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26 kwietnia br. odbêdzie siê sesja
Rady Miejskiej w Tyczynie. Radni podej-
m¹ uchwa³y w sprawach:
> rozpatrzenia sprawozdania z wykona-
nia bud¿etu Gminy za rok 2006,
> absolutorium Burmistrzowi Gminy za
2006 r.,
> nabycia mienia (dzia³ki w Budziwoju na
powiêkszenie gminnego zasobu nierucho-
mo�ci z przeznaczeniem na poszerzenie
drogi gminnej),
> zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie
przebudowy dróg gminnych o warto�ci
przekraczaj¹cej kwotê ustalon¹ na jej re-
alizacjê w bud¿ecie Gminy na 2007 r. (prze-
budowa drogi Hermanowa Ko�ció³ £azy),
> dokonania zmian w bud¿ecie Gminy na
2007 r.
> przekazywania wolnych �rodków finan-
sowych na lokaty bankowe.

Sesjê poprzedzi³y posiedzenia ko-
misji, które w porz¹dku obrad mia³y za-
opiniowanie sprawozadnia z wykonania
bud¿etu Gminy za 2006 r. Pozytywn¹ opi-
niê wyrazi³a Komisja Rewizyjna przyjmu-
j¹c równie¿ wniosek o udzielenie Burmi-
strzowi absolutorium za ubr. (4 kwietnia
br.). Za pozytywnym zaopiniowaniem
sprawozdania g³osowali te¿ cz³onkowie
Komisji O�wiaty, Kultury i Zdrowia
(17 kwietnia br.). Komisja Finansów i Go-
spodarki wyrazi sw¹ opiniê na posiedze-
niu w dniu 23 kwietnia br.

W tym roku mo¿na ubiegaæ siê
o p³atno�ci do gruntów rolnych, w sk³ad
których wchodzi jednolita p³atno�æ ob-
szarowa. Przys³uguje ona rolnikowi bêd¹-
cemu posiadaczem gruntów rolnych
o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿
1 ha, utrzymywanych w dobrej kulturze
rolnej. Mo¿na siê tak¿e staraæ o p³atno�ci
uzupe³niaj¹ce krajowe p³atno�ci bezpo-
�rednie, przys³uguj¹ce rolnikowi spe³nia-
j¹cemu warunki do przyznania jednolitej
p³atno�ci obszarowej.

P³atno�æ uzupe³niaj¹ca do po-
wierzchni ro�lin przeznaczonych na pa-
szê przys³uguje rolnikowi, który w okre-
sie od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006
r. by³ posiadaczem zwierz¹t, które by³y za-
rejestrowane w rejestrze Identyfikacji
i Rejestracji Zwierz¹t oraz w okresie refe-
rencyjnym by³ posiadaczem trwa³ych ³¹k
lub pastwisk. Rolnicy, którzy w 2007 r. lub

Wiwat Maj, Trzeci Maj

W³adze samorz¹dowe zapraszaj¹ do udzia³u w gminnych uroczysto�ciach
z okazji 216-tej rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3-Maja

które odbêd¹ siê 3 maja br. (czwartek)
Program obchodów:
godz. 9.00
- Msza �w. w intencji Ojczyzny w ko�ciele parafialnym w Tyczynie,
- z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem Czynu Patriotycznego oraz Tablic¹ upa-
miêtniaj¹c¹ Konstytucjê z 1791 r.

godz.  10.00
Akademia okoliczno�ciowa w sali M-GOK

Nie czekaj na ostatni¹ chwilê

Dop³aty do gruntów

w latach kolejnych po raz pierwszy z³o¿¹
wniosek o przyznanie p³atno�ci, w któ-
rych zadeklaruj¹ powierzchnie trwa³ych
u¿ytków zielonych oraz bêd¹ posiadacza-
mi zwierz¹t (byd³o, owce lub kozy) bêd¹
uprawnieni do przyznania p³atno�ci z ty-
tu³u zwierz¹t, je¿eli spe³ni¹ warunek po-
siadania minimalnej liczby zwierz¹t zare-
jestrowanych w bazie danych Identyfika-
cji i Rejestracji Zwierz¹t oraz powierzchni
trwa³ych ³¹k i pastwisk.

Warunek kwalifikacji do przyzna-
nia p³atno�ci z tytu³u zwierz¹t bêdzie we-
ryfikowany na podstawie danych, wed³ug
stanu na dzieñ z³o¿enia wniosku o przy-
znanie p³atno�ci w danym roku.

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 8 maja 2007 r.

Informujemy, ¿e w dniu
4 maja 2007 r.

(pi¹tek)
Urz¹d Gminy

i Miasta w Tyczynie
bêdzie nieczynny

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek
w godzinach

 od 8.00 do 15.00 (I piêtro)

Uwaga czytelnicy!

Nastêpny numer �G³osu Tyczyna� uka¿e siê z dat¹ 13 maja 2007 r.

Termin sk³adania tekstów  na dyskietce lub CD up³ywa 7 maja 2007 r.

Zdjêcia mile widziane.

Sesja Rady Miejskiej

Podobnie jak w latach ubieg³ych
Urz¹d Gminy i Miasta w Tyczynie oferuje
osobom ubiegaj¹cym siê o dop³aty po-

moc w wype³nianiu wniosków. Pomoc tê
uzyskaæ mo¿na w UGiM w pok. 16 (par-
ter) u Doradcy ODR pani Anieli Ostrow-
skiej w godz. 8.00-15.00.

Przypominamy równocze�nie, ¿e
termin sk³adania wniosków o dop³aty ob-
szarowe i p³atno�ci uzupe³niaj¹ce up³y-
wa z dniem 15 maja br.
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       15 kwietnia br. (niedziela) w Domu Kultury odby³ siê
Koncert Charytatywny - �Dzieci - Dzieciom� zorganizowany
przez Szkolne Ko³o Caritas dzia³aj¹ce w Szkole Podstawowej
w Tyczynie.
      W przygotowania do koncertu w³¹czy³a siê ca³a spo³ecz-
no�æ szkolna: dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Wyko-
nano wiele piêknych prac. By³y to: kompozycje kwiatowe, stro-
iki, haftowane obrazy, malowane wazony. Piêkny obraz olejny
znanego, krakowskiego malarza podarowa³a nam pani Krystyna
Hermaniuk. Wszystkie prace nabyli uczestnicz¹cy w koncercie
ludzie o wielkim sercu, którym nie jest obojêtny drugi cz³owiek.
Dochód z aukcji przeznaczony bêdzie na pomoc chorym uczniom
z naszej szko³y.

Tyczyn, Koncert Charytatywny

�Dzieci - Dzieciom�

Go�ciem koncertu by³ ks. proboszcz Józef Stanowski,
który zakupi³ na aukcji haftowany obraz

        Koncert przebiega³ w bardzo mi³ej i radosnej atmosferze.
U�miechniête buzie ma³ych artystów w niezwykle barwnych stro-
jach  i ró¿norodnych aran¿acjach  wywo³ywa³y aplauz  uczestni-
cz¹cych w koncercie go�ci i rodziców.

Na scenie mogli�my zobaczyæ �Wielkanocne obyczaje�
w wykonywaniu uczniów klasy III b, wiosenne tañce i piosenki
przygotowane przez najm³odszych uczniów z �0� i przedszkola.
Za�piewa³ tak¿e chór szkolny oraz Gromada Zuchowa �Weso³e

Przedszkolaki �piewaj¹ pie�ñ �Totus Tuus�;
jej autork¹ jest pani Bo¿ena Stachyra-P³onka

krasnoludki�. W koncercie wziê³y udzia³ równie¿ zespo³y dzia³a-
j¹ce przy Domu Kultury �Ka�ki� i �Katarzynki�.

Wszystkim, którzy przy³¹czyli siê do przygotowania tego
koncertu sk³adam serdeczne podziêkowania.

                                                 Opiekun Szkolnego Ko³a Caritas
                                        Barbara Stempniowska
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�� Ma³a Ojczyzna. Ona zawsze
rodzi mi³o�æ, nie budzi wrogo�ci, bo nie
jest agresywna. Jest zbiorow¹ rodzin¹,
która pielêgnuje, troszczy siê, ocala cha-
rakter bliskiego sercu otoczenia�

S³owa ks. Jana Twardowskiego
o Ma³ej Ojczy�nie skierowa³ pan Józef Jo-
d³owski, Starosta Rzeszowski do orga-
nizatorów konkursu: �Tu, gdzie mieszkam
- Dziedzictwo kulturowe regionu�. Kon-
kurs organizowany przez Zespó³ Szkó³
w Tyczynie w roku szkolnym 2006/2007
odby³ siê po raz czwarty. 29 marca br. na-
st¹pi³o jego rozstrzygniêcie. Do szko³y
przybyli go�cie: nauczyciele, uczniowie -
laureaci, za� Starostê Rzeszowskiego, pa-
trona konkursu, reprezentowa³ mgr Adam
Kozak, pe³ni¹cy funkcjê Naczelnika Wy-
dzia³u Spo³eczno-O�wiatowego. Zdobyw-
cy nagród i wyró¿nieñ otrzymali z r¹k Dy-
rektora Zespo³u Szkó³, pani Agnieszki
Chmiel cenne ksi¹¿ki, np.: albumy po-
�wiêcone wybranym kierunkom w sztu-
ce, monografie pisarzy czy pozycje doty-
cz¹ce wiedzy historycznej i podró¿niczej.

Cele konkursu od jego pomys³u do
ostatniej edycji nie zmieni³y siê. Organi-
zatorzy, nauczyciele Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego, z koordynatorami: paniami Ma³-
gorzat¹ Budzisz i Bogus³aw¹ Pietrusz-
k¹ chc¹ zwróciæ uwagê m³odzie¿y na to:
¿e tam gdzie siê urodzili, mieszkaj¹, w tzw.
Ma³ej Ojczy�nie s¹ miejsca, rzeczy, obiek-
ty, godne dostrze¿enia i udokumentowa-
nia. Mieszkaj¹ tu równie¿ warto�ciowi lu-
dzie. M³odzie¿ posiada liczne talenty
i umiejêtno�ci. My je wyzwalamy. Pragnie-
my pokazaæ uczniom, ¿e rywalizacja po-
winna byæ dobra, tzn. m¹dra i kulturalna.

Konkurs dla gimnazjalistów i licealistów

Tu, gdzie mieszkam...
Ostatnim celem konkursu jest wspó³pra-
ca pomiêdzy szko³ami, jej uczniami i na-
uczycielami.

Tegoroczny konkurs sk³ada³ siê
z nastêpuj¹cych kategorii: literackiej, pla-
stycznej, jêzykowej, fotograficzno-multi-
medialnej, monologu.

W konkursie literackim pt.: �O³tarz
w moim ko�ciele� - opis. Komisja Kon-
kursowa przyzna³a trzy miejsca i wyró¿-
nienie. Otrzymali je:
I m. Karolina Murias z kl. III Gimnazjum
w Chmielniku, II m.  Katarzyna Jopek
z klasy I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Tyczynie, III m. Monika Baran z kl. III
Gimnazjum w Tyczynie.
Wyró¿nienie: Paulina Sroka z kl. III Gim-
nazjum w Hy¿nem.

W konkursie plastycznym: �O³ta-
rze w moim ko�ciele� nagrodzeni  zostali:
I m. Judyta Puc z kl. III Gimnazjum
w Chmielniku, II m. Zuzanna Cedzid³o
z kl. I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ty-
czynie, III m. Maciej Piotrowski z kl. III
Gimnazjum w Chmielniku, IV m. Joanna
Dziura z kl. III Gimnazjum w Chmielniku.

W kategorii  jêzykowej �Tourist at-
tractions of my region� - turystyczne
atrakcje mojego regionu przyznano:
I m. Agnieszce Ryzner z kl. I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Tyczynie, II m.
Mateuszowi Surówka z kl. III Gimnazjum
w Tyczynie.

