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Pocz¹tki Tyczyna wi¹¿¹ siê z do-
kumentem lokacyjnym, wystawionym
przez kancelariê króla Kazimierza Wiel-
kiego 14 marca 1368 r. w Niepo³omicach.
Aktem tym król zezwoli³ Bartoldowi
zwanemu Tyczner lokowaæ nowe miasto
w lasach nad rzek¹ Bia³¹, w pobli¿u wsi
o tej samej nazwie.

Pierwszy wójt Tyczyna by³ do-
brym administratorem. Jego nastêpcy nie
mieli trudnoœci utrzymywania wójtostwa
w dobrej kondycji. Potwierdzaj¹ to zesta-
wienia z XV w., mówi¹ce o dobrze roz-
winiêtym rzemioœle i handlu, tygodnio-
wych targach i corocznych jarmarkach.
Na prze³omie wieków

Wed³ug historyków, od XIV-XV
w. mo¿na mówiæ o sile tyczyñskiego
mieszczañstwa, które w³¹czy³o siê ogól-
nopolski nurt handlu, wykorzystuj¹c po-
³o¿enie miasta, le¿¹cego przy trakcie
³¹cz¹cym Ruœ z Krakowem i Œl¹skiem.
W XVI w. rozpoczêto tak¿e regularne
sp³awy Wis³okiem.

 ¯ród³em utrzymania mieszczañ-
stwa tyczyñskiego w XIV-XVIII w. by³o
rolnictwo i rzemios³o. Niestety, niewiele
zachowa³o siê dokumentów mówi¹cych
o tyczyñskim rzemioœle, pierwsze
wzmianki o cechach pochodz¹ z XVI w.
Najstarszy statut (nadany przez Rafa³a Pi-
leckiego, w³aœciciela Tyczyna, w 1551 r.)
posiada³ cech tkaczy. Mniej wiadomo
o cechu kowali, który jeszcze w XIX w.
legitymowa³ siê jednym przywilejem,
wystawionym w 1552 r. Skromne s¹ tak-
¿e wiadomoœci o organizacji szewców ty-
czyñskich, którym pierwszy statut nada-
³a, w 1604 r., Anna z Pileckich Kostczy-
na. Ona te¿ wyda³a przywilej (w 1607 r.)
tyczyñskim krawcom, choæ to nie oni,
a kuœnierze rozs³awili miasto. Byli te¿
rzeŸnicy i piekarze, a mnogoœæ rzemieœl-
niczych cechów sprawi³a, ¿e najwiêkszy
rozkwit miasta przypad³ na XVII w.

Wiek XVIII przyniós³ znaczne
obni¿enie liczby ludnoœci i stanu zabu-
dowy, zarówno na skutek po¿aru miasta
jak te¿ najazdu szwedzkiego. Wa¿nym
czynnikiem, który kszta³towa³ ¿ycie mia-
sta byli tak¿e jego kolejni w³aœciciele.
Z dokumentu lokacyjnego wynika, ¿e
miasto by³o w³asnoœci¹ królewsk¹. Po
œmierci króla Kazimierza Wielkiego, za-
rz¹dca Rusi Czerwonej, ksi¹¿ê W³ady-
s³aw Opolczyk, zamieni³a z Ottonem
z Pilczy (tj. Pilicy) £añcut, Tyczyn i Kañ-
czugê za Tyrawê k. Sanoka. Tak rozpo-
czê³a siê, nie zawsze chlubna, historia

Z historii  Tyczyna
kolejnych w³aœcicieli miasta. Przed roz-
biorami miasto prze¿y³o wiele po¿arów,
epidemii i rabunków, m.in. napady Tata-
rów (1502, 1594) oraz po¿ar wzniecony
przypadkowo 25 sierpnia 1627 r. przez
¿ydowskich szynkarzy - sp³onê³o wów-
czas ca³e miasto, znacznie zosta³ uszko-
dzony murowany koœció³.

W sumie w latach 1600-1651 Ty-
czyn pada³ 5-krotnie ofiar¹ po¿arów. Drê-
czy³y tak¿e miasto wojny domowe i prze-
marsze wojsk królewskich i prywatnych.
W okresie rozbiorów i niewoli

Po pierwszym rozbiorze (1785 r.)
rz¹d austriacki przeprowadzi³ podzia³,
w wyniku którego Tyczyn mia³ byæ pod-
porz¹dkowany tylko asesorowi wzglêd-
nie syndykowi. I tak miasto znalaz³o siê
w cyrkule rzeszowskim, który obejmo-
wa³ 78 mil kw.,16 miast i miasteczek, 369
wsi i 154 050 ludnoœci. By³ stolic¹ do-
minium Branickich, siedzib¹ s¹du
i w³adz. W 1790 r. Tyczyn liczy³ 1352
mieszkañców, w tym 375 ¯ydów i by³
oœrodkiem obejmuj¹cym 19 wsi.

