¹ one na drzwiach
od ³azienki po lewej stronie o³tarzyka, tyl-
ko rêk¹ siêgn¹æ.

W onym dniu po skoñczeniu Mszy
�w., jak  to zwykle czyni³em, stara³em siê
ju¿ na dzieñ nastêpny - na popielec
wszystko potrzebne przygotowaæ; siê-
gn¹³em wiêc rêk¹ po fioletow¹ stu³ê, �ci¹-
gn¹³em j¹ i po³o¿y³em na o³tarzyku; wisia-
³a  ona jednak czê�ciowo na stule czerwo-
nej i ta przy poci¹gniêciu  fioletowej spa-
d³a na pod³ogê po drugiej stronie drzwi.
No to ja przy pomocy ³azika d�wigam siê,
wstajê i idê na miejsce le¿¹cej stu³y, by j¹

Cudem   uratowany
podnie�æ i po³o¿yæ  z powrotem na
drzwiach. W celi nie ma nikogo - jestem
sam jeden. Ty³em jestem do wnêtrza ³a-
zienki, po lewej stronie s¹ drzwi. Praw¹
rêk¹ trzymam siê prawej czepigi ³azika.
Schylam siê do samej pod³ogi; chwytam
palcami stu³ê i podnoszê siê powoli  chc¹c
uchwyciæ siê klamki i przy jej pomocy
podnie�æ siê i stan¹æ na nogach. Koszto-
wa³o mnie to wiele wysi³ku. Ale stu³a wy-
lecia³a mi z r¹k i znowu spad³a na pod³o-
gê. Wiêc z powrotem schylam siê, chwy-
tam j¹ palcami  i silê siê podnie�æ, uchwy-
ciæ klamki, ale si³ ju¿ nie by³o, nie da³em
rady. Wszelki wysi³ek i próba zawodzi. Co
gorsza, ³azik pocz¹³  posuwaæ siê naprzód.
Przede mn¹ widmo  gro�nego, nieobliczal-
ne w skutkach upadku twarz¹ i ca³ym cia-
³em na ³azik i pod³ogê  - �mieræ lub kalec-
two. I sta³o siê co� niesamowitego: Jakie�
silne rêce chwyci³y mnie z ty³u za bary,
d³onie w³o¿y³o pod pachy, podnios³o do
góry, wyprostowa³o  i po³o¿y³o rêce na
czepigach ³azika. Jak by nic siê nie sta³o
ruszam wprzód. Jestem oszo³omiony. Nie
zdajê sobie jeszcze d³ugo sprawy z tego,
co siê dokona³o. Patrzê, stu³a wisi znowu
na drzwiach. Ja jej nie podnios³em. Mijaj¹
chwile. Powoli u�wiadamiam sobie
wszystko, co siê ze mn¹ sta³o. Dociera mi
do �wiadomo�ci wielko�æ dzie³a Bo¿ego
-  uratowania miê od nieszczê�cia.
Wdziêczno�æ Bogu. Idê wiêc do ojca prze-

ora, Romana Baka³arza i przy jeszcze
dwóch �wiadkach: O. Józefa i O. Januare-
go  opowiedzia³em z wielkim wzruszeniem
wszystko, co siê ze mn¹ wydarzy³o.

I te¿ to dziwne: potem jeszcze przez
kilka dni na swoich  barach czu³em ten
uchwyt b³ogos³awionych r¹k ratuj¹cych
mnie   od nieszczê�cia.

Borek Stary, dnia 19 III 2007
                   O. Pius M. Be³ch OP

Autor do swego tekstu do³¹czy³
¿yczenia Weso³ego Alleluja dla Czytelni-
ków �GT�. My za� polecamy Ojca Piusa
dalszej Bo¿ej Opiece, tym bardziej, ¿e ju¿
wkroczy³ w 92 rok swego ¿ycia.
                       Szczê�æ Bo¿e!

�Wiedz, ¿e to nie na wieki tej brzydoty trwanie.
Piêkni wszyscy bêdziemy,

przyjdzie zmartwychwstanie�.
                                        Danuta Bielec z Bachórza

Z wiar¹ w Wiktoriê Wielkiej Nocy przesy³amy
najserdeczniejsze ¿yczenia, by Chrystus Zmartwych-
wsta³y wspiera³ w trudach i obowi¹zkach dnia codzien-
nego.

Niech wielkanocne przes³anie niesie pokrzepienie,
dodaje si³y i umacnia w pokonywaniu w³asnych s³abo-
�ci nie tylko w tym �wi¹tecznym czasie.

Z wielkanocnym pozdrowieniem
Weso³ego Alleluja

                                   Józef Jod³owski
                                Starosta Rzeszowski
                                        Marek Sitarz
                              Wicestarosta Rzeszowski

Dla naszych Czytelników wielkanocne ¿yczenia
przekazali tak¿e:
* Pani Urszula W¹sacz z Warszawy,

* Pracownicy Stacji Caritas w Tyczynie,

* Pensjonariusze i pracownicy �rodowiskowego Domu
   Samopomocy w Tyczynie,

* Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie ze Szko³y
   Podstawowej w Tyczynie,

* Piotr Wac³awek z rodzin¹
   z Chicago,

* Pani Zofia Domino z Tyczyna,

* Parafialne Ko³o Caritas
   z Hermanowej
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Podczas porz¹dkowania rodzin-
nych dokumentów znalaz³em tê fotogra-
fiê. Oprócz mojej mamy Joanny Stopy

Historia jednej fotografii

                             Roman Holzer

(w ostatnim rzêdzie czwarta od prawej)
i Edmunda Hada³y (szósty od prawej),
który by³ ojcem mojego kolegi, nie wiem

nic o pozosta³ych. Moja mama zmar³a
w 1954 r., a za ¿ycia ojca nie widzia³em tej
fotografii i nie mog³em zapytaæ, kim s¹ lu-
dzie na tym zdjêciu. Pozwalam sobie za
po�rednictwem �G³osu Tyczyna� zwróciæ
siê z apelem do tych, którzy rozpoznaj¹
znajomych lub krewnych, uwiecznionych
w ten szczególny sposób. Mo¿e odezw¹
siê ¿yj¹cy a bêd¹cy w gronie sfotografo-
wanych. Je¿eli apel przyniesie skutek mo¿e
powstaæ cykl ciekawych historii o tych
ludziach, ka¿dy ma jak¹� historiê.

Na odwrocie tego zdjêcia jest sze-
reg odrêcznych podpisów, m.in. Kielar
Stefka, Józka Cebulak, Kocan Edek, Filip
Edek, Marian Malec, Wo�niak Tadeusz,
W³adyka Kazia. Mo¿e to w jaki� sposób
pomo¿e rozszyfrowaæ kto jest kto.

Zdjêcie zrobione zosta³o w drugiej
po³owie lat 40-tych (1946-1947). S¹ na nim
nauczyciele, prawdopodobnie podczas ja-
kiego� spotkania czy szkolenia). Byæ
mo¿e odby³o siê ono w szkole w Kielna-
rowej, gdzie wtedy pracowa³a moja mama.

20 pa�dziernika 2006 r. rozstrzy-
gniêto przetarg na budowê kanalizacji sa-
nitarnej w Hermanowej, etap III. Oferty
z³o¿y³o 9 firm. Na wykonawcê robót wy-
brano firmê SANITEX z Gniewczyny £añ-
cuckiej, która z³o¿y³a kompletn¹ ofertê za
cenê 338 979 z³ brutto.

Zakres robót do wykonania w ter-
minie do 30 czerwca 2007 r. obejmuje:
- ruroci¹gi PVC �r. 160-200 mm, d³.3027 mb,
- ruroci¹g t³oczony PE �r. 90 mm d³. 608 mb.

Hermanowa

Kanalizacji ci¹g dalszy
- przepompowniê �cieków 1 klp. i przydo-
mow¹ oczyszczalniê �cieków - 1 kpl.

Roboty prowadzone s¹ na odcin-
kach: Hermanowa Pañskie Pola i  Herma-
nowa Kamieniec. Nie mo¿na by³o dotych-
czas wykonaæ kanalizacji sanitarnej w tych
czê�ciach Hermanowej ze wzglêdu na
trudno�ci z uzyskaniem zgód od w³a�ci-
cieli posesji na  u³o¿enie ruroci¹gów.

Wykonuj¹c obecny zakres robót
wcze�niej - razem z poprzednim etapem,                 Aleksander Dawidziak

mo¿na by³o na realizacjê uzyskaæ pomoc
finansow¹ w wysoko�ci 70% kosztów ca-
³ego zadania. Poniewa¿ na realizowany
obecnie, zbyt ma³y zakres robót nie mo¿-
na uzyskaæ pomocy finansowej ze �rod-
ków unijnych, Gmina jako Inwestor musi
w 100% sfinansowaæ koszty budowy.

Apeluje siê do mieszkañców Her-
manowej Pañskie Pola jak i Kamieñca
o dokonanie pe³nej wp³aty, tj. 3.500 z³ za
jeden przykanalik, by mo¿na by³o pod³¹-
czyæ do realizowanej kanalizacji wszyst-
kie budynki objête projektem.

21 marca br. w UGiM w Tyczynie
odby³y siê pierwsze konsultacje Zintegro-
wanego Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji Miasta i Gminy Tyczyn na lata 2007-
2013. W spotkaniu wziêli udzia³ radni, so³-
tysi, szefowie jednostek organizacyjnych
Gminy, instytucji edukacji, kultury. Nie za-
brak³o przedstawicieli stowarzyszeñ,
wspólnoty mieszkaniowej, organizacji po-
zarz¹dowych i przedstawicieli zwi¹zków
wyznaniowych z terenuj Gminy.