Komisja oceniaj¹ca prace fotogra-
ficzne i prezentacje multimedialne pn.
�Ró¿nymi drogami zmierzam do mojej miej-
scowo�ci, domu, ...� przyzna³a:
I m. (fotografia) Karolinie Bieda z kl. III
Gimnazjum w Siedliskach, I m. (multime-
dia) Klaudii Kwoka z kl. III Gimnazjum

w Chmielniku, II m. Kamilowi Kalandyko-
wi z kl. III Gimnazjum w Tyczynie, III m.
Dawidowi Rojek z kl. III Gimnazjum w Sie-
dliskach.

Konkurs: monolog pt.: �Przepis
na tradycyjn¹ potrawê regionaln¹� zwy-
ciê¿yli zajmuj¹c kolejno miejsca:
I m. Agnieszka Ryzner z kl. I Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Tyczynie, II. Monika
Miciuda z kl. III Gimnazjum w Siedliskach,
III m. Wioletta Paczkowska z kl. III Gim-
nazjum w Hy¿nem.
Wyró¿nienie: Jacek Puzdro z kl. III Gim-
nazjum w Siedliskach

£¹cznie Komisje Konkursowe
oceni³y 53 uczniów z 6 szkó³. Jury stano-
wili: panie Alicja Kustra, Krystyna Kie-
lar, Bogumi³a Dziepak, Barbara Mrocz-
ka, Barbara Duda, Bogus³awa Pietrusz-
ka, Renata Zawadzka, Renata Dr¹¿ek,
Barbara Piernicka, Zofia Matys, Kata-
rzyna Domoñ, Ma³gorzata Budzisz; pa-
nowie: S³awomir Fornal, Marek Wil-
czek. Wszystkim cz³onkom Komisji Kon-
kursowych serdecznie dziêkujemy, szcze-
gólnie paniom: Zofii Matys, Barbarze
Mroczce, Alicji Kustrze, które wspó³pra-
cuj¹ z organizatorami konkursu od jego
zainicjowania.

S³owa podziêkowania kierujemy
do nauczycieli, opiekuj¹cych siê uczest-
nikami konkursu. Dziêki nim m³odzie¿ roz-
wija swoje umiejêtno�ci, talenty oraz upo-
wszechnia pozosta³e cele konkursu, o któ-
rych pisano wcze�niej. Dziêkujemy i gra-
tulujemy równie¿ uczestnikom IV edycji
konkursu.

Zapraszamy uczniów obecnych
klas drugich gimnazjum oraz przysz³ych
klas pierwszych naszego liceum do udzia³u
w kolejnej edycji, w przysz³ym roku szkol-
nym.

                     Ma³gorzata Budzisz

Ludowe Obrzêdy i Zwyczaje

21-22 kwietnia 2007 r. odbêdzie siê
XIX Wojewódzki Konkurs Ludowe Ob-
rzêdy i Zwyczaje. Celem imprezy jest
ochrona przed zanikaniem i popularyza-
cja obrzêdów i zwyczajów ludowych.

Jak co roku, do Tyczyna zjad¹ lu-
dowe zespo³y z ca³ego niemal wojewódz-
twa przywo¿¹c widowiska przypominaj¹-
ce dawne obrzêdy i zwyczaje zwi¹zane
z: urodzeniem dziecka i chrzcinami, wese-
lem, pogrzebem, cyklem prac na roli (orka,
siew, do¿ynki), obrzêdami pasterskimi

i ³owieckimi oraz �wiêtami. Arty�ci przy-
wioz¹ tradycyjne rekwizyty i kostiumy,
a jury oceniaæ bêdzie przede wszystkim
autentyczno�æ obrzêdów i zwyczajów,
gwary, muzyki i pie�ni oraz sceniczn¹ ada-
ptacjê. Prezentacje widowisk trwaæ bêd¹
od 40 minut do jednej godziny (wesele).

Organizatorami imprezy s¹ Woje-
wódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Miej-
sko-Gminny O�rodek Kultury w Tyczynie.

Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych kultur¹ ludow¹ i dawnymi tra-

dycjami do obejrzenia prezentowanych na
scenie M-GOK barwnych widowisk.

Impreza rozpocznie siê:
> 21 kwietnia br. w sobotê o godz. 9.00
> 22 kwietnia br. w niedzielê o godz. 9.00.



6 G£OS TYCZYNA    8/2007

2 kwietnia br. obchodzili�my drug¹ rocznicê �mierci Jana
Paw³a II. My - Polacy szczególnie bole�nie odczuwamy brak
naszego ukochanego Papie¿a. W tym dniu wiêkszo�æ modli³a
siê o szybkie wyniesienie Ojca �wiêtego na o³tarze. By³a to te¿
okazja do g³êbszej refleksji nad dziedzictwem, które nam zosta-
wi³ oraz do zastanowienia siê, czy potrafimy to Jego dziedzictwo
podj¹æ.

Budziwój

Pozosta³ w�ród nas na zawsze

2 kwietnia 2005 r. odszed³ od nas papie¿ Polak - Jan Pawe³
II. Wtedy trwali�my na wspólnych modlitwach i czuwaniach.
Przed kilkoma dniami by³o podobnie, kiedy prze¿ywali�my dru-
g¹ rocznicê tego wydarzenia. W ca³ym kraju odbywa³y siê mo-
d³y o rych³¹ beatyfikacjê i kanonizacjê S³ugi Bo¿ego. Tyczyn
równie¿ w³¹czy³ siê w obchody II rocznicy �mierci Papie¿a. Po
Mszy �w. w ko�ciele parafialnym przeszli�my procesj¹ przed
pomnik Jana Paw³a II znajduj¹cy siê przed tyczyñskim gimna-

Tyczyn

Ojcze �wiêty, pamiêtamy !

                                                     S³awomir Ferenc

zjum. Tam zgromadzeni wys³uchali programu przygotowanego
przez m³odzie¿ oazow¹ tyczyñskiej parafii. Przypomniano roz-
wa¿ania Jana Paw³a II na temat Pisma �wiêtego oraz Dekalogu.
Na zakoñczenie m³odzie¿ od�piewa³a litaniê do Jana Paw³a II.

Po raz kolejny Jan Pawe³ II zgromadzi³ tak wielu ludzi
w jednym celu, w jednym czasie. Po raz kolejny mogli�my
na chwilê przystan¹æ, aby zbli¿yæ siê do �wiat³a.

Zbiórka zuchowa

Zuchy i harcerze ze Szko³y Podstawowej w Budziwoju
równie¿ postanowili uczciæ tê smutn¹ okazjê przygotowuj¹c uro-
czyst¹ zbiórkê i apel dla ca³ej spo³eczno�ci szkolnej. By³ to mon-
ta¿ s³owno-muzyczny, na który z³o¿y³y siê fragmenty s³ów Ojca
�wiêtego kierowanych do polskich harcerzy, instruktorów i skau-
tów ca³ego �wiata w ró¿nych okoliczno�ciach oraz Jego ulubio-
ne pie�ni i piosenki harcerskie.

Harcerski apel

�Skauting jest ruchem, który mo¿e pomóc milionom m³o-
dych w budowaniu cywilizacji, której za³o¿eniem jest �byæ�, bê-
d¹cej przeciwieñstwem cywilizacji opartej na za³o¿eniu �mieæ�,
która w tak wielu spo³eczeñstwach rodzi alarmuj¹ce przejawy
egoizmu, frustracji i rozpaczy, a nawet przemocy jako sposobu
¿ycia...

Prawdziwa warto�æ Waszego ruchu le¿y w przekazywa-
niu humanizmu wyra¿anego w umiejêtno�ci w³a�ciwego os¹-
dzania, w sile charakteru, oczyszczania ducha i wytrwa³o�ci
w d¹¿eniu do prawdy i dobra... Has³o �Czuwaj� przypomina
o potrzebie bacznego rozró¿niania prawdy od fa³szu, dobra rze-
czywistego od z³udnych pozorów. W�ród wielu b³êdnych tro-
pów trzeba umieæ odnale�æ �lady Chrystusa i pój�æ za Nim.
Wtedy - jak �piewacie w jednej z pie�ni harcerskich - Wasza
pogoda i jasny wzrok rozja�ni ludziom mrok i innym szczê�cie da
harcerska dola radosna� (s³owa Jana Paw³a II do harcerek
i harcerzy na Jasnej Górze 18 czerwca 1983 r.).

Do nas przemawia³ jak nikt inny. Z nami czu³ siê m³ody.
Gdy zwróci³ siê do nas na pocz¹tku pontyfikatu s³owami: �Wy
jeste�cie nadziej¹ Ko�cio³a i �wiata! Wy jeste�cie moj¹ nadzie-
j¹!� przyjêli�my Go do naszych serc, a kiedy nas wo³a³ - przyszli-
�my i jeste�my z Nim do dzi�, bo sam powiedzia³: �A przecie¿ nie
ca³y umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa!� (Tryptyk Rzym-
ski - Medytacje nad Ksiêg¹ Rodzaju �Spe³nienie�).

                                                                  phm. Iwona Wo�niak
                                                dru¿ynowa 21 Gromady Zuchowej
                                                                i 48 Dru¿yny Harcerskiej
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Tej wiedzy nigdy do�æ

Obowi¹zki inwestora w procesie budowlanym (cz. I)
Zasad¹ jest, ¿e rozpoczêcie budo-

wy wymaga uzyskania pozwolenia.
W przeciwnym razie taka budowa mo¿e
byæ uznana za samowolê budowlan¹.
W przypadku mniej skomplikowanych
obiektów rozpoczêcie prac musi byæ po-
przedzone zg³oszeniem zamiaru budowy.
Ale istnieje te¿ kategoria prac budowla-
nych, na których prowadzenie nie jest
wymagane pozwolenie i nie trzeba ich
zg³aszaæ w urzêdzie.

Podstawowym obowi¹zkiem inwe-
stora jest zorganizowanie procesu budo-
wy-w tym zapewnienieopracowania pro-
jektu budowlanego, objêcia kierownictwa
budowy przez kierownika, opracowanie
planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia
oraz odbioru robót budowlanych. W przy-
padkach uzasadnionych wysokim stop-
niem skomplikowania robót lub warunka-
mi gruntowymi inwestor obowi¹zany jest
zapewniæ nadzór nad wykonywaniem ro-
bót budowlanych przez osoby o odpo-
wiednich kwalifikacjach zawodowych, np.
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Prawo do nieruchomo�ci
Prawo zabudowy nieruchomo�ci

ma ka¿dy, je¿eli wyka¿e tytu³ do dyspo-
nowania nieruchomo�ci¹ na cele budow-
lane i zgodno�æ zamierzenia budowlane-
go z przepisami. Dokumentem potwier-
dzaj¹cym prawo do dysponowania nie-
ruchomo�ci¹ na ce1e budowlane jest za-
zwyczaj akt notarialny, który potwierdza,
¿e inwestor jest w³a�cicielem nierucho-
mo�ci. Prawo do dysponowania nieru-
chomo�ci¹ mo¿e te¿ wynikaæ z umowy
najmu lub dzier¿awy, pod warunkiem
¿e w³a�ciciel nieruchomo�ci wyrazi na to
zgodê. Gdy nieruchomo�æ stanowi
wspó³w³asno�æ-zgodê na budowê musz¹
wyraziæ wszyscy wspó³w³a�ciciele. Je�li
nie dojd¹ do porozumienia, wspó³w³a�ci-
ciele, których udzia³y wynosz¹ co naj-
mniej po³owê, mog¹ ¿¹daæ rozstrzygniê-
cia przez s¹d.

Decyzja o warunkach zabudowy
Zanim inwestor podejmie jakiekol-

wiek dzia³ania zwi¹zane z planowan¹ in-
westycj¹, powinien sprawdziæ w urzêdzie
gminy w³a�ciwym ze wzglêdu na po³o¿e-
nie nieruchomo�ci jej przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Powinien znaæ oznacze-
nie geodezyjne dzia³ki, wed³ug danych
z rejestru gruntów.