W 1855 r. powsta³ w Tyczynie
Urz¹d Powiatowy, naczelnikiem zosta³
Jan Dzbañski. Wiek XIX by³ tak¿e okre-
sem rozwoju handlu zbo¿em, byd³em,
drzewem, miêsem. Oprócz rozwoju eko-
nomicznego nale¿y odnotowaæ, ¿e w tym
czasie miasto wyros³o na du¿y oœrodek
inteligencji, st¹d powszechny udzia³
mieszkañców w kolejnych wyst¹pieniach
przeciw zaborcom.

W czasie I wojny  Tyczyn nie by³
objêty bezpoœrednio dzia³aniami wojen-
nymi, choæ by³ terenem ci¹g³ych prze-
marszów wojsk. 23 wrzeœnia 1914 r. do
miasta wkroczy³y wojska rosyjskie, wy-
parte na krótko przez armiê austriack¹.
W czasach II Rzeczypospolitej

Ludnoœæ Tyczyna wynosi³a:
w 1921 r. - 3095 osób, w 1931 r. - 3035,

w 1939 r. - 3151 mieszkañców. Okolicz-
ne wioski by³y przeludnione, przewa¿a-
³y gospodarstwa drobne, a miasto by³o
dla mieszkañców gminy jedynie miej-
scem wymiany towarów na targach i jar-
markach. Ze wzglêdu na brak przemys³u
z podtyczyñskich wsi wywodzi³o siê wie-
lu s³u¿¹cych i fornali.

W mieœcie dzia³a³o 14 zak³adów,
dziewiêæ zatrudnia³o 1-4 pracowników,
najwiêkszy - 25. Do najs³ynniejszych wy-
darzeñ z tamtego okresu nale¿y zaliczyæ
10-dniowy strajk ch³opski,  który roz-
pocz¹³ siê 16 sierpnia 1937 r.
W okresie okupacji

W mieœcie zapanowa³y rz¹dy bur-
mistrza Heucherta, który dla utrzymania
ludnoœci w strachu utworzy³ placówkê
¿andarmerii w B³a¿owej. Ju¿ w listopa-
dzie 1939 r. rozpoczêto akcjê niszczenia
inteligencji i dzia³aczy spo³ecznych,
tyczyñskich ¯ydów wywieziono do rze-
szowskiego getta.

 Ruch oporu by³ mocno inwigilo-
wany, mimo to tyczyñskie AK przepro-
wadzi³o wiele udanych akcji, m.in. wy-
rok na burmistrzu, akcjê „Wrzód” czy
udzia³ w planie „Burza”.  Wyzwolenie
miasta nast¹pi³o 30 lipca 1944 r. (jg)

Król Kazimierz Wielki

Jak by³o 1990-1993…

¯ycie p³ynie

                         Ci¹g dalszy na stronie 4

Gmina cierpi na chroniczny brak
œrodków finansowych, a bud¿et w wy-
sokoœci 6,6 miliarda z³ po¿eraj¹ w lwiej
czêœci p³ace dla nauczycieli i urzêdni-
ków…. Potrzeb jest mnóstwo, jedna pil-
niejsza od drugiej. Miotaj¹ siê wiêc rad-
ni coraz bardziej, bo i co tu powiedzieæ
ludziom na powtarzaj¹ce siê pytania
o gaz, wodê, kanalizacjê, drogi, dzia³ki,
mieszkania, etc.

WeŸmy chocia¿by Budziwój.
Wioska ta od trzech lat ma gazoci¹g, któ-
ry dotychczas nie zosta³ wype³niony ga-
zem. Le¿¹ sobie w ziemi rury i rdzewiej¹,
a gazu jak nie by³o, tak nie ma.

Podobnie jest z wod¹, drogami
i kanalizacj¹. W gminie praktycznie nie
ma wodoci¹gów, co najwy¿ej ma³e, lo-
kalne ujêcia.