Spotkanie prowadzi³ Prezes Firmy
HEKTOR Stanis³aw Lis, który przestawi³
szczegó³owe cele rewitalizacji. S¹ to:
> poprawa warunków ¿ycia mieszkañców
Tyczyna widoczna w poprawie estetyki
przestrzeniu publicznych, a w szczegól-
no�ci infrastruktury drogowej,

> remonty nieruchomo�ci i modernizacja
infrastruktury technologicznej i spo³ecz-
nej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej,
> ochrona uk³adu urbanistycznego gmi-
ny  - prace konserwatorskie i remonty za-
bytków, odnowienie fasad i dachów bu-
dynków o warto�ci architektonicznej
i znaczeniu historycznym znajduj¹cych siê
w rejestrze zabytków wraz z zagospoda-
rowaniem przyleg³ego terenu przyczynia-
j¹ce siê do rozwoju kultury, turystyki
i tworzenia sta³ych miejsc pracy.

S. Lis przedstawi³ ogóln¹ koncep-
cjê Programu Rewitalizacji oraz warunki
jakie musz¹ byæ spe³nione przez benefi-
cjentów koñcowych, aby mogli umie�ciæ
swoje zadania w Programie. W trakcie
spotkania zg³oszono wiele sugestii i py-

Odnawiamy Tyczyn i Gminê
tañ. Ka¿dy bior¹cy udzia³ w spotkaniu mia³
mo¿liwo�æ wpisania �obiektu� do wnio-
sku o umieszczenie zadania, aby móg³ on
byæ zawarty w Programie Rewitalizacji
Miasta i Gminy Tyczyn na lata 2007-2015.
Wnioski o umieszczenie zadania w Pro-
gramie ka¿dy mieszkaniec móg³ z³o¿yæ
w Urzêdzie Gminy (do 5 kwietnia br.).

Wiêcej o Programie Rewitalizacji
mo¿ecie pañstwo Przeczytaæ na stronie in-
ternetowej pod adresem: www.tyczyn.pl
w zak³adce nowo�ci.

Drugie spotkanie konsultacyjne
odbêdzie siê 13 kwietnia br. Wszystkich
zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Wszyscy, którzy przybêd¹ do Urzêdu
bêd¹ mogli w³¹czyæ siê w tworzenie osta-
tecznej wersji Programu Rewitalizacji Mia-
sta i Gminy Tyczyn.                                         (azw)



8 G£OS TYCZYNA    7/2007

6 kwietnia 2007 r. minê³a 40 roczni-
ca �mierci ks. dziekana Kazimierza Liso-
wicza. Urodzi³ siê 21 stycznia 1912 r.
w Tyczynie na Potokach, jako trzecie
dziecko w wielodzietnej rodzinie. Do Szko-
³y Podstawowej uczêszcza³ w Tyczynie.
Po jej ukoñczeniu  rozpocz¹³  naukê w Gim-
nazjum im. Stanis³awa Konarskiego w Rze-
szowie. Zamieszka³ na prywatnej stancji.
M³ody gimnazjalista od pocz¹tku przeja-
wia³ wybitne zdolno�ci humanistyczne
i szczególne zainteresowania jêzykami: ³a-
cin¹, grek¹ i niemieckim. W starszych kla-
sach udziela³ korepetycji, pomagaj¹c w ten
sposób rodzicom w op³aceniu czesnego

Ludzie st¹d

Ks. dziekan Kazimierz Lisowicz

zwa od nazwiska szefa Organizacji Ukra-
iñskich Nacjonalistów, Stiepana Bande-
ry). Ciê¿kie chwile nie ominê³y parafialne-
go ko�cio³a; banderowcy napadali kilka-
krotnie na �wi¹tyniê w celach rabunko-
wych. W czasie jednego z napadów w 1945
r. usi³owali ukra�æ naczynia liturgiczne, ale
miejscowa ludno�æ odstraszy³a z³odziei.
Napadali tak¿e na plebaniê. Podczas jed-
nej z akcji wezwani na pomoc okoliczni
ch³opi przybyli z czym kto móg³, aby bro-
niæ ksiêdza proboszcza i ko�cio³a. Zginê-
³o wtedy dwóch parafian i  dwóch bande-
rowców. Jeden z poleg³ych parafian mia³
syna w szkole �redniej, ks. proboszcz ³o-
¿y³ na dalsze kszta³cenie. Podczas kolej-
nego napadu na plebaniê pobito bardzo
dotkliwie ksiêdza Kazimierza.

W ciê¿kich czasach 5-letniego ad-
ministrowania parafi¹ ks. Kazimierz Liso-
wicz zadba³ o odnowienie ko�cio³a  prze-
prowadzaj¹c remonty oraz zarz¹dza³ go-
spodarstwem rolnym plebani. Prowadzi³
tak¿e o¿ywion¹ dzia³alno�æ duszpastersk¹
podkre�laj¹c kult rodaka stachociñskie-
go, �wiêtego Andrzeja Boboli.

W kwietniu 1948 r. ks. Kazimierz
zosta³ przeniesiony do parafii Dubiecko.
Powierzono mu probostwo i dzie³o rozpo-
czêtej przed wojn¹ budowy �wi¹tyni. Tam
zasta³ wzniesione �ciany nowej �wi¹tyni
tylko do po³owy okien i ogromn¹ potrze-
bê szybkiego wznoszenia ko�cio³a, bo
obecny by³ za ma³y do ówczesnej parafii.
Zabra³ siê zaraz do pracy nie zwa¿aj¹c na
trudno�ci w³adz w budowie �wi¹tyni
 i w zdobywaniu materia³ów budowlanych,
o które zabiega³ wszêdzie gdzie móg³, wy-
korzystuj¹c ka¿d¹ nadarzaj¹c¹ siê okazjê.
Wykorzystywa³ tak¿e znajomo�ci. Du¿o

pomóg³ mu w za³atwianiu materia³ów bu-
dowlanych gimnazjalny kolega z klasy,
¯yd Dornfest, który po wojnie zajmowa³
wp³ywowe stanowisko w Urzêdzie Woje-
wódzkim w Rzeszowie.

Do budowy ko�cio³a, poza miej-
scowymi fachowcami, ks. Lisowicz  zaan-
ga¿owa³ mistrzów murarskich z Tyczyna:
Wac³awa Matu³ê, Leona £uszczaka,
Edwarda Konkola i innych. Proboszcz za-
biega³ te¿ o wystrój �wi¹tyni. Jednym
z zamówieñ z³o¿onych w Zak³adach Por-
celanowych w Boguchwale by³a figura
Pana Jezusa. Transport do Dubiecka zo-
sta³ powierzony tyczyñskim furmanom,
braciom ksiêdza Stanis³awowi i Francisz-
kowi oraz Kazimierzowi Paj¹kowi.

Po czterech i pó³ roku stanê³a
w Dubiecku wspania³a �wi¹tynia, najwiêk-
sza w dekanacie dubieckim. 24 sierpnia
1952 r. biskup Franciszek Barda dokona³
uroczystej konsekracji nowego ko�cio³a
pw.  Niepokalanego Serca NMP i �w. Apo-
sto³ów Szymona i Judy Tadeusza. Ks. pro-
boszcz postanowi³ zatroszczyæ siê rów-
nie¿ o now¹ plebaniê, a przez kolejne lata
pracowa³ nad t³umaczeniem na jêzyk pol-
ski historii parafii Dubiecko, spisanej po
³acinie. W uznaniu zas³ug, w 1963 r. zosta³
dziekanem dekanatu dubieckiego.

Kiedy ks. Lisowicz upora³ siê
z budow¹ �wi¹tyni i plebani zacz¹³ pod-
upadaæ na zdrowiu i nie dane mu by³o cie-
szyæ siê d³ugo owocami swojej pracy. Po
19 latach pracy  duszpasterskiej zmar³
6 kwietnia 1967 r. w Krakowie po ciê¿kiej
chorobie. Mia³ 55 lat. Pochowany zosta³
na cmentarzu w Dubiecku. ̄ egna³y go nie-
zliczone t³umy parafian Dubiecka i oko-
licznych miejscowo�ci, a tak¿e Tyczyna.

i stancji. Egzamin dojrza³o�ci zda³ w maju
1931 r. Nastêpnie wspólnie z koleg¹ ze stan-
cji - Dominikiem Bialicem z B³a¿owej, roz-
pocz¹³ studia teologiczne w Seminarium
Duchownym w Przemy�lu. �wiêcenia ka-
p³añskie przyj¹³ w czerwcu 1936 r. Na mszy
prymicyjnej byli m.in. ks. Wolski, ks.
Szczepanek i wielu kolegów. By³o to wiel-
ki wydarzenie w parafii.