Wiêkszo�æ gmin nie ma jednak
miejscowych planów zagospodarowania
terenu. Obejmuj¹ one nieca³e 20 proc. po-
wierzchni kraju. Oczekiwanie na ich
uchwalenie mo¿e oznaczaæ zablokowanie
inwestycji na wiele lat. W wielu przypad-
kach wyj�ciem jest decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,
która równie¿ okre�la przeznaczenie dzia³-
ki. Ale mo¿e byæ ona wydana, pod wa-
runkiem, ¿e s¹siednia dzia³ka jest zabudo-
wana, teren ma dostêp do drogi publicz-
nej, a uzbrojenie terenu (tak¿e projekto-
wane) jest wystarczaj¹ce dla inwestycji
budowlanej. Ostatni warunek uznaje siê
za spe³niony, je¿eli wykonanie uzbrojenia
terenu zostanie zagwarantowane w dro-
dze umowy zawartej miêdzy w³a�ciw¹ jed-
nostk¹ a inwestorem. Wcze�niej teren
musi byæ wy³¹czony ponadto z produkcji
rolnej. Po ustaleniu przeznaczenia dzia³ka
w planie zagospodarowania przestrzenne-
go lub gdy planu nie ma -uzyskaniu de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu inwestor mo¿e zleciæ
opracowanie projektu budowlanego,
a nastêpnie z³o¿yæ wniosek o uzyskanie
pozwolenia na budowê. Dopiero ostatecz-
na decyzja o pozwoleniu na budowê upo-
wa¿nia do rozpoczêcia robót budowla-
nych (budowy).

W jakim trybie pozwolenie
Postêpowanie o wydanie pozwo-

lenia na budowê wszczyna z³o¿enie wnio-
sku. Nale¿y go z³o¿yæ do organu admini-
stracji architektoniczno-budowlanej
pierwszej instancji, czyli starosty lub
w wyj¹tkowych przypadkach wojewody.
Wojewoda jest organem w³a�ciwym miê-
dzy innymi w sprawach obiektów i robót
budowlanych:
- usytuowanych na terenie pasa technicz-
nego, portów i przystani morskich, mor-
skich wód wewnêtrznych, morza teryto-
rialnego i wy³¹cznej strefy ekonomicznej;
- dróg publicznych krajowych i wojewódz-
kich wraz z obiektami i urz¹dzeniami s³u-
¿¹cymi do utrzymania tych dróg i trans-
portu drogowego.

Pozwolenie na budowê dotyczy
zawsze nieruchomo�ci, zatem w³a�ciwo�æ
miejscow¹ organu ustala siê wed³ug miej-
sca po³o¿enia nieruchomo�ci. O wszczê-
ciu postêpowania organ zawiadamia
wszystkie podmioty bêd¹ce stronami po-
stêpowania.

Potrzebny projekt budowlany
Sporz¹dzenie projektu budowla-

nego i zwi¹zanych z nim opracowañ in-
westor powierza projektantowi (projektan-
tom)  lub jednostce organizacyjnej �wiad-
cz¹cej us³ugi projektowe. Nastêpuje to za-
zwyczaj w drodze umowy o dzie³o. Pro-
jekt powinien byæ opracowany zgodnie
z planem miejscowym lub ustaleniami de-
cyzji o warunkach zabudowy i zawieraæ:
- projekt zagospodarowania dzia³ki lub
terenu sporz¹dzony na aktualnej mapie,
obejmuj¹cy: okre�lenie granic dzia³ki lub
terenu, usytuowanie, obrys i uk³ady ist-
niej¹cych i projektowanych obiektów
budowlanych, sieci uzbrojenia terenu,
sposób odprowadzania lub oczyszczania
�cieków, uk³ad komunikacyjny i uk³ad zie-
leni, ze wskazaniem odleg³o�ci obiektów,
w nawi¹zaniu do istniej¹cej i projektowa-
nej zabudowy terenów s¹siednich,
- projekt architektoniczno-budowlany
okre�laj¹cy funkcjê, formê i konstrukcjê
obiektu budowlanego, jego charaktery-
stykê energetyczn¹ i ekologiczn¹ oraz pro-
ponowane rozwi¹zania techniczne i mate-
ria³owe, ukazuj¹ce zasady nawi¹zania do
otoczenia; je�li projekt dotyczy obiektów
u¿yteczno�ci publicznej i mieszkaniowe-
go budownictwa wielorodzinnego - pro-
jekt powinien zawieraæ równie¿ opis do-
stêpno�ci dla osób niepe³nosprawnych,
- stosownie do potrzeb - o�wiadczenia
w³a�ciwych jednostek organizacyjnych
o zapewnieniu dostaw energii, wody, cie-
p³a i gazu, odbioru �cieków oraz o warun-
kach przy³¹czenia obiektu do sieci wodo-
ci¹gowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, elektroenergetycznyeh, tele-
komunikacyjnych oraz dróg l¹dowych,
- w zale¿no�ci od potrzeb - wyniki badañ
geologiczno-in¿ynierskich oraz geotech-
niczne warunki posadowienia obiektów
budowlanych.

Projekt budowlany podlega, za-
twierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na
budowê. Inwestor ma obowi¹zek wyko-
nywania prac budowlanych zgodnie z za-
twierdzonym projektem. Odstêpstwo od
projektu (lub innych warunków pozwole-
nia na budowê) jest mo¿liwe jedynie
w przypadku, gdy nie jest ono istotne.
Je¿eli jest istotne, nale¿y uzyskaæ decyzjê
o zmianie pozwolenia na budowê.

�Gazeta Prawna� nr 70/2007
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LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
z elementami edukacji ogólnopolicyjnej
we wspó³pracy z Komend¹ Wojewódzk¹
Policji w Rzeszowie:
* realizacja zajêæ wg planu liceum ogól-
nokszta³c¹cego uzupe³nionego o przed-
mioty z zakresu kszta³cenia ogólnopoli-
cyjnego;
* przygotowanie policyjne obejmuje tre-
�ci uwzglêdniaj¹ce m. in.: prewencjê, or-
ganizacjê policji, prawo wykroczeñ, pra-
wo karne, zasady ruchu drogowego, pod-
stawy samoobrony, stosowanie �rodków
przymusu bezpo�redniego,  zasady po-
s³ugiwania siê broni¹ paln¹, zasady po-
stêpowania dochodzeniowego, itp.;
* zajêcia z edukacji  ogólnopolicyjnej pro-
wadzone przez pracowników Komendy
Wojewódzkiej Policji;
* program obejmuje równie¿ zajêcia prak-
tyczne w o�rodkach szkolenia policji;
* programy nauczania przedmiotów ogól-
nokszta³c¹cych (np. przysposobienie
obronne, wychowanie fizyczne, wiedza
o spo³eczeñstwie, informatyka) wzboga-
cone o dodatkowe tre�ci zwi¹zane z cha-
rakterem klasy w ramach przygotowania
ogólnopolicyjnego;
* uczniowie realizuj¹ dodatkowe zajêcia
sportowe w formie zajêæ pozalekcyjnych
i obozów sportowych (m.in. sztuki walki,
p³ywanie, narciarstwo);
* szko³a przygotowuje do dalszego kszta³-
cenia w zawodach zwi¹zanych z funkcjo-
nowaniem s³u¿b wewnêtrznych (policja,
ochrona osób i mienia).
Przedmioty punktowane:
jêzyk polski, jêzyk angielski lub niemiec-
ki, wiedza o spo³eczeñstwie lub historia,
wychowanie fizyczne.

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
z elementami edukacji ogólnomedycznej
we wspó³pracy z Medyczn¹ Szko³¹ Poli-
cealn¹ w Rzeszowie:
* rozszerzony program nauczania biolo-
gii, chemii i jêzyka obcego (j. angielski lub
j. niemiecki);
* realizacja zajêæ wg planu liceum ogól-
nokszta³c¹cego uzupe³nionego o przed-
mioty z zakresu kszta³cenia ogólnome-
dycznego;
* zajêcia medyczne obejmuj¹ zagadnienia
dotycz¹ce anatomii i fizjologii cz³owieka,
ratownictwa medycznego, mikrobiologii,

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2007/2008
farmakologii, diagnostyki, fizjoterapii,
psychologii, zdrowia publicznego;
* kszta³cenie ogólnomedyczne prowadz¹
wyk³adowcy Medycznej Szko³y Policeal-
nej w Rzeszowie;
* zajêcia z edukacji ogólnomedycznej od-
bywaj¹ siê w specjalistycznych pracow-
niach i laboratoriach Medycznej Szko³y
Policealnej w Rzeszowiej;
* programy nauczania przedmiotów ogól-
nokszta³c¹cych (biologii, chemii, fizyki)
wzbogacone o dodatkowe tre�ci z zakre-
su kszta³cenia medycznego;
* zajêcia z jêzyków obcych uzupe³nione
o specjalistyczne s³ownictwo medyczne;
* szko³a przygotowuje do dalszego kszta³-
cenia w zawodach medycznych.
Przedmioty punktowane:
jêzyk polski, jêzyk angielski lub niemiec-
ki, biologia lub chemia, przedmiot wybra-
ny przez ucznia.

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
z rozszerzonym programem nauczania
jêzyka angielskiego, informatyki i geo-
grafii pod patronatem Wy¿szej Szko³y
Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie:
* uczniowie maj¹ mo¿liwo�æ przyst¹pie-
nia do pañstwowych egzaminów z jêzy-
ków obcych i uzyskania certyfikatów jê-
zykowych;
* zajêcia z informatyki wzbogacone o do-
datkowe tre�ci z zakresu programowania
i grafiki komputerowej;
* uczniowie mog¹ uczestniczyæ w zajê-
ciach fakultatywnych z informatyki i tu-
rystyki prowadzonych przez pracowników
WSIiZ;
* tre�ci nauczania z jêzyków obcych i geo-
grafii uzupe³nione o elementy z zakresu
turystyki (mo¿liwo�æ kontynuowania na-
uki na studiach z turystyki i rekreacji
w Wy¿szej Szkole Informatyki i Zarz¹dza-
nia w Rzeszowie).
Przedmioty punktowane:
jêzyk polski, jêzyk obcy, geografia lub in-
formatyka, przedmiot wybrany przez
ucznia

TECHNIKUM  INFORMATYCZNE
* czteroletnia szko³a daje pe³ne kwalifika-
cje do wykonywania zawodu technika in-
formatyka;
* w ramach nauki przedmiotów zawodo-
wych realizacja zajêæ w zakresie m. in. sys-
temów operacyjnych, sieci komputero-
wych, programowania, multimediów i gra-
fiki komputerowej, systemów zarz¹dzania
bazami danych, instalowania i konfiguro-
wania systemów operacyjnych;
* mo¿liwo�æ wyboru specjalizacji (syste-
my zarz¹dzania bazami danych, kompute-

rowe wspomaganie projektowania, grafi-
ka komputerowa, techniki multimedialne,
eksploatacja sprzêtu komputerowego).
Przedmioty punktowane:
jêzyk polski,  matematyka lub fizyka, in-
formatyka, przedmiot wybrany przez
ucznia.

KRYTERIA PRZYJÊÆ
Maksymalnie 200 punktów, w tym:
* 100 punktów za egzamin gimnazjalny,
* 80 punktów za �wiadectwo - na sumê
sk³adaj¹ siê punkty za oceny z czterech
przedmiotów wskazanych (podanych
w informatorze przy ka¿dym kierunku),
* 20 punktów za osi¹gniêcia: �wiadec-
two z wyró¿nieniem, ocena wzorowa lub
bardzo dobra z zachowania, udzia³ w olim-
piadach, konkursach i zawodach spor-
towych.
Skala punktowa
- celuj¹cy 20 pkt.
- bardzo dobry 16 pkt.
- dobry 12 pkt.
- dostateczny 8 pkt.
Wymagane doku
menty
> podanie o przyjêcie do szko³y (formu-
larze do pobrania w sekretariacie Zespo-
³u Szkó³ lub na stronie internetowej
www.zs-tyczyn.szkoly.itl.pl)
termin sk³adania: do 31 maja 2007r.
> �wiadectwo ukoñczenia gimnazjum
> za�wiadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
> dwie fotografie
> karta zdrowia i szczepieñ
> odpis skrócony aktu urodzenia (kopia)
termin sk³adania: do 25 czerwca 2007r.