Brak œrodków stawia te¿ pod zna-
kiem zapytania realizacjê przedsiêwziêæ
drogowych. Obecnie nawozi siê ¿wirem
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1. ks. Andrzej 1438
2. ks. Szymon 1454
3. ks. Jan 1461
4. ks. Stanis³aw 1485
5. ks. Grzegorz  1550-1504
6. ks. Jan Orad 1530
7. ks. Miko³aj z Mielca - od 10 V 1534
8. ks. Pawe³ Tar³o ze Szczekarzowic
(obecnie wieœ Tar³ów w pow. lubelskim).
W latach 1540-1542 proboszcz tyczyñ-
ski (zrezygnowa³ na rzecz nastêpcy).
Od 1561r. arcybiskup lwowski. Zmar³
11 stycznia 1565 r.
9. ks. Jakub Stryikowski od XI 1542,
po 12 latach zrezygnowa³ na rzecz nastêpcy,
10. ks. Walenty Szwieykowski, pro-
boszcz od 24 VII 1555 do 1569 r.
11. ks. Marcin Ziemnicki, 1569-1577
12. ks. Szymon Ostiensks - bakalarz
sztuk wyzwolonych, od 15 IV 1577, po
dwóch latach zrezygnowa³
13. ks. Jan Pieczowski - bakalarz sztuk
wyzwolonych, od 17 IX 1579
14. ks. Stanis³aw z Wyœlicza,
15. ks. Wawrzyniec Lassota Luthory-

Proboszczowie parafii Tyczyn

ski od 13 V 1591 by³ równoczeœnie pro-
boszczem Borku Starego. Zmar³ przed
6 III 1598. Od 3 IV 1598 do 1888 r. ist-
nia³a unia parafialna, a proboszcz tyczyñ-
ski mia³ tytu³ prepozyta.
16. ks. Maciej Neapolitañski - od 3 IV
1598, by³ pierwszym prepozytem tyczyñ-
skim i proboszczem borkowskim.
17. ks. Jan Walerowski (bakalarz sztuk
wyzwolonych i filozofii) od 16 IV 1608.
Zmar³ w roku 1640.
18. ks. Maciej Niwicki - kanonik kole-
giaty jaros³awskiej, prepozyt tyczyñski
od 12 IX 1640. Zmar³ w 1684 r., po-
chowany w koœciele oo. Dominikanów
w Borku Starym (by³ fundatorem klasztoru).
19. ks. Jan Kazimierz de Alten Bokum
- pose³ w Rzymie, kanonik gnieŸnieñski,
krakowski, warszawski, proboszcz
w Rzeszowie. Od 1680 do 1685 proboszcz
w Tyczynie, a póŸniej w B³a¿owej. Od 1698
sekretarz koronny, póŸniej podkanclerz
koronny. Od 1701 r. biskup przemyski,
a od  1719 biskup che³miñski. Zmar³ na-
gle w 1721 r., w wieku  lat 53.

Ci¹g dalszy ze strony 3

Jak by³o 1990 -1993…

¯ycie p³ynie
czynaj¹ pranie w pop³ochu. Nigdy nie
wiedz¹ czy zd¹¿¹ zanim przestanie ka-
paæ z kranu. Zwykle przegrywaj¹ wyœcig
z czasem. Rodzina zadowoliæ siê musi
kanapk¹ na obiad, pielêgniarka nie wy-
kona zastrzyku, stomatolog nie usunie
zêba, o ubikacjach lepiej nie wspominaæ.
    Nowiny z dnia 3 paŸdziernika 1991 r.
                            „Posucha w Tyczynie”

Do obywatela Tyczyna telefonu-
je obywatel ze wsi niedaleko miasteczka
B³a¿owa, ale zawsze wtedy, gdy jest upo-
jony, wiêc ten z Tyczyna pyta tego zza
B³a¿owej - czego do mnie telefonujesz
tylko wtedy gdyœ opity? A ten odpowia-
da, ¿e tylko wtedy ma doœæ cierpliwoœci,
¿eby zmagaæ siê z technik¹ na korbkê.
         Nowiny z dnia 17-19 lipca 1992 r.
                             „Kablowanie na wsi”