Na pierwsz¹ placówkê ks. Lisowicz
zosta³ skierowany do ¯o³yni, gdzie pra-
cowa³ do 1938 r. jako wikary. Przez kolejny
rok by³ wikarym w Jaros³awiu, a nastêp-
nie do lutego 1943 r. w £añcucie, gdzie
pe³ni³ te¿ funkcjê kapelana AK. Po prawie
7-letniej pracy jako wikariusz zosta³ po-
wo³any na stanowisko administratora pa-
rafii w Strachocinie k. Sanoka. Strachoci-
nê zamieszkiwa³a mieszana ludno�æ pol-
ska i ukraiñska, prze¿ywaj¹c grozê tocz¹-
cych siê walk pomiêdzy Polakami a od-
dzia³ami  UPA (Ukraiñskiej Powstañczej
Armii). Wokó³ Strachociny p³onê³y wio-
ski. Mê¿czy�ni trzymali ci¹g³¹ stra¿, ko-
biety z dzieæmi nocowa³y w polu, aby nie
daæ siê zaskoczyæ w domach, bo bande-
rowcy podpalali domy razem ze �pi¹cymi
mieszkañcami (banderowcy - potoczna na-

Rok 1925. Kazimierz Lisowicz, uczeñ
VI klasy Gmnazjum im. Stanis³awa Konar-
skiego w Rzeszowie

Czerwiec 1936. Wprowadzenie ks. Kazimierza Lisowicza do ko�cio³a
w Tyczynie na mszê prymicyjn¹
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23-25 marca br. tyczyñska wspólnota oazowa wyjecha³a
na rekolekcje do Chmielnika. Obecny rok duszpasterski w diece-
zji obchodzony jest jako czas odkrywania warto�ci Pisma �wiê-
tego wiêc i nasza wspólnota podczas dni skupienia siêgnê³a do
tego skarbca - Ksiêgi ¯ycia. Rekolekcje prowadzili: ks. Pawe³
Gnat i siostra Debora Kowalewska - Dominikanka. G³ównym
motywem przejawiaj¹cym siê w naszych rozwa¿aniach by³y s³o-
wa z Drugiej Modlitwy o Tajemnicy Pojednania, mówi¹ce o tym,
¿e �Jezus jest S³owem, które nas zbawia�. W czasie rekolekcji
bardziej zrozumieli�my warto�æ Liturgii S³owa - jako czasu, kie-
dy przemawia do nas sam Bóg. Ws³uchiwali�my siê w historiê
¿ycia króla Dawida, który nawróci³ siê ze swego grzechu. Przy-
gl¹dali�my siê postawie celnika Mateusza, którego powo³a³ Je-
zus, a tak¿e p³acz¹cej nad grobem Jezusa Marii Magdalenie, do
której przyszed³ Zmartwychwsta³y. Dla wielu z nas nowo�ci¹
by³a modlitwa Jutrzni¹. Zrozumieli�my, ¿e ta codzienna modli-
twa Ludu Bo¿ego - oparta jest przede wszystkim na Ksiêdze
Pisma �wiêtego. W pi¹tek uczestniczyli�my w Drodze Krzy¿o-
wej. Pasyjnym rozwa¿aniom towarzyszy³y obrazy - cienie osób
ze stacji drogi krzy¿owej. Na zakoñczenie rekolekcji uczestni-
czyli�my w dynamice pt. �Ziarno Bo¿e� prowadzonej przez sio-
strê moderatorkê. Wpatrywali�my siê w ziarno, które pada na
drogê, ska³y, miêdzy ciernie i na glebê ¿yzn¹ oraz zastanawiali-
�my siê, jaki jest nasz stosunek do S³owa Bo¿ego.

Rekolekcje oazy tyczyñskiej

Rok  Bib l i i

Warto by³o, chocia¿ na chwile wyciszyæ siê, aby bardziej
us³yszeæ przemawiaj¹cego Boga przez S³owo Pisma �wiêtego.

W mowie pogrzebowej jego wikariusz, ksi¹dz Józef Mucha, na-
zwa³ go �tytanem pracy�.  Na p³ycie grobowca zosta³o umiesz-
czone motto ¿ycia ks. dziekana  Kazimierza Lisowicza:  �Maryjo
Tobie s³u¿y³em. Tobie ufam�.

                                                        Krystyna Knutel

Pamiêæ o ks. Kazimierzu Lisowiczu w parafii Dubiecko
jest bardzo ¿ywa. Parafianie z szacunkiem i uznaniem wypowia-
daj¹ siê na temat jego pos³ugi duszpasterskiej. We wrze�niu br.
bêdzie wmurowana i po�wiêcona tablica upamiêtniaj¹ca budow-
niczych ko�cio³a w Dubiecku: ks. Górnickiego, ks. Pawlikiewi-
cza, ks. Jedziniaka i ks. Lisowicza. Przygotowywana jest tak¿e
ksi¹¿ka po�wiêcona parafii Dubiecko.

Ko�ció³ parafialny w Dubiecku pw. Niepokalanego Serca NMP
i �w. Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza, budowany w l. 1927-1952

- �Tyczyn -  edukacja regionalna�. Program wycieczek po Ty-
czynie i okolicy dla klas IV-VI (2006), autorka Anna Kowalczyk,
cena 15 z³.
- Album �Ziemia Tyczyñska�, 2006, wydawca - Podkarpacki
Instytut Ksi¹¿ki i Marketingu w Rzeszowie, tekst D. Leszczyñ-
ska, zdjêcia B. Frydrych i archiwum UGiM, opr. graficzne S. Tu-
lik. Cena 30 z³.
- Album �Niedaleko od Rzeszowa� z fotografiami z Hermano-
wej, Borku Starego, Kielnarowej i Tyczyna, (2006), cena 40 z³.
- �Ko�ció³ w Budziwoju� (2006), autorki: Teresa Borowiec, Re-
gina Kawa; cena 15 z³.
- �Samorz¹d lokalny - istota, efekty i do�wiadczenia� (2005),
praca zbiorowa, cena 10 z³.
- �Historia budziwojskich ch³opów� (2005), aut. W. Pruchnik;
cena 15 z³.
- �Szko³a w Budziwoju w latach 1847-1973� (2005), autorki:
Teresa Borowiec i Regina Kawa; cena 15 z³.
- �W³adys³aw Samek ch³op - inteligent z Borku Starego�
(2004), oprac. red. W. Daszykowska-Ruszel; cena 15 z³.
- �Tyczyn - dziedzictwo kulturowe� (2003), pr. zbiorowa;
cena 15 z³.
- �Szanse i bariery rozwoju gminy� (1997), autorzy: Z. Sta-
chowski i K. Szczepañski; cena 15 z³.
- �Ludwik Wodzicki� - ziemianin z Tyczyna� (1997), autor
S. Wnêk; cena 7 z³.

Mapa województwa podkarpackiego (2003), cena 5 z³.
Mapa okolice Rzeszowa - powiat rzeszowski (2006), cena 5 z³

Ksi¹¿ki o gminie

                Animatorzy: Kamil Kwolek i Justyna Bomba
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W tym roku Szko³a Podstawowa
w Hermanowej, nosz¹ca imiê �w. Królo-
wej Jadwigi, postanowi³a uczciæ swoj¹ pa-
tronkê w zupe³nie inny sposób ni¿ dotych-
czas. Tym razem rocznicê nadania szkole
jej imienia obchodzono w dwóch etapach.
Pierwszy rozpocz¹³ siê 21 marca br. wyjaz-
dem uczniów klas II do Krakowa. Tutaj,
na Wawelu, dzieci mia³y okazjê zobaczyæ
miejsca, które zwi¹zane by³y z ¿yciem Kró-
lowej, zwiedzi³y Katedrê oraz Collegium
Maius. Etapem drugim by³ konkurs o �w.
Jadwidze, który SP w Hermanowej og³osi-
³a, chc¹c uczciæ swoj¹ patronkê. Konkurs
skierowany zosta³ do uczniów podstawó-
wek naszej Gminy, sk³ada³ siê z czê�ci pla-
stycznej, literackiej oraz sportowej.

27 marca br. w sali gimnastycznej
SP w Hermanowej zebrali siê reprezentan-
ci szkó³ podstawowych naszej Gminy,
go�ciem by³ te¿ Burmistrz Kazimierz

Hermanowa

�wiêto szkolnej patronki

Szczepañski. Renata Prokop, dyrektor SP
w Hermanowej, po krótkim wyst¹pieniu
zaprosi³a wszystkich na czê�æ artystycz-

nikom konkurencje sportowe, te popro-
wadzi³ p. Marcin Rejment. Ta czê�æ
uczniowskich zmagañ tylko z pozoru wy-
dawa³a siê ³atwa. Zadaniem poszczegól-
nych dru¿yn by³o jak najd³u¿ej trzymaæ
miecz (by³ bardzo ciê¿ki, zrobiony na wzór
�redniowiecznego) oraz chwytanie na nie-
go obrêczy. Czê�æ sportowa by³a bardzo
widowiskowa, dlatego wzbudzi³a du¿e
emocje nie tylko w�ród uczestników kon-
kursu, ale i w�ród publiczno�ci.  W prze-
rwie miêdzy liczeniem punktów Burmistrz
oraz dyrektor SP z Bia³ej zmagali siê rów-
nie¿ w konkurencji sportowej, z zupe³nie
dobrym skutkiem.

Ostatni¹ czê�ci¹ fina³u by³a kolej-
na seria pytañ, dotycz¹ca znajomo�ci fak-
tów z ¿ycia królowej Jadwigi. Potem na-
st¹pi³o podsumowanie  konkurencji spor-
towej i historycznej oraz uroczyste wrê-
czenie dyplomów i nagród.

Szkolna grupa teatralna                                           Rozdanie nagród

Prace konkursowe

Konkurencja sprawno�ciowa

n¹. Z³o¿y³y siê na ni¹: pie�ni i tañce dwor-
skie oraz krótkie przedstawienie pt. �O kró-
lowej Jadwidze, która kocha³a ksi¹¿ki�. Za-
równo chór, jak i zespó³ teatralny, wyst¹-
pi³ w przepiêknych kolorowych strojach,
nawi¹zuj¹cych do epoki; uszy³y je panie
Jolanta Pa�kiewicz i Ma³gorzata  Kalan-
dyk. Bordowe kubraczki ch³opców i ró¿o-
we sukienki dziewczynek oraz prace pla-
styczne s³u¿y³y równie¿ jako barwne t³o
do konkursu.