INFORMACJE O SZKOLE
Zespó³ Szkó³ mie�ci siê w XIX-

wiecznym pa³acu, nauka odbywa siê
w systemie jednozmianowym. Uczniowie
mog¹ korzystaæ z dodatkowych bezp³at-
nych zajêæ pozalekcyjnych - kó³ek przed-
miotowych, konsultacji maturalnych, na-
uki jêzyków obcych (cztery jêzyki). Szko-
³a posiada dwie sale komputerowe wy-
posa¿one w nowoczesny sprzêt oraz salê
multimedialn¹. Zajêcia wf odbywaj¹ siê
w nowoczesnej hali sportowej, w szkole
prowadzone s¹ dodatkowe zajêcia spor-
towe: basen, si³ownia, sporty walki.

ZESPÓ£ SZKÓ£ w TYCZYNIE
ul. Grunwaldzka 25

tel/fax (017) 22 19 362, 22 19 221
e-mail: zespols@intertele.pl
www.zs-tyczyn.szkoly.itl.pl
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Gospodarstwa domowe odpowia-
daj¹ za oko³o 16% emisji gazów cieplar-
nianych w Unii Europejskiej. Oznacza to,
¿e statystyczny obywatel UE produkuje
rocznie 11 ton gazów cieplarnianych,
g³ównie dwutlenku wêgla - wynika z ana-
liz Europejskiej Agencji �rodowiska. To
efekt nowoczesnego stylu ¿ycia: ka¿dy
przecie¿ ogrzewa mieszkanie, korzysta
z komputera, telewizora, podró¿uje. Skut-
kiem wzrastaj¹cej ilo�ci szkodliwych sub-
stancji, przedostaj¹cych siê do atmosfe-
ry, jest globalne ocieplenie siê klimatu.

Jednak ka¿dy z nas mo¿e przyczy-
niæ siê do ograniczenia emisji dwutlenku
wêgla.

Wy³¹czaj - oszczêdzaj - odzyskuj - zmieniaj!!!
wystarcza³aby do zasilenia 1/3 o�wietle-
nia Europy.
- nie zostawiaj telewizora w trybie czuwa-
nia- korzystaj z przycisku �w³¹cz/wy³¹cz�.
Je¿eli tego nie robisz Twój telewizor zu¿y-
wa 40% energii �na bycie gotowym�;
- je¿eli ³adowarka Twojego telefonu jest
stale pod³¹czona do pr¹du to marnuje siê
95% energii;
- pamiêtaj o zakrêceniu wody, gdy myjesz
zêby - zmniejszysz emisjê CO

2
 o 3 kg

rocznie.
Oszczêdzaj:
- je¿eli zredukujesz ogrzewanie w domu
zaledwie o 1oC, emisja CO

2
 zostanie ogra-

niczona o ok. 300 kg rocznie, a twoje ra-
chunki bêd¹ o 5-10 % ni¿sze;
- przesuñ lodówkê tak, aby nie sta³a tu¿
obok kuchenki i piecyka, a zwiêkszysz jej
wydajno�æ i ograniczysz emisjê CO

2
 o 150

kg rocznie;
- gdy kupujesz now¹ lodówkê, wybierz
model europejskiej klasy A+ ( z automa-
tycznym cyklem rozmna¿ania), a zmniej-
szysz emisjê CO

2 
o 210 kg rocznie;

- nie wstawiaj gor¹cego jedzenia do lo-
dówki! Pozwól, by samo ostyg³o. Ograni-
czysz emisjê CO

2
 o 6 kilogramów rocznie.

Odzyskuj:
- gdy robisz zakupy, wybierz 1,5 litrow¹
butelkê wody zamiast trzech po 0,5 litra.
Mo¿esz zmniejszyæ emisjê CO

2 
o 9 kg rocz-

nie. Wiêcej butelek to wiêcej energii po-
trzebnej do ich wyprodukowania, a po-
tem wiêcej �mieci;

- je�li id¹c po zakupy bêdziesz zabieraæ ze
sob¹ torbê wielokrotnego u¿ytku zamiast
jednorazowych reklamówek ograniczysz
emisjê  CO

2
 o 8 kg rocznie;

- segreguj odpady, wyrzucaj szklane bu-
telki, tekturê, tworzywa sztuczne i puszki
do specjalnych pojemników. Podaj¹c re-
cyklingowi jedn¹ puszkê, oszczêdzamy
90% energii potrzebnej do produkcji no-
wej. Wytworzenie 1 kg aluminium wyma-
ga emisji 9 kilogramów CO

2
;

Wy³¹czaj:
- je�li wy³¹czysz 5 ¿arówek
60-watowych, gdy nie s¹
Ci potrzebne, zmniejszysz
emisjê CO

2
 o 270 kg

rocznie;
- je¿eli wymienisz 5 zwyk³ych ¿arówek,
których u¿ywasz �rednio 5 godzin dzien-
nie, na ¿arówki energooszczêdne, zmniej-
szysz emisjê CO

2 
o 250 kilogramów

rocznie;
- w³¹czaj pralkê lub zmywarkê tylko wte-
dy, gdy s¹ ca³kowicie nape³nione, a ogra-
niczysz emisjê CO

2
 o 45 kilogramów

rocznie;
- je�li bêdziesz gotowaæ tylko tyle wody,
ile potrzebujesz, ograniczysz emisjê CO

2

o 25 kg rocznie. Zaoszczêdzona energia

- wybieraj produk-
ty oszczêdnie opa-
kowane lub takie,
których opakowa-
nia mo¿na poddaæ
recyklingowi.

poch³ania rocznie 6 kg CO
2
. W ci¹gu 40

lat poch³ania zatem 240 kilogramów CO
2
;

- jedz lokalnie hodowane sezonowe owo-
ce i warzywa. Produkty rolne uprawiane
w sztucznych ekosystemach lub szklar-
niach wymagaj¹ ogromnych ilo�ci ener-
gii w zwi¹zku z konieczno�ci¹ utrzymania
w nich odpowiedniej temperatury. Trans-
port towarów samolotem jednej strony
�wiata na drug¹ jest �ród³em emisji 1700
razy wiêkszej ilo�ci CO

2
, ni¿ przewiezienie

ich ciê¿arówk¹ na odleg³o�æ 50 km.
(bk)

Szanuj zieleñ, bo� nie jeleñ.
Zbieraj �mieci, rób porz¹dek,
i na co dzieñ i od �wiêta.
Zawsze wtedy kiedy trzeba,
a piêkniejsza bêdzie Ziemia!

        Dominika Madera kl. Vb

Ekologia
 Nie wyrzucaj �mieci
Do lasów, do wody
Ucz szanowaæ dzieci
Piêkno i przyrodê.

Dokarmiajmy ptaszki
Gdy mróz, wielka zima
Rzuæmy chleba, kaszki
Ptak zimno przetrzyma.

Chroñmy parki, lasy
Rzeki, stawy, wodê
By po wieczne czasy
By³y nam ozdob¹.

        £ukasz Obara, kl. Vb

* * *

Pal¹ dzieci �mieci,
a¿ dym czarny leci.
Smuga siê zrobi³a,
niebo wnet zakry³a.
Nagle przyszed³ ekolog
i wpad³ ju¿ w niezno�ny szok
¯e na �wiecie dzieci
nie sortuj¹ �mieci.
A on: dzieci, id�cie st¹d
bo robicie wielki b³¹d.
Ekologia wzywa!
Ju¿ najwy¿szy czas,
Aby na tym �wiecie
by³ porz¹dek i ³ad.

�mieci

Autorzy ekologicznych rymowanek s¹ uczniami Szko³y Podstawowej w Tyczynie.

             Justyna Warzybok
        i Sylwia Kmiotek, kl.VIc

Inne dzia³ania:
- zasad� drzewo - jedno
drzewo �redniej wielko�ci
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Po raz pierwszy w historii dzia³alno�ci Gminnego Forum
Samokszta³cenia Nauczycieli, 27 marca br. odby³a siê Gminna
Olimpiada Matematyczna uczniów klas I-III. Pomys³odawc¹
i organizatorem by³a Szko³a Podstawowa w Budziwoju, a wziêli
w niej udzia³ reprezentanci z klas I-III ze wszystkich szkó³ pod-
stawowych naszej gminy, po jednym z ka¿dej klasy.

Uczestnicy rozwi¹zywali test o okre�lonym stopniu trud-
no�ci dla ka¿dego poziomu wiekowego, który pozwala³ im
zaprezentowaæ swoj¹ wiedzê na szerszym forum ni¿ w³asna
klasa czy szko³a.

Budziwój

Gminna Olimpiada
Matematyczna

Wytê¿ona praca

Trzeba przyznaæ, ¿e poziom umiejêtno�ci matematycz-
nych u wszystkich by³ bardzo wysoki, gdy¿ po³owa uczestni-
ków rozwi¹za³a bezb³êdnie zadania konkursowe, zdobywaj¹c tym
samym I miejsce i zaszczytny tytu³ matematycznego mistrza,
a pozostali pope³nili zaledwie 1-2 pomy³ki, co da³o im drug¹
lokatê i tytu³ wicemistrza.

W czasie oceny prac konkursowych przez jury z³o¿one
z nauczycieli ka¿dej ze szkó³ dzieci bra³y udzia³ w zabawach
i poczêstunku przygotowanym przez organizatorów. Na zakoñ-

czenie ka¿dy uczestnik otrzyma³ w pe³ni zas³u¿on¹ nagrodê
i dyplom.

Gratulujemy sukcesów!

                                                                                    Organizatorzy
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Zgodnie z uchwalonym bud¿etem na 2007 r. og³oszono
i przeprowadzono przetargi na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ.
Projekty techniczne
> przebudowa drogi gminnej Hermanowa Grunwald
                                               (koszt opracowania projektu 6.100 z³),
> przebudowa ulicy Zagrody boczna
                                           (koszt opracowania projektu - 3.660 z³),
> przebudowa drogi gminnej Hermanowej Babi Dó³

     (koszt opracowania projektu - 7.320 z³),
> przebudowa ul. �w. Katarzyny,
                                              koszt opracowania projektu - 4.880 z³,
> przebudowa ul. Studzianki w Budziwoju
                                             (koszt opracowania projektu - 7.320 z³),
> przebudowa drogi Borek Stary Sklepiska
                                           (koszt opracowania projektu - 7.320 z³),
> przebudowa drogi Matysówka II Strona £any
                                           (koszt opracowania projektu - 7.320 z³).

Termin opracowania projektów technicznych ustalono
na dzieñ 30 kwietnia br. Do opracowania projektów technicz-
nych wybrano najtañsz¹ ofertê Firmy PPUH AN-FRANK Fran-
ciszek Cyganik z Rzeszowa.

Przebudowa dróg gminnych
> przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Zagrody etap II; wy-
brano najtañsz¹ ofertê Miejskiego Przedsiêbiorstwa Dróg
i Mostów z Rzeszowa. Koszt przebudowy - 66.827 z³. Termin
realizacji zadania: do 30 kwietnia br.,

Inwestycje drogowe

Przetargi rozstrzygniête

29 kwietnia br. w Tyczynie odbêd¹
siê V Powiatowe Prezentacje Zespo³ów
Cheerleaders Szkó³ Podstawowych oraz
I Otwarte Mistrzostwa Cheereaders Szkó³
Gimnazjalnych Województwa Podkarpac-
kiego. Miejscem imprez bêdzie hala spor-
towa przy Publicznym Gimnazjum w Ty-
czynie.