W Szkole Podstawowej w Tyczy-
nie - nie warto zagl¹daæ: dziury, rysy, p³a-
ty ³uszcz¹cej siê ze staroœci farby. W spo-
rych rozmiarów sali gimnastycznej pêcz-
nieje parkiet, systematycznie podlewane
wod¹ z nieszczelnych grzejników i prze-
ciekaj¹cego dachu. Pozbawione kilku
szyb okna ktoœ zaklei³ dykt¹, ale i tak po
sali hula wiatr. W szatniach obraz nêdzy
i rozpaczy, za to magazynek sprzêtu spor-
towego we wrzeœniu zosta³ odmalowany

przez…. nauczyciela od wf.  Piêæ spraw-
nych pi³ek, przyrdzewia³e kule lekkoatle-
tyczne, poprute dresy i kilka sanek, to
praktycznie ca³y sprzêt sportowy do dys-
pozycji prawie 600 uczniów. Z wyj¹tkiem
pustych pó³ek i myszy w magazynku, nie
ma ju¿ niczego innego. Na pocz¹tku paŸ-
dziernika odby³o siê zebranie Prezydium
Komitetu Rodzicielskiego. Rodzice po-
ogl¹dali siê i zdziwili,  ¿e szko³a, do któ-
rej uczêszczaj¹ ich dzieci „to taka ruina”.
Nowiny z dn. 23-25 paŸdziernika 1992 r.
                    „Sposób na szkoln¹ biedê”

Z linii „26 P” przynajmniej dwie
strony powinny byæ zadowolone. W³a-
dze Gminy Tyczyn, bo Szostkowie za³o-
¿yli, ¿e nie bêd¹ korzystaæ z dotacji oraz
pasa¿erowie, bilety bowiem mia³y byæ
tañsze….. I rzeczywiœcie tak jest. Ponad-
to prywatni przewoŸnicy… nie korzystali
z gminnej subwencji, co wystarczy po-
równaæ z kwot¹ ponad 10 milionów mie-
siêcznie, które gmina zmuszona by³a do-
k³adaæ do linii MPK „26 ”. - To korzyœæ
nie tylko dla gminy ale i mieszkañców.
Za pieni¹dze zaoszczêdzone na subwen-
cjach mo¿na zrobiæ kawa³ek drogi lub
wodoci¹gu, b¹dŸ przeznaczyæ te pieni¹-
dze na zapomogi.
                        AZ z dnia 23 luty 1993 r.
                          „£amanie monopolu”

20. ks. Augustyn Berwicz - kanonik
lwowski, kanclerz warszawski, od 31 V
1686 proboszcz tyczyñski.
21. ks. Kazimierz Aleksander Telecki -
kanonik che³miñski, od 31 I 1701 pro-
boszcz tyczyñski,
22. ks. Szymon Antoni Mokrzecki - ka-
nonik smoleñski, wileñski, dziekan pod-
laski. Od 1703 proboszcz tyczyñski przez
20 lat. Zmar³ 13 IV 1723 w wieku 58 lat.

krótkie odcinki dróg w Bia³ej, Matysów-
ce, Hermanowej, Budziwoju, Kielnaro-
wej i Borku Starym, wykonuj¹c tak¿e nie-
zbêdne roboty ziemne. Œrodki s¹ wiêcej
ni¿ skromne… I tak ³ata siê dziury na ka¿-
dym kroku, nie mog¹c nawet dokoñczyæ
porozpoczynanych inwestycji. Mocno
daje siê te¿ odczuæ chocia¿by brak kana-
lizacji, której nie ma nawet Osiedle 600-
lecia, czyli willowa dzielnica Tyczyna...
            Nowiny z dnia 4 grudnia 1990 r.
              "Jak ¿ycie p³ynie w Tyczynie?"

Mieszkañcy miejscowoœci: Ty-
czyn, Budziwój, Matysówka, Hermano-
wa, Siedliska, Zarzecze od wielu lat cze-
kaj¹ na gaz - niczym na przys³owiowego
Godota. Wydaje siê, ¿e uruchomienie
gazoci¹gu nast¹pi niebawem, to znów
sprawa odwleka siê, a jej koñca wci¹¿ nie
widaæ. Wymienione wsie stanê³y „w ko-
lejce po gaz” na pocz¹tku 1983 r.
      AZ z dnia10 lipca 1991 r. „Matnia”