Po czê�ci artystycznej nast¹pi³o
to, na co wszyscy uczestnicy czekali - fi-
na³ konkursu po�wiêconego królowej Ja-
dwidze. Tutaj zaczê³y siê prawdziwe emo-
cje. Reprezentanci ka¿dej ze szkó³ podsta-
wowych starali siê ze wszystkich si³ udo-
wodniæ swoj¹ przewagê. A wcale nie by³o
³atwo. Zadaniem uczestników by³o udzie-
lenie poprawnych odpowiedzieæ na 6 py-
tañ w czê�ci historycznej, któr¹ prowa-
dzi³a p. Renata Okoñ. W ramach �odprê-
¿enia� organizatorzy przygotowali uczest-                          Ci¹g dalszy na stronie 13
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23 marca br. �Flimero� wziê³o udzia³
w II Miêdzynarodowym Turnieju Cheer-
leaders, który odby³ siê w Warszawie. Do
startu zg³osi³y siê zespo³y z Litwy, Ukra-
iny, Rosji, Czech i ca³ej Polski.

Cheereading to popularna forma
tañca, ale koniecznie z rekwizytem jakim
s¹ pompony. To taniec synchroniczny ze
�ci�le wymaganymi elementami gimna-
styczno-akrobatycznymi i wyskokami.
W tej rozwijaj¹cej siê dyscyplinie od daw-
na organizowane s¹ mistrzostwa Europy

Podwójne z³oto dla �Flimero�
Z okazji �wi¹t

Wielkanocnych
wszystkim
Mieszkañcom
zdrowia, pomy�lno�ci i obfito�ci
³ask p³yn¹cych od Zmartwych-
wsta³ego Chrystusa
¿ycz¹
             w³adze samorz¹dowe
                   Gminy Tyczyn

i �wiata. I tym regulaminowym wymaga-
niom sprosta³y nasze dziewczêta.

Grupa starsza �Flimero� (14- 16 lat)
to zespó³ znany w Polsce, o wysokich
umiejêtno�ciach - dlatego po cichu liczy-
³am na medal. W barwnych strojach, gu-
stownym makija¿u i fryzurze dziewczêta
wyró¿nia³y siê wizualnie i tanecznie. Mimo,
¿e uk³ad eliminacyjny zatañczy³y na 80%

swoich umiejêtno�ci, co w sporcie niewy-
miernym zawsze zostawia pewne w¹tpli-
wo�ci, w rundzie fina³owej z wdziêkiem,
ale i na pe³nych obrotach wykona³y swój
program. W ocenie koñcowej �Flimero�
zdoby³o pierwsz¹ lokatê!

Ogromnym zaskoczeniem by³ wy-
stêp m³odszej grupy �Flimero�. W kate-
gorii do lat 14 by³y�my najm³odszym  ze-
spo³em (nasze �Flimerki� s¹ w wieku
6,5- 11 lat). Ten pierwszy powa¿ny start
mia³ byæ dla nich tylko sprawdzianem

i do�wiadczeniem. Okaza³o siê jednak, ¿e
maluchy wpatrzone w starsze kole¿anki
nie chcia³y im ustêpowaæ. Ze �szczerba-
tym� u�miechem, dziecinnym urokiem
swój uk³ad zatañczy³y brawurowo dosta-
j¹c siê do fina³u. Fina³ potraktowa³y jako
wyzwanie i pokona³y du¿o starsze kole-
¿anki. Publiczno�æ by³a zachwycona pre-
zentacj¹ i wykonaniem uk³adów, na co nie
by³o obojêtne te¿ Jury. �Flimero Junior�
równie¿ zosta³o zdobywc¹ I miejsca.

Rado�æ i ³zy szczê�cia by³y nasz¹
reakcj¹ na d³ugo w napiêciu oczekiwany
werdykt jury. By³a to jedna z najmilszych
chwil w mojej pracy, za któr¹ dziêkujê
dziewczêtom, które znosz¹ ciê¿ki trud 3-
godzinnych treningów nie tylko w tygo-
dniu, ale i w weekendy oraz moje wysokie
wymagania.

Z³ote medale II Miêdzynarodowe-
go Turnieju Cheerleaders zdoby³y:
- w kat. do 14 lat - �Flimero Junior�, Polska
- w kat. 14 - 16 lat - �Flimero�, Polska
- w kat. powy¿ej 16 lat - Zespó³ z Ukrainy.

W sk³adzie  Zespo³u �Flimero Ju-
nior� w kat. do 14 lat wystêpowa³y: Kari-
na Krawczyk, Madzia Baæ (kl. II), Natalia
Majewska, Dominika Brzêk, Klaudia Le-

niart, Ola Rozmus, Wiktora Domino (kl.
I), Magda Martyno, Kasia Lesiak (�0�),
Weronika Brzêk, Dagna Z¹bek (kl. IV).

Sk³ad Zespo³u �Flimero� w kat. 14-
16 lat: Agata Krzak, Karolina Ozon, Mag-
da Mucha, Joanna Wada³a, And¿elika
Szyde³ko, Monika Szyde³ko, Klaudia
Szyde³ko, Kamila Stachurska, Marzena
Prêdka, Oliwia Gawe³.

M³odsza grupa �Flimero� zrobi³a furorê i zdoby³a z³oty medal

Starsze dziewczêta tak¿e nie da³y szans
rywalkom i siêgnê³y po z³oto

Z³ote medalistki ma³e i du¿e wraz z zespo³em z Ukrainy

                         Ci¹g dalszy na stronie 13
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Kilka dni temu otrzyma³em ksero-
kopiê artyku³u zamieszczonego w �G³osie
Tyczyna� nr 8/2006 dotycz¹cz¹cego kil-
kupokoleniowej rodziny Heggenberge-
rów kultywuj¹cej zawód kominiarski (au-
torem tekstu jest Dariusz Fudali). Po jego
przeczytaniu nasunê³o mi siê kilka w¹tpli-
wo�ci, mo¿e nieistotnych, lecz maj¹cych
znaczenie tym bardziej, ¿e w rodzinie tej
imiona osób tak czêsto siê powtarzaj¹, i¿
nale¿y uwa¿aæ, aby nie pope³niæ b³êdu.
Byæ mo¿e tak w³a�nie sta³o siê tym razem.

Co do artyku³u, potwierdzam wie-
lowiekow¹ tradycjê tyczyñskich kominia-
rzy wykonuj¹cych ten zawód na prze-
strzeni wieków. Z mojego rozeznania wy-
nika, ¿e zawód ten wykonywali równie¿
potomkowie rodu Heggenbergerów
sprzed wieków, a mianowicie w Austrii,
sk¹d Heggenbergerowie siê wywodz¹.
Chcia³bym wyra�nie podkre�liæ, ¿e list mój
nie nosi znamion podwa¿ania czegokol-
wiek we wspomnianym artykule. Zwracam
jednak uwagê na pewne nie�cis³o�ci jakie
wkrad³y siê do tekstu, a dotycz¹ one fak-
tu, ¿e w rodzinie powtarzaj¹ce siê imiona
doprowadzaj¹ do pomy³ek.

Ród tyczyñskich kominiarzy to ro-
dzina mojej babci Antoniny Heggenber-
ger-Urbañskiej urodzonej w Tyczynie
21 marca 1883 r. Jestem w posiadaniu wy-
ci¹gu z ksiêgi chrztów tyczyñskiej kole-
giaty na tê okoliczno�æ, a chrzci³ moj¹ bab-
ciê sam proboszcz parafii ks. Leopold Ol-
cyngier spoczywaj¹cy na tyczyñskim
cmentarzu wraz ze swoj¹ matk¹ - Julian¹.
Jako wnuk i krewny szczycê siê tym, ¿e
w historii tego rodu mam swój udzia³, choæ-
by z racji pokrewieñstwa.

Historiê niemal ca³ej rodziny Heg-
genbergerów i pokrewnych spisa³em
w jedn¹ ca³o�æ w mojej pracy (celowo nie
nazywanej ksi¹¿k¹, gdy¿ nie taki by³ mój
zamys³, choæ mo¿e szkoda). Spisane zo-
sta³y dzieje rodu, którego korzeni nale¿y

Listy od czytelników
szukaæ w Austrii. Do dzi� potomkowie
Heggenbergerów rozproszeni po �wiecie,
¿yj¹ w Austrii, Niemczech, Stanów Zjed-
noczonych, a nawet w Australii. W swych
dociekaniach siêgn¹³em roku 1627 i doty-
czy to osoby Anny Heggenberger ze
Szwajcarii. Moje rozwa¿ania dotyczy³y
okresu wcze�niejszego i dotyczy³y g³ów-
nie polskiej sagi rodu Heggenbergerów,
która rozpoczê³a od osoby bezpo�rednio
przyczyniaj¹cej siê do tego zdarzenia,
a mianowicie od Wernera Heggenberger,
urodzonego w 1730 r., pochodz¹cego
z Górnej Austrii (Tyrol), a polska saga
rodu rozpoczê³a siê w Krakowie w 1759 r.

Bardzo szanujê Romana, który jak
s¹dzê udzieli³ wspomnianego wywiadu.
Ceniê sobie wszystko, co dotyczy rodzi-
ny i cieszê siê, ze �G³os Tyczyna� przypo-
mnia³ okolicznym mieszkañcom o czym�,
o czym zapewne ju¿ niewielu ludzi w ogó-
le pamiêta lub wie. Roman, to jedyna ¿yj¹-
ca osoba z tego rodu zamieszkuj¹ca ro-
dzinny Tyczyn.

Roman Heggenberger jest synem
Mariana i El¿biety z domu Kobia³ka. Z tego
ma³¿eñstwa urodzi³o siê o�mioro dzieci -
wspomniany Roman oraz: Adam,
Agnieszka, Andrzej, Tadeusz, Zdzis³aw,
Zofia i Barbara. We wspomnianym arty-
kule pada stwierdzenie, i¿ Marian jest sy-
nem W³adys³awa i Zofii. Prawd¹ jest, ¿e
W³adys³aw (1894-1942) to brat Ignacego
(1896-1976, pochowany w Tyczynie).
Ignacy by³ dwukrotnie ¿onaty z Agat¹
(1895-?) oraz z Bronis³aw¹ z domu Wo³os
(25.05.1904-23.01.1974, równie¿ pochowa-
na w Tyczynie). Natomiast wspomniany
w artykule W³adys³aw oraz Zofia zd. Ty-
nek (1898-1983) jego ¿ona, mieszkali
w B³a¿owej i tam s¹ pochowani.