Swój udzia³ zapowidzia³y formacje
ze Strzy¿owa, Rzeszowa, Czermina, £añ-
cuta, Boguchwa³y, Krosna, Mielca, Jaro-

Tyczyn

Turniej cheerleaderek
s³awia, �wilczy i Ropczyc. Gminê Tyczyn
reprezentowaæ bêd¹ zespo³y z Bia³ej, Her-
manowej i Tyczyna.
Celem turnieju jest:
- prezentacja dorobku dzieciêcych i m³o-
dzie¿owych zespo³ów cheerleaders,
- popularyzacja cheerleadingu na Podkar-
paciu,
- rozwijanie wra¿liwo�ci estetycznej dzie-
ci i m³odzie¿y poprzez bezpo�redni kon-
takt z muzyk¹ i tañcem,

- wymiana pomys³ów i do�wiadczeñ w za-
kresie pracy z dzieciêcymi i m³odzie¿owy-
mi zespo³ami artystycznymi.

Turniej rozpocznie siê o godz.
15.30, zakoñczenie przewidziane jest na
godz. 18.00.

Organizatorami turnieju s¹:
> Miejsko-Gminny O�rodek Kultury w Ty-
czynie,
> Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole
Podstawowej w Tyczynie oraz  Gimnazjum
Publiczne w Tyczynie.

> przebudowa ul. Pileckich z siêgaczami na Osiedlu 600-lecia
w Tyczynie (zdj. poni¿ej); wybrano ofertê Podkarpackiego Przed-
siêbiorstwa Robót Drogowych DROGBUD Sp. z o.o. z Rudnej
Ma³ej. Koszt przebudowy to kwota 144.586 z³.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca br.,

                                                    Stanis³aw Fr¹czek

> przebudowa chodnika wraz z kanalizacj¹ deszczow¹ przy
ul. Pu³anek na odcinku od Szko³y Podstawowej do ul. Parkowej
w Tyczynie (zdj. obok); wybrano ofertê Przedsiêbiorstwa MOL-
TER Sp. z o.o. z Rudnej Ma³ej za kwotê 99.373 z³,
> przebudowa drogi Hermanowa Ko�ció³ £azy; wybrano ofertê
Podkarpackiego Przedsiêbiorstwa Robót Drogowych DROGBUD
Sp. z o.o. z Rudnej Ma³ej za kwotê 95.994 z³.

Og³oszono przetarg na wykonanie remontu dróg mas¹
asfaltow¹, termin sk³adania ofert up³ywa 23 kwietnia 2007 r.

Pod koniec kwietnia br. og³oszony bêdzie przetarg na opracowanie
projektu przebudowy drogi Kielnarowa-Zawodzie. Realizacja zada-
nia nast¹pi w 2007 r.
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W ¿yciu ka¿dego niemal m³odego ch³opaka, a ju¿ z pew-
no�ci¹ w latach 30. ub. wieku wpisanie do spisów poborowych
by³o sporym wydarzeniem. Nie inaczej rzecz siê mia³a z m³odym
Edmundem. Ch³opak urodzi³ siê  w Tyczynie 16 listopada 1913 r.,
a gdy minê³o dwadzie�cia lat  zosta³ pod numerem 20/33 wpisa-
ny do wojskowego rejestru. Powy¿szy fakt potwierdzi³ sam Bur-
mistrz miasteczka nad Strugiem, pan Szymon Cybulski.

M³odego rekruta ¿egna³a ca³a rodzina, na czele z mam¹
Mari¹ i ojcem Tomaszem.  Celem podró¿y Edmunda by³y kosza-
ry 51 pu³ku piechoty  w powiatowym miasteczku Brze¿any. Pu³-
kiem dowodzi³ podpu³kownik Tomasz Obertyñski, a jednostka
by³a dum¹ okolicznej ludno�ci. W dniu 27 maja uroczy�cie ob-
chodzono pu³kowe �wiêto, wtedy  w³a�nie m³odzi rekruci  zapra-
szali swoje rodziny, a miejscowa ludno�æ licznie gromadzi³a siê
chc¹c uczciæ wojskowe �wiêto. Wybiegaj¹c nieco naprzód war-
to wspomnieæ, ¿e w³adze pañstwowe chc¹c podkre�liæ szcze-
góln¹ wagê tego rodzaju uroczysto�ci i wzmocniæ wiê� wojska
ze spo³eczeñstwem, postanowi³y w 1938 r. wprowadziæ bardziej
korzystne rozwi¹zania. Otó¿, rodzina jad¹c na  przysiêgê, w jed-
n¹ stronê bilet na przejazd kolej¹ mia³a darmowy, za� wraca³a do
domu p³ac¹c jedynie 70% ceny przejazdu.

Wróæmy jednak do m³odego ¿o³nierza. Jego pocz¹tki
w armii to najpierw trzymiesiêczne æwiczenia w miejscu odle-
g³ym od macierzystych koszar o ok. 5 km. Kiedy 12 maja 1935 r.
zamar³a ca³a Polska, ¿o³nierzy zwieziono do koszar. W wielkiej
powadze uczczono �mieræ Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.

Pó�niej ¿ycie stopniowo powróci³o do równowagi, a ¿o³-
nierska przysiêga zakoñczy³a pierwszy etap s³u¿by Edmunda
w wojsku. Ch³opak niew¹tpliwie têskni³ za rodzin¹, my�li swe
kierowa³ ku znajomym z rodzinnego miasteczka . Tymczasem da³
siê poznaæ prze³o¿onym jako ch³opak my�l¹cy, mia³ ³adny cha-
rakter pisma, a za sob¹ krótk¹ co prawda, ale jednak praktykê u
mecenasa Rosenstocka. Te atuty pomog³y mu  w otrzymaniu
posady w pu³kowej kancelarii. Mo¿liwo�æ bli¿szego poznania
oficerów imponowa³a mu bardzo, trudno siê jednak dziwiæ, wszak
przedwojenny fason, blask oficerskich gwiazdek,  w tamtych
czasach czyni³y na ogó³ wielkie wra¿enie. W lipcu 1935 r. ¿o³-
nierz z Tyczyna w swoim li�cie do rodziców pisa³: �Jestem zdrów
i jako� szybko ucieka mi ta s³u¿ba, bo ju¿ pi¹ty miesi¹c na ramie-
niu�.

W ostatnim dniu tego miesi¹ca Edmund wyjecha³ wraz
ze swoim pu³kiem na ca³e sze�æ tygodni na manewry do Zalesz-
czyk, w pobli¿e granicy polsko-rumuñskiej. Po powrocie do brze-
¿añskich koszar, okolice macierzystego garnizonu opisywa³ tymi
s³owy: �Gdy jecha³em do wojska, w marcu bie¿¹cego roku,
to wydawa³y mi siê te strony jakby Sybir i by³o zimno, pe³no
wszêdzie �niegu i wszêdzie woko³o góry. Teraz jednak wszystko
siê zamieni³o na zieleñ  i niczem siê nie ró¿ni od naszych stron,
chyba tylko tym, ¿e tutaj stroje u ludzi inne, a i domy na wsiach
ma³e jedne obok drugich jak ule, a wiêksza ich czê�æ z gliny. Ale
wszystko jedno, tak tam �wiat jak i tu, a tylko ró¿ni siê naród.
Mowa tutejszej ludno�ci jest pó³ polska, pó³ ruska, w wojsku
natomiast wy³¹cznie polska. W tych stronach jest dosyæ kolo-
nistów, którzy pozak³adali tutaj gospodarstwa rolne�.

W li�cie Mundek okazywa³ wielkie zainteresowanie spra-
wami rodziny, martwi³ siê o przysz³o�æ rodzeñstwa. Swoim bra-

Listy z wojska
czyli o tym, jak Edmund Ro¿kiewicz, w Brze-
¿anach nied³ugo przed wybuchem II wojny,
Ojczy�nie s³u¿y³

ciom Tadeuszowi i Gu�ciowi ¿yczy³, aby znale�li jakie� dobre
i sta³e zajêcie. Tadeusza prosi³ tak¿e, ¿eby od czasu do czasu
zaj¹³ siê pszczo³ami. Brata Gieñka natomiast namawia³, aby bar-
dziej sumiennie przyk³ada³ siê do nauki.

We wrze�niu 1935 r. by³ na przepustce w rodzinnym Ty-
czynie. Wszystko jednak co dobre szybko siê koñczy, tak wiêc
musia³ niebawem wracaæ Mundek do koszar. Cieszy³ siê bardzo
z ka¿dej paczki ¿ywno�ciowej przys³anej mu przez rodziców do
wojska. Co warte podkre�lenia, chcia³ siê dalej uczyæ - od 12
listopada 1935 r. uczêszcza³ na kurs rolniczy, który zosta³ zorga-
nizowany dla przodowników pracy organizacyjno-spo³ecznej.
Zajêcia te, dla ¿o³nierzy Szko³y Podoficerskiej przeprowadzili pra-
cownicy Rady Powiatowej i Okrêgowego Towarzystwa Rolni-
czego w Brze¿anach. Edmund, w dniu 12 marca  1936 zda³ po-
my�lnie wszystkie egzaminy. O nauce, tym razem na poziomie
gimnazjalnym, my�la³ jednak dalej.

Min¹³ kolejny rok s³u¿by, w swoim li�cie do�wiadczony
ju¿ ¿o³nierz po raz kolejny wykaza³ siê wielk¹ roztropno�ci¹, pi-
sa³ bowiem: �Do domu trzeba kupiæ eleganck¹ umywalkê�. Wy-
razi³ tak¿e chêæ zakupu za ca³e 200 z³otych maszyny do pisania.
Na tym jednak nie koniec jego marzeñ, planowa³ tak¿e kupno
roweru; nie byle jakiego, ale nowego, z warszawskiej Fabryki
�Kamiñski�. Interesowa³ siê tak¿e spraw¹ wekslu swego brata
Gu�cia, który ten¿e mia³ u ̄ yda Schlamy.

Powracaj¹c z kolejnej przepustki do Brze¿an zatrzyma³
siê Edmund we Lwowie, pyta³ tam w S¹dzie o posadê pracowni-
ka biurowego. Choæ wojewódzkie miasto bardzo mu siê podo-
ba³o, to jednak wysoko�æ pensji ca³kowicie go zniechêca³a do
objêcia w przysz³o�ci tego stanowiska. Otó¿ 120 z³otych, które
móg³ zarobiæ, to sumka - jak na ówczesne lwowskie stosunki -
niewielka. T³umaczy³ swoim rodzicom, w kolejnym ju¿ li�cie, ¿e
skromne lokum w tym mie�cie to miesiêczny koszt od 30 do
nawet 60 z³otych. Za podobn¹ kwotê w malutkim Tyczynie mo¿-
na by³o wtedy, jak napisa³ Mundek , �dobrze siê czuæ�.

We Lwowie, kiedy pyta³ o pracê, spotka³ ¿o³nierz rodaka
z Przedmie�cia, Micha³a Wojtynkiewicza, który pe³ni³ s³u¿bê
stra¿nika kolejowego. Edmund pogada³ z koleg¹ w wagonie, któ-
ry dla Micha³a i jemu podobnych pracowników by³ po pro-
stu�mieszkaniem. Rozmowa musia³a byæ ciekawa bowiem jak
pisa³ potem, zupe³nie niechc¹cy� spó�ni³ siê na poci¹g.

W nastêpnym li�cie do rodziny prosi³ brata: �Guciu masz
sobie kupiæ jasne ubranie i w my�l nowego systemu krój, wciê-
cie, rami¹czka�. Pozdrawia³ tak¿e drugiego brata Tadzia, który
w tym czasie, to znaczy w po³owie 1937 r. przebywa³ w Krakowie,

W 1935 r., podczas s³u¿by wojskowej, Edmund Ro¿kiewicz
rozpocz¹³ kurs rolniczy
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gdy¿ tam  po prostu ³atwiej by³o znale�æ
pracê.