Woda dociera do miasta w krat-
kê.  Kiedy zbli¿a siê sobota, kobiety za-

 ks. Jan Bokum
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23. ks. Walerian  Wêchalski - kanonik
kijowski, od 1707 proboszcz w S³ocinie,
poœwiêci³ nowo wybudowan¹, do dziœ
stoj¹c¹ murowan¹ kaplicê œw. M. Mag-
daleny w Malawie. Od 12 V 1723 pro-
boszcz tyczyñski. Zmar³ 31 VII 1734 .
24. ks. Antoni Szymon de Kiejstut Ge-
dymin - kanonik lwowski,  dziekan, ofi-
cja³ i wikariusz  generalny kamieniecki.
Od 1737 prepozyt tyczyñski. Zmar³
w Lublinie 4 X 1751 w czasie pe³nienia
obowi¹zków w Trybunale Królestwa
i tam¿e pochowany u ks. Jezuitów.
25. ks. Szymon S³omiñski - od 26 V
1742 proboszcz w Lubeni, w roku 1745
by³ dziekanem rzeszowskim, a od 4 II
1752 proboszcz tyczyñski i równoczeœnie
od 21 III 1755 proboszcz w S³ocinie.
Zmar³  20 IV 1770 r.
26. ks. Antoni Wac³aw Betañski ur.
w Pradze w 1714 r., wychowawca synów
cesarzowej Austrii Marii Teresy. Od 1 I
1760 proboszcz w S³ocinie, od 18 V 1770
w Tyczynie. Administrator dóbr rodziny

gimnazjalnym w Rzeszowie, póŸniej pre-
fektem studiów w Seminarium Diecezjal-
nym w Przemyœlu. Od 1830 r. zarz¹dza³
parafi¹ w Kraczkowej  i równoczeœnie
w Krzemienicy. Od 2 lipca 1831 obj¹³
zarz¹d parafii Tyczyn, od 7 XII 1834  -
prepozyturê tyczyñsk¹. Za³o¿y³ m.in.

Oprac. Krystyna Knutel

ks. Leopold Olcyngier

 ks.Antoni Betañski

Branickich, opiekowa³ siê szkó³k¹ try-
wialn¹ w Tyczynie. Od 1780 zarz¹dca
dóbr przemyskiego biskupa. 19 VIII 1781
zosta³ biskupem przemyskim, probosz-
czem tyczyñskim by³ do 3 III 1783. By³
pierwszym rektorem Uniwersytetu Lwow-
skiego. Zmar³ 21 I 1786 w Brzozowie.
27. ks. Sebastian Pysiewicz - kanonik
przemyski, dziekan rzeszowski. Od 1783
by³ prepozytem tyczyñkim przez 38 lat.
Zmar³ 29 VIII 1821.
28. ks. Kwirinus Domaradzki - pro-
boszcz w Mszanie, w latach 1822-1828
prepozyt tyczyñski.
29. ks. Andrzej Kurowski ur. 1788.
W latach1828-1830 prepozyt tyczyñski,
póŸniej proboszcz w S³ocinie.
30. ks. Leopold Olcyngier ur. w 1805
w Tyczynie, œwiêcenia kap³añskie otrzy-
ma³ w roku 1828. Przez rok by³ katechet¹

Bractwo TrzeŸwoœci, Bractwo Œw. Trój-
cy. By³ dziekanem rzeszowskim przez
42 lata ((21 X 1840 - 2 I 1883). W Ty-
czynie pozosta³ do œmierci, 30 V 1884.
31. ks. W³adys³aw Cymbul ur. 1843,
œwiêcenia przyj¹³ w 1867. By³ delegatem
biskupa w Okrêgowej Radzie Szkolnej
w Przemyœlu, prezesem Stowarzyszenia
Urzêdników, cz³onkiem Rady Powiato-
wej i Miejskiej w Przemyœlu, dyrektorem
przemyskiej Kasy Oszczêdnoœci, preze-
sem Towarzystwa Pomocy Naukowej.
Od 30 XI 1884 proboszcz tyczyñski.
Przeprowadzi³ remont plebanii, wikarów-
ki, postawi³ now¹ organistówkê, przebu-
dowa³ gruntownie koœció³ (m.in. posta-
wi³ dwa nowe o³tarze: œw. Józefa -  ufun-
dowany przez Ludwika hr. Wodzickiego,
i Matki Boskiej - ufundowany przez sie-
bie w 25-lecie kap³añstwa). Troszczy³ siê
o Dom Ubogich i koœció³ œw. Krzy¿a oraz
powiêkszy³ cmentarz parafialny. Zmar³
14 XII 1894.
32. ks. Rajmund Knendich ur. 28 IX
1865 w Tarnowie. Œwiêcenia kap³añskie
otrzyma³ w 1891 r. Wikariuszem by³
w S³ocinie, Przemyœlu, a probostwo
w Tyczynie otrzyma³ 11 VI 1895. Kano-
nikiem zosta³ 28 II 1901, po utworzeniu
w 1910 r. dekanatu tyczyñskiego - wice-
dziekanem. Zmar³ 22 V 1918 w Krakowie.
33. ks. Franciszek Wolski ur. 12 VIII
1880 w Jaœle, œwiêcenia kap³añskie otrzy-
ma³ 26 VI 1904. Wikariuszem by³ w Gor-
licach, Pysznicy, Przemyœlu. Od 1 XII
1918 proboszcz tyczyñski. Zorganizowa³