Nie jest wiêc prawd¹, ¿e Ignacy by³
synem W³adys³aw i Zofii. Marian, syn Ro-
mana by³ synem Ignacego, a Ignacy z kolei
bratem W³adys³awa. Obaj tak¿e byli ro-

dzeñstwem dla wspomnianej mojej Babci,
a dalsze rodzeñstwo to: Wiktoria (Kuchar-
ska), wspomniani: W³adys³aw, Antonina,
Ignacy, oraz: Karolina Gontaszewska,
Teofila Bronhardt, Maria Baborowa, Ju-
lian. Rodzicami tych¿e byli: Maksymilian
Heggenberger (1853-1906) oraz Ludwika
(1856-1904), natomiast rodzicami Maksy-
miliana byli: Franciszek i Antonina zd.
Rosseval.

Poniewa¿ rodzina jest tak liczna,
zdajê sobie sprawê z zawi³o�ci tematu.
Praca nad jej histori¹ trwa³a ponad 30 lat
i dopiero teraz zaczyna przynosiæ efekty.
Zwracam raz jeszcze uwagê ¿e w rodzinie
nadawano imiona dzieciom po ojcach
i nale¿y bardzo uwa¿aæ, aby nie pomyliæ -
tak, jak zapewne sta³o siê we wspomnia-
nym wywiadzie Romana.

Osobi�cie spotka³em siê z Roma-
nem kilka lat temu, odby³em rozmowê i jak
wiem z udzielonych mi informacji od in-
nych osób (zatrudniony by³ w warsztacie
samochodowym w pobli¿u miejsca za-
mieszkania), nie wykonuje tego zawodu.
On sam nigdy mi nie zdradzi³, czy trudni³
siê kominiarstwem. Wiem te¿, ze pomimo
swoich s³abo�ci (któ¿ ich nie ma), to po-
rz¹dny cz³owiek.

Zawód ten natomiast wykonywa-
ny by³ równie¿ przez rodzinê Kucharskich
zwi¹zan¹ z osob¹ Wiktorii.

Chylê czo³a przed moimi krewnia-
kami i zgadzam siê ze zdaniem autora wy-
wiadu, ¿e m³odzi i nie tylko, przechadza-
j¹c siê uliczkami Tyczyna nawet nie zdaj¹
sobie sprawy, co znaczy³ ród Heggenber-
gerów dla Tyczyna i okolicznych miejsco-
wo�ci. Mo¿e za nied³ugo znowu bêdê
w Tyczynie i odwiedzê Romana, oraz
tych spoczywaj¹cych na miejscowym
cmentarzu.

Serdecznie pozdrawiam.

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¿ydzwoniæ
na numer Pogotowia

Policji 997(numer bezp³atny).

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek
w godzinach

 od 8.00 do 15.00 (I piêtro)

Dyrekcja Szko³y Podstawo-
wej w Tyczynie informuje, ¿e do
dnia 30 kwietnia 2007 r. przyjmo-
wane bêd¹ w sekretariacie szko³y
zapisy do:
- klas pierwszych,
- oddzia³ów �0� (dzieci 6-letnie,
opieka 5-godzinna),
- przedszkola (dzieci 6-letnie, opie-
ka 9-godzinna z wy¿ywieniem, za
odp³atno�ci¹).

              Stanis³aw �ledzianowski
                                   Poznañ
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Oto wyniki: I m. SP Matysówka -
15 pkt., II m. SP Hermanowa - 14 pkt., III
m. SP Kielnarowa i Bia³a - po 12 pkt.
Kolejne miejsca zdoby³y zespo³y: SP Ty-
czyn (10 pkt.) i Budziwój (9 pkt.)

Rozstrzygniêty te¿ zosta³ konkurs
plastyczny, na który wp³ynê³o 23 prace,
jego opiekunem by³a p. Alicja Mróz.  Oto
zwyciêzcy: I m. Katarzyna Ziemiñska
(Bia³a), II m. Greta Starzak (Budziwój),
III m. Wioletta Piasecka, Przemys³aw
Kud³a (Hermanowa). Wyró¿niono pracê
Dominiki Juchy z  SP Bia³a.

Konkurs by³  pouczaj¹c¹ lekcj¹ hi-
storii dla wszystkich uczestników, prze-
prowadzon¹ w sposób ciekawy i intere-
suj¹cy. Zakoñczy³y j¹ podziêkowanie pani
dyrektor i ¿yczenia ze strony Burmistrza.

Wiêcej zdjêæ z fina³u konkursu na
stronie internetowej SP w Hermanowej.

Ci¹g dalszy ze strony 10

�wiêto szkolnej patronki Podwójne z³oto
dla �Flimero�

Ci¹g dalszy ze strony 11

W imieniu swoim i ca³ego Zespo-
³u pragnê gor¹co podziêkowaæ bardzo
¿yczliwym osobom, bez których wyjazd
na Turniej by³by niemo¿liwy, a nasza ra-
do�æ nie mia³aby miejsca.

Dziêkujemy za pomoc finansow¹
i zrozumienie panom: Ryszardowi Domi-
no, Bogdanowi Bajdzie.

Sk³adamy podziêkowania na rêce
Dyrekcji Szko³y Podstawowej i Gimna-
zjum oraz wspania³ym Rodzicom: Doro-
cie i Ma³gorzacie Szyde³ko, Agnieszce
Lesiak, a tak¿e Pani Zosi Domino
i wszystkim gorliwym kibicom, którzy
z nami byli ca³y czas.

Dziêkujemy Paniom: Marii Plucie,
Marii Sikorze, które jak zwykle bardzo
sumiennie i fachowo uszy³y stroje dla
Zespo³u.

                             Jolanta Magda

Budziwój

�wiatowy Dzieñ Wody

Dziêki wspó³pracy z Fundacj¹ Eko-
logiczn¹ �Arka� oraz udziale w kolejnej
edycji �Programu Ekozespo³ów�, realizo-
wanej wspólnie z Fundacj¹ GAP Polska,
obchody �wiatowego Dnia Wody w na-
szej szkole w tym roku przybra³y znacznie
wiêksze rozmiary.

Jako szko³a nale¿¹ca do Sieci Szkó³
Promuj¹cych Zdrowie, w³¹czyli�my tema-
tykê wody w coroczny program Szkolne-
go Tygodnia Zdrowia.

We wszystkich klasach, na zajê-
ciach ko³a przyrodniczego i Klubu M³o-
dego Ekologa oraz na zbiórkach zucho-
wych i harcerskich przeprowadzono cykl
zajêæ o wodzie, jej znaczeniu w przyrodzie
i dla cz³owieka oraz o zanieczyszczeniach
i sposobach oszczêdzania zasobów wody
pitnej. Odby³ siê apel przygotowany przez
cz³onków ko³a przyrodniczego i Klubu
M³odego Ekologa. Ca³a spo³eczno�æ
szkolna zosta³a zapoznana z Kampani¹
Wodn¹ Polskiej Akcji Humanitarnej pod

has³em �Zbieram wodê�. Czê�æ z nas po-
stanowi³a w³¹czyæ siê w akcjê poprzez za-
kup opasek na rêkê.

Dzieci z klas m³odszych wykony-
wa³y plakaty, a starsi uczniowie pisali li-
sty do rodziców i mieszkañców gminy.
Przedszkolaki z �zerówek� ze swoich kro-
pelek wody uk³ada³y ró¿ne kompozycje.
Og³oszony zosta³ konkurs na rymowankê
zwi¹zan¹ z wod¹. We wszystkich ³azien-
kach umieszczono naklejki przypominaj¹-
ce o oszczêdzaniu wody. M³odzi ekolo-
dzy podjêli zobowi¹zanie zaadoptowania
odcinka lokalnej rzeczki Strug. Opracowali
te¿ ulotkê - �Dekalog oszczêdzania wody�.
Cz³onkowie ekozespo³ów wraz z rodzica-
mi podjêli dzia³ania zmierzaj¹ce do zmniej-
szenia zu¿ycia wody we w³asnych gospo-
darstwach domowych.

Wiêcej informacji na stronie Fun-
dacji �Arka� www.fundacjaarka.pl, szkol-
nej www.spbudziwoj.itl.pl oraz ekologicz-
nej www.ekoludki.recykling.pl.

Drodzy Rodzice!
Czy wiecie, ¿e rocznie 2 miliony

dzieci umiera z powodu braku dostêpu
do czystej wody? ...

Wiele osób podczas zimy popió³
z pieców wyrzuca do rzek. Brzegi staj¹
siê dzikimi wysypiskami �mieci. Wyrzu-
cony popió³ trafia pó�niej do wody,
w której latem wiele osób siê k¹pie.
Taka zanieczyszczona woda mo¿e wy-
wo³aæ choroby skóry, doprowadziæ
nawet do �mierci wielu rzecznych zwie-
rz¹t. Te zanieczyszczenia mog¹ te¿
wp³yn¹æ szkodliwie na ujêcia wody
pitnej.

Drodzy Rodzice! Pij¹c tak¹ brud-
n¹ wodê, skracamy sobie ¿ycie! Wiele
gmin oferuje bezp³atnie wywóz popio-
³ów w specjalnie przeznaczone do tego
celu miejsca. Dowiedzcie siê, czy mo¿-
na zamówiæ bezp³atny wywóz popio-
³ów w naszej gminie.