 27 maja 1937, w kolejnym li�cie
wys³anym do Tyczyna, opisywa³  Edmund
uroczysto�æ Pu³kowego �wiêta: �Na uro-
czysto�æ tê zebra³o siê masê ludzi, by³a
Msza polowa, s³u¿y³em do tej Mszy i mam
zdjêcie, tylko z ty³u �ci¹gniêty które tu
przesy³am. Dalej posy³am Wam  zdjêcie,
bo jest tutaj zwyczaj co roku, ¿e po nabo-
¿eñstwie tym udaj¹ siê ¿o³nierze i podofi-
cerowie i starsi na wspólny obiad�.
W  tym samym li�cie ciekawie przedsta-
wia³ tak¿e ¿ycie garnizonowe w Brze¿a-
nach: �Jest dobrze poznaæ �wiat, ludzi

skowych czasu, po�wiêca³ Mundek na
naukê w zakresie szko³y gimnazjalnej. Pi-
sa³ w po³owie 1937 r.: �Wolny czas spê-
dzam chodz¹c do ko�cio³a O.O. Bernar-
dynów, uczêszczam na Msze �wiête, nie-
szpory, nad staw brze¿añski gdzie odby-
waj¹ siê latem zawody p³ywackie. W domu
wolno�æ i swoboda, a tutaj nie powiem,
gdy¿ wolno�ci mam te¿ trochê, ale ta wol-
no�æ niepewna, gdy¿ w ka¿dej chwili mo¿e
kto� mnie potrzebowaæ, a tutaj szukaæ nie
bêd¹, ani wo³aæ, tylko cz³owiek musi siê
tak  znajdowaæ i w takim miejscu od ko-
szar, aby w ka¿dej chwili móg³ przybyæ
wzglêdnie móg³ byæ odnaleziony�.

W kolejnym li�cie, z 6 pa�dzierni-
ka 1937 r. pisa³ tak: �Na razie ja sam zresz-
t¹, jak na pocz¹tku wyja�ni³em, jestem tro-
chê wycieñczony z gotówki, z tego po-
wodu nie mog³em w ten <pierwszy> prze-
s³aæ ¿adnej kwoty�. Tak wiêc widaæ wy-
ra�nie, ¿e jak tylko móg³, to wysy³a³ Mun-
dek rodzinie jakie� niewielkie kwoty
wspieraj¹c w ten sposób bud¿et na ty-
czyñskim Podwalu.

W pa�dzierniku 1937 r. znowu na-
pisa³ bardzo d³ugi, pe³ny humoru, list do
najbli¿szych mu osób:  �Dowiedzia³em
siê, ¿e gdzie� tam w Krakowie na zachód
od domu w³asnego, dwóch Ro¿kiewiczów
pracuje za¿arcie na kawa³ chleba z mas³em,
bo w domu im nie smakowa³, za� na
wschodzie trzeci upar³ siê i nie przyje¿d¿a
do domu, a czwarty popijaj¹c mleczko od
czarnuszki nie wie jeszcze jaka pó³noc go
czeka�.

Dwa miesi¹ce pó�niej do swojej
siostry Na�ci napisa³: �Trzeba robiæ tak,
aby nie zra¿aæ sobie biednych, a przyswa-
jaæ bogatych�. Z perspektywy czasu, nie
sposób siê z tak¹ opini¹ nie zgodziæ.
W nastêpnym li�cie, z 13 lutego 1938 r.,
pisa³: �Ile¿ to sêdziów, czy to w S¹dzie
w Tyczynie, czy to ju¿ tutaj gdy im proto-
ko³ujê w stopniach majorów - ile¿ ofice-
rów i wysokich osobisto�ci poda³o mi
rêkê mimo, ¿e ja wobec nich jestem w³a-

�nie takim najbiedniejszym ulicznikiem,
tylko nie baciarem, ale ulicznikiem, to zna-
czy pracuj¹cym w pocie czo³a na drogach,
na kawa³ek chleba�.

W zimie 1938 r. by³ na manewrach,
a wolny czas w dalszym ci¹gu po�wiêca³
na naukê. Znowu pisa³ do rodziców: �Wol-
ny czas nie tracê na zabawy, choæ okazji
do nich jest tutaj wiele. Prowadzê oszczêd-
ne ¿ycie, koledzy trochê mi zazdroszcz¹,
bo siê uczê, trochê mnie te¿ nie lubi¹,
bo�nie chodzê z nimi do knajp�.

Ostatni list, który le¿y przede mn¹,
pisany z kresowych Brze¿an,  pochodzi
z 29 maja 1938 r. W nim Mundzio zachêca
rodzinê do wspólnego sk³adania pieniê-
dzy i namawia  najbli¿szych do za³o¿enia
wspólnego interesu. Pisa³ wiêc: �Oby Bóg
da³, aby�my mogli siê razem po³¹czyæ
w jedn¹ grupê, razem sk³adaæ i otworzyæ
jaki� interesik, to my�lê by³oby najlep-
szym wyj�ciem w dobie obecnej�. W tym
czasie jego dwaj bracia pracowali w dal-
szym ci¹gu w Krakowie. Wiadomym jest,
¿e Gu�ciu mieszka³ tam przy ul. Jagielloñ-
skiej.

We wrze�niu 1939 r. wybuch³a
wojna. Bardzo ró¿nie potoczy³y siê losy
ca³ej rodziny. Brat Mundka zosta³ osadzo-
ny przez Niemców w obozie w Pustkowie
i nigdy do domu nie powróci³. Gustek zo-
sta³ wywieziony na roboty przymusowe
do Niemiec, mia³ wiêcej szczê�cia, jemu
uda³o siê prze¿yæ wojenn¹ zawieruchê.
Dzisiaj  pan August ma ponad 91 lat.
 W 1944 r., ju¿ po odej�ciu Niemców,  Ma-
ria i Tomasz Ro¿kiewiczowie mieli 5-mor-
gowe gospodarstwo, jak wielu innych mu-
sieli oddaæ kontygent i byli pe³ni obaw
o przysz³o�æ.

Edmund wojnê szczê�liwie prze¿y³,
w czasie okupacji pracowa³ na niemiec-
kim lotnisku w Jasionce. Kiedy front prze-
szed³ na zachód, wst¹pi³ do PPR, w grud-
niu 1944 r. pracowa³ przy przeprowadza-
niu reformy rolnej w maj¹tku Tyczyn oraz
Borek Stary. To ju¿ jednak zupe³nie inna
historia.

                            Dariusz Fudali

27 sierpnia 1937 r. Jezieczany - szosa

i skutki - bo tutaj jest du¿o ¿o³nierzy
i w ka¿dym dniu co� siê musi spostrzec,
jak nie upity to pobity, jak nie okradziony
to zara¿ony i w kó³ko tak siê krêci, a dzieñ
mija i mija szybko�. M³ody Ro¿kiewicz
bardzo krytycznie ocenia³ ¿ycie obycza-
jowe w ma³ym kresowym miasteczku.
W kolejnym li�cie napisa³: �Ja w wojsku
widzê wszystko co siê w �wiecie dzieje
gdy idê nieraz w wieczór  od nauki, o 12
godzinie, to po prostu prosz¹ bezczelne
baby, aby z nimi i�æ na �wiñstwa, ale tak¹
czujê odrazê, bo my�lê, ¿e i to powietrze
jest zara¿one�.

By³ jednak  Edmund  zupe³nie nor-
malnym ch³opakiem, bo przy kolejnej oka-
zji pyta³: �Co porabiaj¹ panny w Tyczy-
nie?� Wiêkszo�æ wolnego od zajêæ woj-

�piewem chwaliæ Pana
W lipcu 2002 r. w Rzeszowie po-

wsta³ Zespó³ �piewaków Vox Angeli. Ce-
lem zespo³u jest ocalenie od zapomnienia
muzyki sakralnej dawnych epok poprzez
oprawê liturgii Mszy �w., organizowanie
warsztatów wokalnych i koncertów mu-
zyki dawnej.

Piêciolecie swego istnienia Zespó³
postanowi³ uczciæ duchow¹ i muzyczn¹
pielgrzymk¹ po �wi¹tyniach i sanktuariach

Diecezji Rzeszowskiej zwi¹zanych z kul-
tem Matki Bo¿ej.

Ju¿ 13 maja br. o godz. 19.00 mo¿-
na bêdzie pos³uchaæ pierwszego koncer-
tu Vox Angeli w Sanktuarium Matki Bo-
skiej Saletyñskiej w Rzeszowie.

27 maja br. Zespó³ odwiedzi Sank-
tuarium Matki Bo¿ej w Borku Starym,
gdzie o godz.15.00 odprawiona bêdzie
Msza �w. i Majówka, a o godz. 16.00 kon-

cert.  29 lipca br. Zespó³ zawita do Kaplicy
Matki Bo¿ej Studziañskiej w Przylasku. Tu
równie¿ o godz. 15.00 bêdzie Msza �w.,
a o godz. 16.00 koncert.

W programie koncertów znajd¹ siê
pie�ni o tematyce maryjnej zaczerpniête
z polskich kancjona³ów (�piewników).

Zapraszamy wszystkich do udzia-
³u w Mszach �w. i koncertach muzyki daw-
nej w wykonaniu Zespo³u �piewaków Vox
Angeli.
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Pó³ka z ksi¹¿kami

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.

Wojciecha Cejrowskiego znamy
z programów telewizyjnych i radiowych,
w których barwnie opowiada o swoich
podró¿ach i zami³owaniu do muzyki. Jest
on tak¿e autorem ksi¹¿ek, w których opi-
suje swoje wyprawy w najdziksze zaka-
marki naszej planety. Do przeczytania jed-
nej z nich chcia³abym Pañstwa zachêciæ.
�Gringo w�ród dzikich plemion�, bo
o niej mowa, to ksi¹¿ka podró¿nicza, pe³-
na zabawnych zdarzeñ, przygód i zaska-
kuj¹cych zwrotów akcji. Autor, podobnie
jak w innych swoich utworach, wprowa-
dza nas w �wiat indiañskich wierzeñ i oby-
czajów. Pe³no tu zabawnych opowie�ci,
poprzez które Cejrowski stara siê przybli-
¿yæ czytelnikowi sposób bycia Indian
i zwróciæ uwagê na pewne ich cechy cha-
rakteru. �Gringo...� to ksi¹¿ka, której atu-
tem s¹ wspania³e zdjêcia, ukazuj¹ce egzo-
tyczne zak¹tki �wiata, czy wizerunki ich
�dzikich� mieszkañców. Wspania³e kolo-
rowe i czarno-bia³e fotografie doskonale
oddaj¹ atmosferê indiañskich plemion,

W przeddzieñ drugiej rocznicy
�mierci Jana Paw³a II, na rynku ukaza³a
siê ksi¹¿ka, po któr¹, ju¿ pierwszego dnia
sprzeda¿y siêgnê³o kilkaset tysiêcy czy-
telników. T¹ wyj¹tkow¹ pozycj¹ jest
��wiadectwo� kard. Stanis³awa Dziwisza,
który odpowiada na pytania Gian Franca
Svidercoschima.

W 35 rozdzia³ach kard. Dziwisz
opowiada o swojej wspó³pracy najpierw

z Karolem Wojty³¹, a potem Janem Paw-
³em II. Wspomina czas, kiedy po raz pierw-
szy, w seminarium duchownym, zetkn¹³
siê z Karolem Wojty³¹, w tamtym okresie
(1957) profesorem teologii moralnej. Ich
wspó³praca rozpoczê³a siê 9 lat pó�niej,
w 1966 r.; wówczas arcybiskup Wojty³a
poprosi³, aby ks. Dziwisz zosta³ jego oso-
bistym sekretarzem. Kard. Dziwisz tak te-
raz wspomina to wydarzenie: �Spojrza³ na
mnie i powiedzia³: <Przyjdziesz do mnie.
Bêdziesz mi pomaga³>�. Od tego momen-
tu rozpoczyna siê wspó³praca, która trwa³a
prawie czterdzie�ci lat. Kolejne czê�ci
ksi¹¿ki przedstawiaj¹ nam Karola Wojty-
³ê, a pó�niej Jana Paw³a II, jako gorliwego,
pe³nego otwarto�ci kap³ana, który w swo-
im ¿yciu stara³ siê jedynie wype³niaæ wolê
Boga - to dawa³o mu si³y do codziennej
pracy w trudnym okresie PRL-u, a potem
jako  G³owie Ko�cio³a katolickiego.