w parafii m.in. Akcjê Katolick¹, Bractwo
Ró¿añcowe. Zmar³ 13 III 1960.
34. ks. Stanis³aw B¹k ur. 17 IX 1908
w Czelatycach k. Jaros³awia, œwiêcenia
kap³añskie otrzyma³  24 VI 1934. Wika-
riuszem by³ w Niewodnej, Dzikowcu,
Rani¿ów-Mazury, proboszczem w Mazu-
rach - budowa³ i poœwiêci³ koœció³ w cza-
sie II wojny. ¯o³nierz AK i WiN, wiê-
zieñ komunizmu. PóŸniej wikariusz
w Hy¿nem i proboszcz w Samoklêskach,
od 1 VI 1960 w Tyczynie. Przeprowa-
dzi³ gruntowny remont koœcio³a, pleba-
nii, wikarówki  w Tyczynie, rozpocz¹³
budowê koœcio³a w Hermanowej i nowej
plebanii w Tyczynie. Zmar³ 29 X 1983.
35. ks. Stanis³aw Król ur. w 1930,  œwiê-
cenia przyj¹³ w 1956 r. Wikariuszem by³
w Wysokiej Strzy¿owskiej, Markowej,
¯urawicy, a proboszczem w Sieteszy,
Lubeni - wybudowa³ koœció³ w Zarzeczu
i Siedliskach oraz plebaniê i kaplicê
cmentarn¹ w Lubeni. Od 1983 by³ pro-
boszczem tyczyñskim, dokoñczy³  budo-
wê koœcio³a w Hermanowej i plebanii
w Tyczynie, wybudowa³ koœció³ w Kiel-
narowej, Dom Parafialny w Tyczynie,
kierowa³ modernizacj¹ i remontem Re-
zydencji Biskupiej w Rzeszowie oraz bu-
dow¹ jubileuszowego pomnika 2000-le-
cie Statuy Chrystusa w Tyczynie, której
by³ fundatorem. Zmar³ 3 IX 2000.
36. ks. Franciszek Kwolek ur. 10 II
1951, œwiêcenia - 27 VI 1976. Wikariusz
w Trzcinicy, Górnie, Jaœle, proboszcz
w Lipie, Woli Rafa³owskiej, od 22 VIII
1999 w Tyczynie. Pracowa³ w Kurii Die-
cezjalnej, by³ odpowiedzialny za Oœrod-
ki Oazowe w Diecezji. Zmar³ 9 II 2003.
37. ks. Józef  Stanowski proboszcz od
2 marca 2003.

 ks. Franciszek Wolski
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Mieszkamy w Europie - to fakt, który ju¿ po raz drugi
potwierdzili uczniowie z tyczyñskiego gimnazjum podczas
konkursu pod tym samym tytu³em. Jesieni¹ ka¿da klasa spo-
œród wszystkich pañstw Unii Europejskiej wylosowa³a jeden
kraj.

W pierwszej czêœci konkursu, klasy przygotowa³y pre-
zentacje pañstw na scenie. Mieliœmy okazjê zapoznaæ siê z kró-
low¹ Anglii El¿biet¹ II, hiszpañskim matadorem oraz Zeusem
i jego „œwit¹”. Chwile grozy prze¿yliœmy podczas napadu na
fiñskiego Miko³aja. Uczestniczyliœmy równie¿ w rozprawie s¹-
dowej, podczas której oskar¿onym by³ Gargamel ze znanej
belgijskiej bajki „Smerfy”. Ogl¹daliœmy tañce narodowe tj. pa-
sodoble, walc wiedeñski i zorbê. Wszystkie wystêpy przepla-
ta³y prezentacje multimedialne, piêkne i ciekawe stroje oraz
muzyka ze wszystkich zak¹tków  Europy, a w szczególnoœci
popularna ostatnio czeska piosenka „Jo¿in z Ba¿in”.