Mam nadziejê, ¿e mój apel spo-
woduje, ¿e nigdy wiêcej nie bêdziecie
niszczyæ wody, która jest nam niezbêd-
na do ¿ycia. Proszê Was, aby�cie ju¿
wiêcej nie szkodzili naturze.

Karolina G³adki, kl. V b

Autorka jest opiekunk¹ Klubu M³o-
dego Ekologa oraz 21 Gromady Zuchowej
�Ekoludki� i 48 Dru¿yny Harcerskiej �M³o-
dzi Ekolodzy� przy Szkole Podstawowej
w Budziwoju

ZESPÓ£ SZKÓ£ w TYCZYNIE
oferuje nastêpuj¹ce kierunki kszta³cenia:
> LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
z elementami edukacji ogólnopolicyjnej
(we wspó³pracy z Komend¹ Wojewódzk¹
Policji w Rzeszowie - zajêcia prowadzone
przez pracowników KWP)
> LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
z elementami  edukacji ogólnomedycznej
(we wspó³pracy z Medyczn¹ Szko³¹
Policealn¹ w Rzeszowie - zajêcia odbywa-
j¹ siê w specjalistycznych pracowniach
Medycznej Szko³y Policealnej)
> LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
z rozszerzonym programem nauczania jê-
zyka angielskiego, informatyki i geografii
> TECHNIKUM INFORMATYCZNE
kszta³c¹ce w zawodzie technik informatyk

                            Iwona Wo�niak

                                Alicja Kustra
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�Wszystko, co wa¿ne� Jana Gold-
steina to ksi¹¿ka z nowej serii wydawnic-
twa Galaktyki - �Zapach pomarañczy�.

23- letnia Jennifer ma za sob¹ pró-
bê samobójcz¹. Kilka lat temu straci³a
matkê w wypadku samochodowym, ojciec
za³o¿y³ now¹ rodzinê, na dok³adkê dziew-
czyna rozsta³a siê z ch³opakiem, z którym
wi¹za³a przysz³o�æ. Bêd¹c jeszcze w szpi-
talu, Jennifer ma do wyboru albo przej-
�cie terapii w klinice psychiatrycznej, albo
tymczasowe zamieszkanie z babci¹, która
chce podj¹æ siê opieki nad wnuczk¹. Bab-
cia Gabby chce za wszelk¹ cenê sprawiæ,
by wnuczka na nowo chcia³a ¿yæ. U¿ywa
do tego ró¿nych �rodków, by nauczy³a
siê od nowa kochaæ ¿ycie takim, jakie jest.
Gabby to kobieta po przej�ciach:  ̄ ydów-
ka, która w czasie II wojny przez 2 lata

Pó³ka z ksi¹¿kami
siê Hutu. Obie grupy mówi¹ tym samym
jêzykiem i nie istniej¹ obecnie wyra�ne tra-
dycje kulturowe rozró¿niaj¹ce je. Lecz
w czasie ludobójstwa ka¿dy wiedzia³, kto

ukrywa³a siê w polskim domu. Opowiada
Jennifer, ile musia³a mieæ wtedy samoza-
parcia i wewnêtrznej si³y, by prze¿yæ. Te
opowie�ci maj¹ pomóc dziewczynie w za-
akceptowaniu siebie i rzeczywisto�ci. Bab-
cia chce  uzmys³owiæ wnuczce, ¿e w cza-
sie wojny tylu niewinnych ludzi, maj¹-
cych plany, marzenia, musia³o zgin¹æ.
W³a�nie do�wiadczenia wojenne sprawi-
³y, ¿e Gabby nauczy³a siê dostrzegaæ naj-
wiêkszy dar, jaki móg³ ofiarowaæ Bóg cz³o-
wiekowi - ¿ycie. I te do�wiadczenia sta-
ruszka chce przekazaæ Jennifer. �Wszyst-
ko, co wa¿ne� to powie�æ, która poruszy
ka¿dego czytelnika i wyzwoli w nim wiele
emocji. Byæ mo¿e g³êbokie refleksje, które
na pewno siê pojawi¹ w czasie czytania
tej ksi¹¿ki, pomog¹ nam spojrzeæ innym
okiem na nasze codzienne ¿ycie.

�Jeszcze ¿yjemy� to wstrz¹saj¹-
ca relacja Annick Kayitesi, która prze¿y³a
ludobójstwo nacji Tutsich w Ruandzie
w 1994 r.

Tutsi to nazwa jednej z trzech grup
etnicznych ¿yj¹cych w Ruandzie i Burun-
di.  Pozosta³e dwie grupy to Twa i Hutu.
Historycznie Tutsi byli zwi¹zani z klas¹
rz¹dz¹c¹ w Rwandzie, ale zdarza³o siê, ¿e
z powodu ubóstwa cz³owiek Tutsi stawa³

jest Hutu, a kto jest Tutsi. W 1959 r. Ru-
anda uzyska³a niepodleg³o�æ. W wyniku
wyborów grupa Hutu uzyska³a w³adzê
w wiêkszo�ci regionów. Niezadowolenie
w�ród odsuniêtych od w³adzy Tutsi do-
prowadzi³o do kilkuletniej wojny domo-
w¹. Wojna zakoñczy³a siê w 1993 r., ale
nastroje nacjonalistyczne Hutu gwa³tow-
nie siê zaostrzy³y. Grupy Hutu zaczê³y gro-
madziæ na du¿¹ skalê broñ, powo³ano bo-
jówki. Zwykli obywatele byli nawo³ywani
do mordowania swoich s¹siadów i tych,
którzy odmówi¹ brania udzia³u w mordo-
waniu. Wiêkszo�æ ofiar zginê³a w miejscu
swojego zamieszkania, czêsto z r¹k s¹sia-
dów lub bojówkarzy. Szacuje siê, ¿e w cza-
sie ludobójstwa zginê³o oko³o 1 mln Tutsi
(!). Tym, co najbardziej szokuje jest to, ¿e
jeszcze przed wybuchem konfliktu pañ-
stwa zachodnie (w szczególno�ci USA,
Francja, Belgia i Wlk. Brytania), zrzeszo-
ne przecie¿ w ONZ (!) w ¿aden sposób nie
zainterweniowa³y, aby jemu zapobiec.

O tych tragicznych wydarzeniach
pisze 25-letnia Annick, Tutsi, której uda-
³o siê prze¿yæ masakrê w 1994 r. Autorka
rozpoczyna swoj¹ opowie�æ od przedsta-
wienia swojego kraju, jego geografii i hi-
storii, nacji zamieszkuj¹cych jej ojczyznê.
Opisuje swoje szczê�liwe dzieciñstwo,
codzienne ¿ycie jej rodziny. Przedstawia
te¿ �ród³a konfliktów miêdzy Tutsi i Hutu.
Ludobójstwo rozpoczyna siê w kwietniu
1993 r. i trwa 100 dni. 14-letnia wówczas
Annick jest �wiadkiem morderstwa swo-
ich bliskich. Ona prze¿y³a i okre�la to jako
cud, jako niepowtarzaln¹ szansê od Boga,
której nie mo¿e zmarnowaæ. Po tych okrop-
nych wydarzeniach udaje siê wyjechaæ
Annick do Francji. Tam trafia do rodziny

zastêpczej, która przysposabia dzieci tyl-
ko po to, ¿eby mieæ za co op³acaæ rachun-
ki. A Annick, w swej dzieciêcej ufno�ci,
szuka³a mi³o�ci, czu³o�ci, któr¹ mog³a by
jej ofiarowaæ przybrana mama. Pomimo
wielu trudów, koszmarnych snów, w któ-
rych wraca³y wydarzenia z przesz³o�ci,
dziewczyna nie zniechêca siê, walczy
o siebie, o normalne ¿ycie. Koñczy studia
na wydziale nauk politycznych, prowadzi
zajêcia ze studentami na uniwersytecie
w Sorbonie, nawi¹zuje wspó³pracê z kole-
gami - filmowcami, którzy chc¹ pokazaæ
�wiatu ludobójstwo w Ruandzie. Annick
powraca kilkakrotnie do swojej ojczyzny,
do rodzinnej miejscowo�ci. Spotyka siê
tu z s¹siadami, znajomymi, którzy byli
�wiadkami morderstw z 1994 r., niestety
nie wyra¿aj¹ oni ¿adnej skruchy, jakby ta
zbrodnia w ogóle nie mia³a miejsca... Jest
to niezwykle bolesne do�wiadczenie.

Kayitesi napisa³a tê ksi¹¿kê, aby
uczciæ pamiêæ swoich najbli¿szych, aby
�ich imiona nie zosta³y zapomniane�. Swo-
j¹ relacj¹ chcia³a tak¿e daæ ��wiadectwo
prawdzie�, aby ca³y �wiat dowiedzia³ siê,
co dzia³o siê w Ruandzie w 1994 r. Jest to
tak¿e wa¿ne �wiadectwo nadziei, nadziei,
¿e po takich ciê¿kich wydarzeniach mo¿-
na jeszcze normalnie ¿yæ.

Polscy poeci czêsto zadawali so-
bie pytanie, jak tworzyæ poezjê po O�wiê-
cimiu. Annick natomiast pyta i jednocze-
�nie odpowiada, jak ¿yæ po ludobójstwie
z 1994 r.
                                                              (arj)

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Tyczynie zwraca siê
z pro�b¹ do mieszkañców naszej
Gminy o wypo¿yczenie starych
zdjêæ.

Szczególnie cenne dla nas s¹
zdjêcia szkolne i komunijne z po-
cz¹tku XX w. Ich kopie wykorzy-
stane bêd¹ podczas kolejnej wysta-
wy, która zostanie zaprezentowana
w kwietniu br.
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S³awek Wiater mieszka w Bia³ej,
jest uczniem Zespo³u Szkó³ Gospodar-
czych w Rzeszowie, absolwentem tyczyñ-
skiego gimnazjum.