W czasie obrad konklawe kard.
Dziwisz by³ oczywi�cie w Watykanie, sta³
na placu �w. Piotra, kiedy og³oszono, kto
zosta³ nowym papie¿em. Tak mówi w ksi¹¿-
ce o tym niezwyk³ym wydarzeniu: �(...) kar-
dyna³ Pericle Felici og³osi³ imiê nowego
papie¿a: to by³ mój biskup! Mój biskup!�.
By³a olbrzymia rado�æ, ale i trochê smut-
ku, bo wybranie na nastêpcê �w. Piotra
oznacza³o opuszczenie diecezji krakow-
skiej, ludzi, którzy go tak potrzebowali
i kochali. Oczywi�cie nie zabrak³o te¿ i sy-

tuacji komicznych zwi¹zanych w tym wy-
darzeniem. Otó¿ wyjazd kard. Wojty³y na
konklawe nie podoba³ siê w³adzom komu-
nistycznym, którzy zabrali mu nawet pasz-
port dyplomatyczny, daj¹c w zamian zwy-
k³y paszport turystyczny. Na tê okolicz-
no�æ jeden z cz³onków partii mia³ powie-
dzieæ: �Niech jedzie [Wojty³a], policzymy
siê z nim po powrocie...�

Wzruszaj¹ca jest opowie�æ o cier-
pi¹cym i umieraj¹cym Ojcu �wiêtym. Ale
nawet w chwili, kiedy z okna swojego
apartamentu nie móg³ wydobyæ g³osu, by
pozdrowiæ wiernych, potrafi³ z humorem
podej�æ do swojej niemocy. Kard. Dziwisz
wspomina czas, kiedy Jan Pawe³ II odcho-
dzi³ do Domu Ojca. Swoj¹ postaw¹ Ojciec
�wiêty, w dobie walk o zalegalizowanie
eutanazji, pokaza³ wspó³czesnemu cz³o-
wiekowi, jak cierpieæ do koñca: z pokor¹,
bez obnoszenia siê z bólem, z poddaniem
siê woli Bo¿ej, czêsto niezrozumia³ej dla
cz³owieka. Kolejne sceny to moment �mier-
ci, Msza �w. pogrzebowa i na³o¿enie na
twarz Papie¿a chusty... Te sceny s¹ nie-
zwykle wzruszaj¹ce i byæ mo¿e podczas
czytania ��wiadectwa� czytelnik uroni nie
jedn¹ ³zê... My�lê, ¿e jako podsumowanie
mog¹ pos³u¿yæ tu s³owa kard. Dziwisza
dotycz¹ce Jana Paw³a II: �Spogl¹da³ na
wszystko oczami wiary, oczami cz³owieka
wierz¹cego, cz³owieka Ko�cio³a�.

                         Agnieszka Janda

pokazuj¹, w czym tubylcy chodz¹ na co
dzieñ i w jaki sposób mieszkaj¹, czym siê
¿ywi¹. Dziêki tej lekturze dowiemy siê, co
to znaczy �yerba mate�, poznamy sposób,
w jaki powstaje maczeta, co to jest farina.
Nowych s³ów mo¿na by wymieniaæ w nie-
skoñczono�æ, ja poprzestanê tylko na
tych. W lekturze tej znajdziecie Pañstwo
wiele ciekawych dialogów, zabawnych
zdarzeñ, humoru - to wszystko razem spra-
wia, ¿e nie da siê przej�æ ko³o niej obojêt-
nie, zreszt¹, tak jest te¿ w przypadku in-
nych utworów Wojciecha Cejrowskiego.
Cejrowski jest postaci¹ bardzo kontrower-
syjn¹. Wiele osób nie lubi jego sposobu
bycia, z³o�liwych uwag, a nawet swoiste-
go poczucia humoru. Nikt jednak nie za-
przecza, ¿e sposób, w jaki opowiada czy
opisuje zdarzenia, jest tak interesuj¹cy, ¿e
nawet  najwiêkszy wróg s³ucha go z zain-
teresowaniem.

* * *
Przypominamy Czytelnikom o ter-

minowym zwrocie ksi¹¿ek. Termin wypo-
¿yczenia ksi¹¿ek wynosi 4 tygodnie.
Istnieje mo¿liwo�æ przed³u¿enia terminu
oddania woluminów. Mo¿na to zrobiæ
telefoniczne (nr telefonu do MiGBP
w Tyczynie: 017 2219410).

                               Alicja Kustra
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Je�li szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska          numer oferty
- murarz-tynkarz, pracownicy
  do dociepleñ 2085
- magazynier 2084
- stolarz meblowy 2081
- kierownik dzia³u geodezji 2076
- robotnik budowlany 2075
- kelner/ka 2073
- kierowca dostawca 2071
- konsultant klienta 2068
- magazynier-stolarz 2066
- doradca finansowy 2063
- p³ytkarz/malarz 2060
- kierowca C 2061
- pracownik produkcyjny 2057
- magazynier 2053
- pomocnik spawacza 2052
- pomoc kuchenna 2049
- malarz budowlany 2044
- sprzedawca ryb 2042

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

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

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

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

Rodzice powinni skontrolowaæ nie
tylko wynik pracy domowej, lecz tak¿e jej
przebieg. Nale¿y przyzwyczajaæ dziecko
do racjonalnych metod uczenia siê. Cho-
dzi tu o zapoznanie siê z tekstem w taki
sposób, by nastawiæ siê od razu na ujêcie
jego sensu i wyodrêbnienie g³ównych
my�li w nim zawartych.

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

Jak wspieraæ dzieci w procesie uczenia siê?

Podstawowe prawid³owo�ci
uczenia siê:
- materia³ nale¿y utrwaliæ przez powtarza-
nie, kiedy jeszcze nie zosta³ zapomniany,
a wiêc w nied³ugim czasie po jego wy-
uczeniu siê - w przeciwnym razie trzeba
bêdzie uczyæ siê go ponownie, (badania
psychologiczne wskaza³y, ¿e zapominanie
zaczyna siê wkrótce po wyuczeniu);
- efekty uczenia siê bêd¹ lepsze, gdy uczeñ
bêdzie siê uczy³ bezpo�rednio po sobie
ró¿nych przedmiotów, np. polskiego i che-
mii (podstaw¹ do takiego stwierdzenia jest
wykryte przez psychologiê prawo ucze-
nia siê, mówi¹c, ¿e podobne tre�ci dzia³a-
j¹ na siebie hamuj¹co);
- miêdzy uczeniem siê jednego i drugiego
przedmiotu powinno nast¹piæ krótka prze-
rwa na wypoczynek;
- ¿eby nie mieæ �pustki w g³owie�, gdy
uczeñ zostanie wezwany do odpowiedzi
nale¿y kszta³towaæ gotowo�æ pamiêci,
a wiêc umiejêtno�æ przypominania sobie
i odtwarzania wyuczonego materia³u w od-
powiednim momencie. W tym celu nale¿y
opanowaæ wiadomo�ci ze zrozumieniem,
w sposób logicznie pogrupowany, wk³a-
daæ w naukê du¿o zapa³u i zainteresowa-
nia, wi¹zaæ nowe wiadomo�ci z tym, cze-
go dziecko dowiedzia³o siê wcze�niej.

          Oprac. Gra¿yna Wy¿ykowska

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

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

    Tel. 017-22-91-444

Uwaga rolnicy!
Okrêgowy Zwi¹zek Hodowców

Koni w Rzeszowie informuje, ¿e jako pod-
miot prowadz¹cy Rejestr Koniowatych
zosta³ zobowi¹zany do wystawiania za-
�wiadczeñ o ilo�ci koni bêd¹cych w po-
siadaniu osób fizycznych lub prawnych
w okresach od 1 kwietnia 2005 r. do
31 marca 2006 r. lub od 15 wrze�nia 2006 r.
do 14 marca 2007 r.

Za�wiadczenie nale¿y do³¹czyæ do
wniosku o przyznanie p³atno�ci do upraw
ro�lin przeznaczonych na paszê, uprawia-
nych na trwa³ych u¿ytkach zielonych,
sk³adanego do Agencji Restukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
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W bud¿ecie Gminy na 2007 r. za-
planowano 190.000 z³ na wsparcie w for-
mie dotacji dla kubów sportowych oraz
32.000 z³ dla organizacji pozarz¹dowych.

Dotacje otrzymali:
Ludowy Klub Sportowy �Herman� -
38.000 z³ na zadanie: �Dzia³alno�æ szkole-
niowa dzieci, m³odzie¿y i doros³ych w pi³-
ce no¿nej  w miejscowo�ci Hermanowa�.
Ludowy Klub Sportowy �Jar� - 35.000 z³
na zadanie: �Dzia³alno�æ szkoleniowa dzie-
ci, m³odzie¿y i doros³ych w tenisie sto³o-
wym i ³ucznictwie w miejscowo�ci Kiel-
narowa�.
Ludowy Klub Sportowy �Grunwald� -
13.000 z³ na zadanie: �Dzia³alno�æ szko-
leniowa dzieci, m³odzie¿y i doros³ych w
pi³ce no¿nej  w miejscowo�ci Budziwój�.
Ludowy Klub Sportowy �Strug� - 75.000
z³ na zadanie: �Dzia³alno�æ szkoleniowa
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych w pi³ce no¿-
nej w miejscowo�ci Tyczyn�.
Ludowy Klub Sportowy  �Bia³a� - 13.000
z³ na zadanie: �Dzia³alno�æ szkoleniowa
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych w pi³ce no¿-
nej w miejscowo�ci Bia³a�.
Szkolny Klub Sportowy w Szkole Pod-
stawowej w Borku Starym - 5.000 z³ na

Dotacje dla stowarzyszeñ i organizacji pozarz¹dowych
zadanie �Dzia³alno�æ szkoleniowa dzieci,
m³odzie¿y w tenisie sto³owym w miejsco-
wo�ci Borek Stary�.
Uczniowski Klub Sportowy  w Szkole Pod-
stawowej w Budziwoju  - 2.000 z³ na za-
danie: �Dzia³alno�æ szkoleniowa dzieci
i m³odzie¿y w zapasach i tenisie sto³owym
miejscowo�ci Budziwój� .
Uczniowski Klub Sportowy �Flimero�
przy Szkole Podstawowej w Tyczynie -
4.000 z³ na zadanie: �Dzia³alno�æ szkole-
niowa dzieci, m³odzie¿y w akrobatyce
sportowej w miejscowo�ci Tyczyn�.
Uczniowski Klub Sportowy �Dyskobol�
przy Publicznym Gimnazjum w Tyczynie
- 5.000 z³ na zadanie: �Dzia³alno�æ szko-
leniowa dzieci, m³odzie¿y w pi³ce no¿nej,
siatkówce, koszykówce, lekkoatletyce, te-
nisie sto³owym w miejscowo�ci Tyczyn�.
Stowarzyszenie Trze�wo�ciowe �Wy-
zwolenie�  z siedzib¹ w Tyczynie - 2.000
z³ na zadanie: �Wspieranie dzia³añ na rzecz
profilaktyki i uzale¿nieñ�.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepe³-
nosprawnym w Tyczynie - 6.000 z³ na za-
danie: �Wspieranie dzia³añ na rzecz akty-
wizacji osób niepe³nosprawnych�.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy

parafii w Hermanowej - 1.000 z³ na zada-
nie: �Wspieranie lokalnych inicjatyw kul-
turalnych�.
Caritas Diecezji Rzeszowskiej Oddzia³
Parafialny-Hermanowa 6.000 z³ na zada-
nie: �Wspieranie dzia³añ z zakresu prze-
ciwdzia³ania patologiom spo³ecznym, wy-
poczynku letniego dzieci i m³odzie¿y�.
Caritas Diecezji Rzeszowskiej - Niepu-
bliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, Cen-
trum Pielêgniarstwa �rodowiskowo-Ro-
dzinnego w Tyczynie - 5.000 z³ na zada-
nie:  �Opieka socjalna i pielêgnacyjna osób
chorych, starszych i niepe³nospraw-
nych�.
Podkarpacki Bank ̄ ywno�ci w Rzeszo-
wie - 2.000 z³ na zadanie: �Pomoc rodzi-
nom i osobom w trudnej sytuacji ¿ycio-
wej�.
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym Ko³o
w Rzeszowie O�rodek Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy z siedzib¹
w Rzeszowie - 10.000 z³ na zadanie:  �Do-
wóz uczniów niepe³nosprawnych z tere-
nu Gminy Tyczyn do O�rodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Kielnarowej-Czerwonkach�.