Mieszkamy w Europie

                                             Ma³gorzata Kêdzierska

Druga czêœæ konkursu obejmowa³a przygotowanie sto-
iska prezentowanego pañstwa. Ju¿ dzieñ przed fina³em, ucznio-
wie wraz z wychowawcami i rodzicami uwijali siê jak w mro-
wisku. Pomys³ów nie by³o koñca. W póŸnych godzinach po-
po³udniowych, hala sportowa Gimnazjum wygl¹da³a jak wy-
stawa EXPO 2008. Na stoiskach oprócz wa¿nych informacji
o krajach znalaz³y siê te¿ mapy, widokówki, plakaty i ró¿nego
rodzaju przedmioty charakterystyczne dla prezentowanego
pañstwa. Nad wszystkimi unosi³a siê smakowita woñ przygo-
towanych potraw kulinarnych oraz ciast i innych smako³yków.
Komisja konkursowa skrupulatnie oceni³a wszystkie klasy.

A oto wyniki: I miejsdce kl. IIE (Finlandia) i kl. I F
(Hiszpania) - po 50 punktów, II m. kl. II F (Austria) pkt. 49,
III m. kl. IIG (Czechy) pkt - 48, IV m. kl. IE (W.Brytania) pkt -
44, V m. kl. IG (Szwecja) i kl. IIIA (Belgia) po 42 punkty,

VI m. kl. IID (Portugalia) pkt - 40, VII m. kl. IIIC (Cypr) i kl.
IIIG po 39 punktów, VIII m. kl. IIIE (Dania) pkt 37, IX m. kl.
IIA (£otwa) i kl. IIC (Niemcy) po 36 punktów, 10 m. kl. IIB
(Francja) pkt - 31, XI m. kl. IA (S³owacja) pkt - 29, XII m. kl.
IC (Irlandia) pkt 28, XIII m. (Holandia) i kl. I D (W³ochy) po
23 punkty, XIV m. kl. IIIF (Estonia) pkt  22, XV m. kl. IIIB
(Litwa) pkt 21, XVI m. kl. IID (Wêgry) pkt 16.

A by³o o co walczyæ. Nagrod¹ dla klas, które zajê³y
pierwsze miejsca jest wycieczka edukacyjna do Kazimierza nad
Wis³¹, II m. - wycieczka edukacyjna do Sandomierza, III m -
do £añcuta. Komisja przyzna³a równie¿ nagrody specjalne:
w kat. prezentacje multimedialne nagrody otrzymali: Paulina
Baran, Jakub Staniek, Mariusz Cz³onka, Ilona Smalarz,
Ewa Kurosz; w kat. plastycznej (rysunek Pa³acu Schönbrunn)
- Tomasz Baran; w kat. najbardziej oryginalne stoisko - kl. 2A
- wycieczka do skansenu w Sanoku.

Czas intensywnej i ciê¿kiej pracy uczniów i wychowaw-
ców zosta³ wynagrodzony. Szkoda tylko, ¿e miejsc na podium
jest tak ma³o. Fantastyczne i ciekawe pomys³y, a przy tym do-
bra zabawa - to atmosfera konkursu „Mieszkamy w Europie”.
Nie mo¿na oczywiœcie pomin¹æ wspania³ych rodziców, którzy
z wielkim zaanga¿owaniem pomagali swoim pociechom. Byli
autorami wszystkich potraw, ciast i specja³ów kulinarnych
z ca³ej Europy. Chêtnie s³u¿yli pomoc¹ w przygotowywaniu
strojów i dekoracji. Wychowawcy ciesz¹ siê, ¿e nie s¹ sami, ze
mog¹ liczyæ na pomoc i wspó³pracê.

Do zobaczenia za rok!
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Wer  fremde Sprachen nicht kennt, wei? auch nichts
von seiner eigenen… to motto drugiej edycji Konkursu Recy-
tacji Prozy i Poezji Niemieckojêzycznej Szkó³ Doliny Strugu.
Celem konkursu jest promocja m³odych talentów oraz jêzyka
niemieckiego. W tym roku konkurs odby³ siê pod patronatem
Honorowego Konsula Republiki Federalnej Niemiec w Rze-
szowie pana Adama Gajdka, który wyrazi³ ogromne zado-
wolenie, ¿e nasza szko³a w tak ciekawy sposób promuje jêzyk
zachodnich s¹siadów.