 Od niespe³na roku S³awek �æwi-
czy� FLAIR - jest to nietypowa, widowi-
skowa  metoda przygotowywania drinków
podczas show barmañskiego z zastoso-
waniem przeró¿nych ewolucji butelkami.

S³awek niedawno bra³ udzia³ w
Mistrzostwach Polski, gdzie spo�ród 20

Je�li szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska          numer oferty
- kierowca kat. C-magazynier 1695
- pracownik fizyczny 1693
- pracownik sali sprzeda¿y 1690
- pracownik ogólnobudowlany 1689
- fryzjerka d/m 1688
- pomoc kuchenna 1686
- sprzedawca 1687
- kierowca kat. C 1685
- kierowca tira 1683
- kucharz-kelner 1682
- pracownik wykoñczenia wnêtrz 1680
- elektryk 1679
- szewc 1676
- telemarketer 1675
- sprzedawca stolarki budowlanej 1673
- kierowca kat. C 1672

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

15 marca min¹³ termin p³atno�ci
> I raty podatku rolnego
> I raty podatku od nieruchomo�ci
Podatek wp³acaæ 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.

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

pod tym numerem od godz. 15.30 w dni
powszednie i �wiêta zg³aszaæ mo¿na przy-
padki awarii sieci wodoci¹gowo-kanali-
zacyjnej, obs³ugiwanej przez PGK �Eko-
Strug� w Tyczynie. W godzinach pracy
Spó³ki awarie zg³aszaæ mo¿na tak¿e pod
numerami telefonów
                017 22-19-312

  017 22-19-360

Harmonogram wymiany  dowodów osobistych

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wydane w latach 1996 - 2000.
Wniosek o wydanie nowego dowodu nale¿y sk³adaæ osobi�cie w Urzêdzie

Gminy i Miasta, pokój 31 (USC),  II piêtro. Do z³o¿enia wniosku niezbêdne s¹:
2 zdjêcia, odpis aktu urodzenia  (kawaler, panna), odpis aktu ma³¿eñstwa (¿onaci,
mê¿atki, wdowcy, wdowy, rozwiedzeni), wype³niony formularz wniosku, potwier-
dzenie wp³aty dokonanej w kasie UGiM w Tyczynie w wysoko�ci 30 z³.

Ekwilibrystyka za barem
barmanów z ca³ego kraju uda³o mu siê
zakwalifikowaæ do fina³owej dziesi¹tki.
Grupa ta pod koniec marca w Warszawie
podczas Targów EURO GASTRO, walczy-
³a o prymat w tej nietypowej �dyscypli-
nie�. Debiut okaza³ siê udany - S³awomir
Wiater zaj¹³ tam  7 miejsce!

Na zdj. S³awek Wiater podczas fi-
na³owego pokazu barmañskich Mi-
strzostw Polski.

Agencja czeka na
wnioski

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

gaæ siê producent rolny, który posiada co
najmniej 1 ha i utrzymuje ziemiê w dobrej
kulturze rolnej (co nie oznacza, ¿e musi j¹
uprawiaæ). Po raz pierwszy w 2007 r. Agen-
cja bêdzie dop³aca³a do ro�lin z przezna-
czeniem na cele energetyczne. Do hekta-
ra upraw takich ro�lin bêdzie mo¿na do-
staæ nawet 45 euro. Dop³atê bêdzie móg³
otrzymaæ rolnik, który udokumentuje, ¿e
uprawiane przez niego ro�liny zostan¹
wykorzystane na cele energetyczne.
Mog¹ je otrzymaæ tak¿e rolnicy, którzy

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.
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25 marca br. w Kielnarowej roze-
grany zosta³ jubileuszowy XV Turniej Te-
nisa Sto³owego o Puchar Burmistrza
Gminy Tyczyn. W turnieju tym wystarto-
wa³o ³¹cznie 37 zawodniczek i zawodni-
ków reprezentuj¹cych Borek Stary, Kiel-
narow¹ i Tyczyn. W punktacji dru¿yno-
wej zwyciê¿y³a dru¿yna z Kielnarowej zdo-
bywaj¹c 127 pkt., przed Borkiem Starym
79 pkt. i Tyczynem 12 pkt. W poszczegól-
nych kategoriach zawodnicy zajêli nastê-
puj¹ce miejsca:
> kat. ¿ak, dziewczêta: 1 m. Joanna Oczo�
- Kielnarowa, 2 m. Gabriela Pietras - Borek
Stary; ch³opcy: 1 m. Mateusz Zawi³o, 2 m.
Piotr Skrzat, 3 m. Dariusz Kuc - wszyscy
z Kielnarowej, 4 m. Tomasz Czechowicz -
Borek Stary;
> kat. m³odzik, dziewczêta: 1 m. Paulina
Hnatko - Borek Stary, 2 m. Paulina Wanat,
3 m. Ma³gorzata Fornal - obie z Kielnaro-
wej, 4 m. Paulina Brzostowska - Borek
Stary; ch³opcy: 1 m. Rafa³ Warcho³ - Bo-
rek Stary, 2 m. Damian Tarnawski - Kielna-
rowa, 3 m. Nikodem Franczykowski - Bo-
rek Stary, 4 m. Piotr Szymkowicz - Kielna-
rowa;
> kat. kadet, dziewczêta: 1. Dorota Rz¹-
sa, 2 m. Iwona Paluch - obie z Kielnaro-
wej; ch³opcy: 1 m. Piotr Basta - Tyczyn,
2 m. Dawid �l¹czka - Borek Stary, 3 m. Se-
weryn Sitek, 4 m. Sebastian Filip - obaj
z Kielnarowej.

Organizatorzy nagrodzili równie¿
najm³odszych uczestników turnieju, a byli
nimi:  Gabriela Pietras i Micha³ Krza-
nowski z Borku Starego.

Zarz¹d Klubu �Jar� Kielnarowa
serdecznie dziêkuje Burmistrzowi Kazimie-
rzowi Szczepañskiemu za ufundowanie
pucharu oraz okaza³ych nagród, a tak¿e
osobiste ich wrêczenie po sportowych
zmaganiach zawodników.

Tenis sto³owy.
Uczniowski Klub Sportowy � Dys-

kobol� dzia³aj¹cy przy Publicznym Gim-
nazjum  im. Jana Paw³a II w Tyczynie, pod
opiek¹  mgr J. Sowy i mgr R. Pikiela, by³
organizatorem kolejnej IV edycji halowe-
go turnieju pi³ki no¿nej dla szkó³ pod-
stawowych z terenu Gminy Tyczyn. Te-
goroczna rywalizacja przebiega³a pod ha-
s³em �Rusz siê cz³owieku�, i zosta³a w³¹-
czona w ogólnopolsk¹ akcjê promuj¹c¹
aktywny wypoczynek i sportowy tryb ¿y-
cia. Turniej rozegrano 20 marca 2007 r.
w  hali sportowej Gimnazjum w Tyczynie.
Uczestniczy³y w nim reprezentacje 6 szkó³
podstawowych, które w sumie reprezen-
towa³o  60. m³odych  zawodników. Rywa-
lizowano w dwóch grupach systemem ka¿-
dy z ka¿dym. Po dwie najlepsze dru¿yny
z grupy awansowa³y do pó³fina³ów,
z których zwyciêzcy grali o pierwsze miej-
sce, a pokonani o miejsce III. Dru¿yny
z trzecich miejsc gra³y o miejsca V-VI.

W turnieju zwyciê¿y³a dru¿yna SP
z Tyczyna w finale pokonuj¹c SP z Borku
Starego w rzutach karnych 2:0, w meczu
o trzecie miejsce dru¿yna SP z Bia³ej po-
kona³a SP z Budziwoja równie¿ w rzutach
karnych 4:3. Organizatorzy i trenerzy ze-
spo³ów dokonali tak¿e wyró¿nieñ indy-
widualnych, nagradzaj¹c najlepszych za-
wodników w ka¿dej dru¿ynie.

W ceremonii uroczystego zakoñ-
czenia turnieju wziê³a udzia³ p. dyrektor
Gimnazjum mgr Bo¿ena ̄ urawska, która
dokona³a wrêczenia okaza³ych  pucharów
dla najlepszych dru¿yn oraz  nagród rze-
czowych w postaci pi³ek oraz kompletów
strojów sportowych.

Koñcowe wyniki turnieju:
1 miejsce - SP TYCZYN
2 miejsce - SP BOREK STARY
3 miejsce - SP BIA£A
4 miejsce - SP BUDZIWÓJ
5 miejsce - SP HERMANOWA
6 miejsce - SP MATYSÓWKA

Pi³ka halowa.

                       mgr Jacek Sowa
    mgr Robert Pikiel

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

z dat¹ 22 kwietnia 2007 r.

Termin sk³adania tekstów
na dyskietce lub CD up³ywa

16 kwietnia 2007 r.
Zdjêcia mile widziane.

                              Ryszard Rz¹sa

W dniach 31 marca - 1 kwietnia br.
w Stalowej Woli odby³y siê Mistrzostwa
Województwa Podkarpackiego w tenisie
sto³owym w kategorii juniorów. W Mi-
strzostwach  wyst¹pi³o piêcioro zawod-
ników Jaru Kielniarowa.

Po medalach seniorów i  m³odzie-
¿owców równie¿ juniorzy do³o¿yli 2 z³ote
medale. Ich zdobywc¹ by³ Grzegorz Po-
ciask w deblu i mikscie. Nie�le wypad³a
równie¿  dru¿yna ch³opców zajmuj¹c
4 miejsce w województwie.