Informujemy, ¿e Zak³ad Rol-
niczo Przemys³owy �Farmutil HS�
w �mi³owie (powiat Pi³a, woj. wiel-
kopolskie) oferuje pomoc w usuwa-
niu, wywozie i unieszkodliwianiu
ka¿dej ilo�ci ubocznych produktów
pochodzenia zwierzêcego - zwie-
rz¹t pad³ych ka¿dego gatunku.

Z tytu³u odbioru i utylizacji
sztuk pad³ych byd³a domowego za-
k³ad nie pobiera ¿adnych op³at.

Zg³oszenia przyjmowane s¹ ca³¹
dobê pod numerami telefonów:

(033) 847-45-51,
0 667-984-221, - 178, - 280,

        -   297, - 256, - 265.

Usuwanie sztuk pad³ych w
okresie letnim odbywa siê do 24
godzin od zg³oszenia, a w okresie
zimowym do 48 godzin.

Przypominamy, ¿e

* up³yn¹³ termin p³atno�ci
> I raty podatku rolnego

> I raty podatku od nieruchomo�ci

* 15 maja br.
up³ywa termin p³atno�ci

> II raty podatku rolnego

> II 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.

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

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).



17G£OS TYCZYNA    8/2007

Tenis sto³owy.
Dorota Rz¹sa potrójn¹ z³ot¹

medalistk¹ Mistrzostw Województwa
kadetów.

We Frysztaku w dniach 14-15
kwietnia br. odby³y siê Mistrzostwa Wo-
jewództwa w kategorii kadetów, w których
wspania³y sukces odnios³y reprezentant-
ki �Jaru� Kielnarowa przywo¿¹c z nich
6 medali pokonuj¹c faworytki z Krosna
i £êtowni.

Bardzo udanie w tych mistrzo-
stwach zaprezentowa³a siê Dorota Rz¹sa
zdobywaj¹c 3 z³ote medale oraz 1 br¹zo-
wy. Wspólnie z kole¿ank¹ klubow¹ Jago-
d¹ Ziemiañsk¹ zdoby³y I miejsce w rywa-
lizacji dru¿ynowej pokonuj¹c w pó³finale                               Ryszard Rz¹sa

Pi³ka no¿na.
25 marca br. pi³karze V ligi wznowi-

li rozgrywki. Strug podejmowa³ dru¿ynê
CCC D¹brówek (zdj.). Wielu kibiców za-
stanawia³o siê jak zaprezentuj¹ siê oby-
dwie dru¿yny po zimowej przerwie. Po
do�æ wyrównanym i ciekawym spotkaniu,

czowej wypowiedzi - �Jak siê nauczymy
koñczyæ akcje, to mo¿e zaczniemy wygry-
waæ�. W efekcie gospodarze mogli siê cie-
szyæ z trzech punktów.

Ostatni mecz Strug zagra³ w Strzy-
¿owie z tamtejszym Wis³okiem. Pocz¹tek
meczu nale¿a³ do naszej dru¿yny. Pierw-
sza bramka pad³a po rzucie karnym po-

i finale wy¿ej rozstawione dru¿yny po 3:1
kolejno �Arka� £êtownia i KKTS Krosno
i awansowa³y na zawody pó³fina³owe do
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, któ-
ra odby³a siê w £odzi.

Dorota równie¿ zakwalifikowa³a siê
na te zawody indywidualne zajmuj¹c
3 miejsce indywidualnie za� Jagoda upla-
sowa³a siê w przedziale 5:8. Jeszcze lepiej
Dorota wypad³a w grze deblowej i mikso-
wej. W deblu wspólnie z Zuzann¹ Koz¹
z KU AZS Rzeszów siêgnê³y po z³ote me-
dale. Natomiast Jagoda zdoby³a jeszcze
2 medale br¹zowe i w deblu z Karolin¹ Pie-
czonk¹ z UKS �Gim Tim� Stalowa Wola,
za� w miksie ze S³awomirem Niemcem
z GMLKS �Strzelec� Frysztak. Sukces ten
jest tym cenniejszy, ¿e obie te zawodnicz-

ki na przysz³y sezon pozostaj¹ w tej kate-
gorii wiekowej.

Du¿ym wyczuciem w doborze part-
nerów do gier deblowych wykaza³ siê ich
trener Gracjan Nowak, który mia³ powo-
dy do zadowolenia po tych zawodach, ale
dramaturgia, napiêcie i stres wyrównywa-
³y to pozytywne odczucie. Pomog³y te¿
dodatkowo przeprowadzone treningi wy-
jazdowe, które zawodniczki odby³y
w ostatnim okresie przedstartowym.

Oby uda³o im siê zakwalifikowaæ
na Ogólnopolsk¹ Olimpiadê M³odzie¿y,
która rozgrywana bêdzie w tym roku
w Opolu.

                         S³awomir Ferenc

21/22 kwietnia 2007 r.
Stal £añcut - Herman
Strumyk Malawa - Strug Tyczyn
(godz. 16.30)
28/29 kwietnia 2007 r.
Herman - Jawor Krzemienica
Strug Tyczyn - Korona Rzeszów

***
3 maja 2007 r.
Górnovia Górno - Strug Tyczyn
Herman - Wis³ok Strzy¿ów
5/6 maja 2007 r.
Grodziszczanka Grodzisko Dl.. - Herman
Strug - Sokó³ Soko³ów Ma³opolski
12/13 maja 2007 r.
B³a¿owianka B³a¿owa - Strug
Herman - G³ogovia G³ogów
19/20 maja 2007 r.
CCC D¹brówki - Herman
Strug - Elektrociep³ownia Rzeszów
26/27 maja 2007 r.
Herman - W³ókniarz Rakszawa
Stal £añcut  - Strug Tyczyn

***
2/3 czerwca 2007 r.
Marabunda Stobierna - Herman
Strug - Jawor Krzemienica
7 czerwca 2007 r.
Herman - Strug
10 czerwca 2007 r.
Strug - Grodziszczanka Grodzisko Dl.
Strumyk Malawa - Herman
16 czerwca 2007 r.
G³ogovia G³ogów - Strug
Herman - Korona Rzeszów

Terminarz rundy wiosennej

(Strug, Herman)

pad³ remis 1-1. Bramkê dla naszego zespo³u
strzeli³ Tereszkiewicz. Kolejne spotkanie
Strug rozgrywa³ w Rakszawie. Mecz przy-
pomina³ ten sprzed tygodnia z Tyczyna,
pad³ nawet identyczny wynik. Tym razem
na listê strzelców wpisa³ siê Piszcz. Po
dwóch remisach przysz³a wreszcie pora
na upragnione 3 punkty za zwyciêstwo,
tym bardziej, ¿e w kolejnym meczu Strug
zagra³ z broni¹c¹ siê przed spadkiem Ma-
rabund¹. I po³owa nale¿a³a do Strugu, cze-
go dowodem dwie bramki. Do siatki ry-
wali trafiali Brocki i �l¹czka. W II po³owie
inicjatywê przejê³a Marabunda, ale nie po-
trafi³a zakoñczyæ sk³adnie akcji, co po-
twierdzi³ równie¿ szkoleniowiec dru¿yny
ze Stobiernej - Stanis³aw Skiba - w pome-

dyktowanym za faul na Brockim. Pewnym
egzekutorem okaza³ siê Tereszkiewicz. Gdy
Brocki wykorzysta³ sytuacjê sam na sam,
by³o 2 - 0. Po przerwie gospodarze ruszyli
do ataków, czego skutkiem by³a ³adna
bramka Ziobry z ok. 20 m. Do koñca me-
czu Wis³ok atakowa³, Strug siê broni³ lecz
wynik ju¿ nie uleg³ zmianie.

Aktualnie (stan na dzieñ 16 kwiet-
nia br.) nasz zespó³ zajmuje 6 miejsce
w tabeli z dorobkiem 28 punktów. Na bie-
¿¹co wyniki oraz relacje z spotkañ mo¿na
�ledziæ na stronie internetowej klubu:
http://www.strug-tyczyn.prv.pl.
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O G £ O S Z E N I A

Przyjmê opiekunkê do 5-miesiêcznego dziecka na 6 godzin.
(71/3)    Tel. 017-22-91-315

* Wystrój sal weselnych i ko�cio³ów
(indywidualne projekty, 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. 508-444-625Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 60 arów, dzia³kê bu-
dowlan¹ o pow. 25 arów w Budziwoju.
(218/3) 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.
(219/3)                                          Tel. 501-526-217

Przyjmê do pracy sprzedawcê-kasjera, sta¿ystê od zaraz.
(72/3)                                                              Tel. 017-22-19-172

PPUH PREISS w Bia³ej przyjmie panie (mog¹ byæ
emerytki/rencistki) do produkcji garma¿erki.
(73/3)                        Tel. 017-27-71-871, po godz. 20.

Kupiê dom w Tyczynie lub okolicy nowy lub do
ma³ego remontu.
(220/2)                Tel. 017-857-73-09; 698-93-04-00

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 26 arów (Tyczyn-Her-
manowa) i dzia³ki rekreacyjne 33 i 20 arów w Tyczynie.
(221/2)                                           Tel. 600-903-933

Kupiê dom do 180 m2 z dzia³k¹ do 30 arów w Bia³ej.
(222/2)                                       Tel. 017-85-80-488

Kupiê dzia³kê roln¹ w Bia³ej.
(223/2)                                           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.
(74/2)                Tel. 017-229-96-77; 017-221-93-11

EMIS                       tel. 660-780-666

o f e r u j e :
sprzeda¿, monta¿ i serwis

* automatyka: bram wjazdowych, gara¿owych
   i przemys³owych
* bramy wjazdowe, gara¿owe i przemys³owe
* sterowanie rolet, domofony, wideofony
* wykonawstwo instalacji elektrycznych

Mieszkanie do wynajêcia: dwupokojowe, w bloku przy
ul Pu³anek w Tyczynie.

              Tel. 608-389-063

Kupiê dzia³kê budowlan¹ o pow. od 10 do 12 arów na
terenie Tyczyna, Budziwoja, Bia³ej.
(224/1)                 Tel. 017-85-74-581; 602-745-531

Kupiê dzia³kê roln¹ w Bia³ej.
(225/1)                                       Tel. 017-85-80-488

Zatrudniê fryzjerkê damsko-mêsk¹.
(75/1)                                            Tel. 886-300-333

Kupiê ziemiê, pole, dzia³kê w Matysówce-£any.
(226/1)                                            Tel. 604-484-356

Sprzedam dzia³kê o pow. 31 arów w Kielnarowej.
(227/1)                                            Tel. 513-251-811

Zainteresowani umieszczeniem oferty na naszych
³amach, proszeni s¹ o osobisty kontakt z redakcj¹ -
UGiM pok. 26.

Oferty �Szukam pracy�, �Dam pracê� i �Sprze-
dam/kupiê dzia³kê, dom� s¹ bezp³atne.

Do wynajêcia kiosk spo¿ywczy o pow. 30 m2, wolno-
stoj¹cy, drewniany-ocieplony w Kielnarowej. Cena do
uzgodnienia.
(228/1)                                       Tel. 017-22-99-666
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