Oto wyniki w poszczególnych
konkurencjach.
Indywidualnie: 1m. K. Kubas  (Stalowa
Wola), 2 m. E. Wojdy³o (Brzostowianka),
3-4 m. E. Olejarz  (Stalowa Wola) i M. Brze-
zowska  (Tarnobrzeg), 17-24 m. Iwona Pa-
luch; 1 m. M. Jurczak (Widacz), 2 m.
P. Kolanko (Strzelec Frysztak), 3-4 m.
 £. Adamski i P. G³¹b (Kolping Jaros³aw),
9-12  m. Dawid �l¹czka, 12-16 m.  Karol
Wania,  17-24 Piotr Basta.
Gra podwójna dziewczêta: 1m. K. Kubas
i E. Olejarz ( Stalowa Wola), 2 m. M. Brze-
zowska i M. Makowiecka (Tarnobrzeg),
3-4 m. E. Wojdyka i D. Mako�  (Krosno),
L. Ga³ka i D. £apa (Korzelnia); ch³opcy:
1 m. Grzegorz Pociask  (Jar Kielnarowa)
 i M. Jurczak  (Widacz), 2 m. G. Sarnik  (Mie-
lec) i D. Kie³t (Nurt Przemy�l), 3-4 m.
P. Kolanko i K. Niemiec ( Frysztak).
Gra mieszna: 1 m. Grzegorz Pociask (Jar
Kielniarowa) i E. Olejarz ( Stalowa Wola),
2 m. D.  G³¹b i M. Brzezowska (Tarnobrzeg),
3-4 m. £. Adamski (Kolping Jaros³aw)
 i K.  Kubas ( Stalowa Wola), M. Jurczak
(Widacz) i E. Wojdyta ( Brzostowianka).
Gry dru¿ynowe mê¿czy�ni: 1 m. GMKS
Strzelec Frysztak, 2 m. PKS Kolping Jaro-
s³aw, 3 m. MKS TS Mielec, 4 m. LKS Jar
Kielniarowa (Grzegorz Pociask, Dawid
�l¹czka, Karol Wania, Piotr Basta).

 Trzy najlepsze dru¿yny zakwalifi-
kowa³y siê do pó³fina³u ogólnopolskiego,
a dru¿ynie z Kielnarowej niestety przypa-
d³o 4 miejsce.
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Ju¿ drugi rok w tyczyñskim liceum
prowadzone s¹ przez Wies³awa Kisiela,
szefa Podkarpackiej Szko³y Praktycznej
Samoobrony, regularne zajêcia sekcji
sportów walki. Pomys³ dodatkowych za-
jêæ z samoobrony dla uczniów liceum zro-
dzi³ siê po rozmowie z Dyrektorem Szko³y,
Pani¹ mgr Agnieszk¹ Chmiel, która
chcia³a uatrakcyjniæ ten kierunek o dodat-
kowe, ciekawe zajêcia dla uczniów zainte-
resowanych przysz³¹ prac¹ w s³u¿bach
mundurowych.

Dwa razy w tygodniu, po dwie
godziny ciê¿kiego treningu, w pocie czo-
³a m³odzi adepci sztuk walki zaznajamiaj¹
siê z technikami praktycznej samoobro-
ny, ucz¹c siê Ju-jitsu i Karate (padów, rzu-
tów, d�wigni, duszeñ, trzymañ, kopniêæ,
uderzeñ) oraz obrony przed atakiem ze

M³odzi karatecy z Tyczyna

strony agresywnego przeciwnika. W gru-
pie licealistów na zajêcia uczêszczaj¹ (na
zdj. od góry od lewej): Krzysztof Mrocz-
ka, Arkadiusz Szurlej, Wojciech Materna,
Krystian Szurlej, Artur Fornal, Mateusz
Potoczny, Przemys³aw Koczera, Damian
Strojek, Mateusz P³onka, Krystian Kwo-
lek, Justyna Dziura, Anna Mróz, Magda-
lena Kamyk, Karolina Klocek, Renata
Chmiel, Mariusz Galej, Mariola Brzuszek,
Joanna Polak, Natalia Czekaj, Joanna
Bach, Kinga Trzeciak, Dominika Kwolek,
Marta Bieda, Ewa Patryn, Katarzyna Jo-
pek, Olga Placha i Sylwia Lech.

Po prawie 2-letniej ciê¿kiej pracy
treningowej dwóch starszych uczniów li-
ceum: Mateusz Zieliñski i Artur Fornal,
zachêconych przez trenera, wziê³o udzia³
w zorganizowanych na �l¹sku ogólnopol-
skich zawodach sportowych w tzw. kara-
te sportowym ( X Jubileuszowe Grand Prix

Mateusz Zieliñski i Artur Fornal z Grand Prix Bierunia wrócili
z dwoma z³otymi i dwoma srebnymi medalami

Grupa m³odsza ze Szko³y Podstawowej w Tyczynie rozpoczê³a
naukê karate w bie¿¹cym roku szkolnym

Bierunia). Mateusz w swojej grupie zdy-
stansowa³ wszystkich rywali zdobywaj¹c
dwa z³ote medale w konkurencji kata i kata
z broni¹, a Artur znalaz³ siê tu¿ za nim zdo-
bywaj¹c dwa srebra. Du¿e brawa dla nich,
za ich tak udany wyjazdowy debiut. Obec-
nie ciê¿ko pracuj¹, sparuj¹c w rêkawicach
na ka¿dych zajêciach, przygotowuj¹c siê
do wystêpu w walkach semi-kontakto-
wych na kwietniowych zawodach Pucha-
ru Polski federacji IBF.

W tym roku pomys³ zorganizowa-
nia zajêæ popo³udniowych z m³odszymi
dzieæmi  w Szkole Podstawowej w Tyczy-
nie podchwyci³ równie¿ ks. Zbigniew
Lubas, który sam kiedy� trenowa³ u Wie-
s³awa Kisiela bêd¹c uczniem szko³y pod-
stawowej i �redniej. Jak twierdzi, jest to
dobra forma oderwania m³odego cz³owie-
ka od komputera i roz³adowania naddat-
ków energetycznych.

Na najm³odszych adeptów sztuk
walki równie¿ czekaj¹ ciekawe zawody
sportowe w karate, które odbêd¹ siê
w Rzeszowie pod koniec czerwca na za-
koñczenie sezonu treningowego. Bêdzie
to okazja do wielkich sportowych emocji
nie tylko dla trenuj¹cych, ale i dla rodzi-
ców, którzy ju¿ dzisiaj stresuj¹ siê na my�l
o wystêpie swych pociech w pierwszych
bardzo powa¿nych zawodach.
                                                              (wk.)
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Dystrybutor materia³ów budowlanych

  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

Przyjmê opiekunkê do 5-miesiêcznego dziecka na 6 godzin.
(71/2)    Tel. 017-22-91-315

* Wystrój sal weselnych i ko�cio³ów
   (indywidualne projekty, kolorystyka wg uznania
   klienta, dekoracje materia³owe, balonowe, girlandowe)

* Obs³uga wesel
* Bukiety �lubne i wi¹zanki okoliczno�ciowe
* Fotografie �lubne i okoliczno�ciowe

Oferujemy profesjonalne i rzetelne wykonanie.
                           Zapraszamy
Tel. 787 174 842,   604-994-038,   880-087-184

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.
(215/3)                                            Tel. 607-212-006
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 25 arów, uzbro-
jon¹ w Kielnarowej.
(216/3)                                            Tel. 503-315-038

Sprzedam pole 30 a z mo¿liwo�ci¹ budowy w Budziwoju.
(217/3)                                            Tel. 017-22-91-353

Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 60 arów, dzia³kê bu-
dowlan¹ o pow. 25 arów w Budziwoju.
(218/2) 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.
(219/2)                                          Tel. 501-526-217

Przyjmê do pracy sprzedawcê-kasjera, sta¿ystê od zaraz.
(72/2)                                                              Tel. 017-22-19-172

PPUH PREISS w Bia³ej przyjmie panie (mog¹ byæ
emerytki/rencistki) do produkcji garma¿erki. po godz. 20.
(73/2)                        Tel. 017-27-71-871, po godz. 20.

Kupiê dom w Tyczynie lub okolicy nowy lub do
ma³ego remontu.
(220/1)                Tel. 017-857-73-09; 698-93-04-00

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 26 arów (Tyczyn-Her-
manowa) i dzia³ki rekreacyjne 33 i 20 a w Tyczynie.
(221/1)                                           Tel. 600-903-933
Kupiê dom do 180 m2 z dzia³k¹ do 30 arów w Bia³ej.
(222/1)                                       Tel. 017-85-80-488
Kupie dzia³kê roln¹ w Bia³ej.
(223/1)                                           Tel. 662-785-895

ZHPU �Jar� Kielniarowa zatrudni pracowników z do-
�wiadczeniem przy
- uk³adaniu kostki brukowej,
- wykonywaniu ogrodzeñ,
- murowaniu z klinkieru lub do przyuczenia
- kierowcê samochodu ciê¿arowego z naczep¹,
- kierowcê ci¹gnika rolniczego z przyczep¹
                                                 do pracy w delegacji.
(74/1)                Tel. 017-229-96-77; 017-221-93-11

Traktorki i kosiarki u¿ywane
Sklep Mewa 2, Tyczyn, ul. Grunwaldzka 39a (bok CPN)

    Tel. 017-22-91-444

EMIS                       tel. 660-780-666

o f e r u j e :
sprzeda¿, monta¿ i serwis
* automatyka: bram wjazdowych, gara¿owych i prze-
mys³owych
* bramy wjazdowe, gara¿owe i przemys³owe
* sterowanie rolet, domofony, wideofony
* wykonawstwo instalacji elektrycznych

Sprzedam ziemniaki:
- wczesne 80 z³/q                  - drobne    20 z³/q

              Tel. 017-22-99-727
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