Do konkursu zg³osi³y siê wszystkie gimnazja Doliny
Strugu (publiczne w Hy¿nem, Chmielniku, B³a¿owej, Tyczy-
nie i spo³eczne w Chmielniku). M³odzie¿ prezentowa³a przy-

Zmagania jêzykowe

Warsztaty z goœciem z Niemiec

gotowane przez siebie utwory w dwóch kategoriach: recytacji
i œpiewu: prozy i poezji.

Zmagania uczestników ocenia³o jury: M. Pisarek - dy-
rektor Germanitasu i pracownik URz, Tomasz Czarnota przed-
stawiciel PWN i lektor j. niemieckiego, pan Ulrich Klein - goœæ
z Niemiec, Alicja Kustra dyrektor Biblioteki w Tyczynie.

Po prezentacjach zgromadzona w naszym gimnazjum
m³odzie¿ wraz z opiekunami wziê³a udzia³ w krótkich warszta-
tach muzycznych prowadzonych przez pana Ulricha Kleina.
Ta niecodzienna okazja konwersacji z „prawdziwym” Niem-
cem by³a dla m³odzie¿y wielka frajd¹.

Nagrody ufundowane przez: Ambasadê Republiki Fe-
deralnej Niemiec w Warszawie, Goethe-Institut w Krakowie,
Salonik Multimedialny Kolporter i Germanitas-szko³a jêzyko-
wa w Rzeszowie, zosta³y wrêczone przez Konsula Gajdka.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali: Artur
Zawora (Hy¿ne) - I m. (œpiew) i kurs jêzyka niemieckiego ufun-
dowany przez Germanitas, Anna Bembenik i Katarzyna Ka-
walec (Tyczyn) - II m. (œpiew), Aneta Nurcek (Chmielnik) -
III m. (œpiew), Agnieszka Pietras (Hy¿ne) - III m. (œpiew),
Karol Jaworski (Chmielnik )- I m. (recytacja), Dominika
Szczypek (Chmielnik) - II m. (recytacja), Klaudia Kaszela
(Chmielnik) - II m. (recytacja), Jakub Dzier¿ak (Chmielnik) -
III m. (recytacja).

Anna Bembenik i Katarzyna Kawalec (Tyczyn)
- II miejsce (œpiew)

                                                 mgr Joanna Pawlak

Artur Zawora (Hy¿ne) I miejsce (œpiew)
Przemawia Konsul Adam Gajdek

Burmistrz  Tyczyna
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy i interesantów
w ka¿dy poniedzia³ek

w godz. 8.00-15.00 (I piêtro)

Przypominamy, ¿e
15 marca up³ywa termin p³atnoœci

> I raty podatku rolnego
> I raty podatku od nieruchomoœci

Podatek op³acaæ mo¿na:
> u so³tysów,
> w kasie UM Tyczyn, w godz. 8.00-12.30; 13.30-15.30,
> na konto Gminy Tyczyn

nr 64 9164 0008 2001 0000 0286 0015.
Wymiary podatkowe z miasta Tyczyna s¹ do odebrania
w kasie Urzêdu Miejskiego.
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      19 lutego br. goœciem dzieci w  Budziwoju i Borku Starym
by³a  Pani Lidia Miœ, autorka ksi¹¿eczek dla najm³odszych
czytelników. Jej bajka „Odwiedzaj¹c czarownice” uznana zo-
sta³a w 2004 r. za najlepszy prozatorski debiut Podkarpacia.
Oto krótka rozmowa z Pani¹ Lidi¹ Miœ.
> Wyda³a Pani kilka bajek dla dzieci. Jakie by³y pocz¹tki?
-  Wszystko zaczê³o siê, gdy by³am ma³¹ dziewczynk¹. Du¿o
wtedy czyta³am, poci¹ga³ mnie œwiat fantazji, dobrych bohate-
rów. Uwielbia³am opowieœci mojego dziadka, szczególnie te
o Biblii.  Opowieœci i przeczytane bajki sprawi³y, ¿e zapragnê-
³am pisaæ, mia³am wtedy chyba 10 lat.  Napisa³am kilka opo-
wiadañ, kupowa³am w sklepach ³am pisaæ, mia³am wtedy chy-
ba 10 lat.  Napisa³am kilka opowiadañ, kupowa³am w skle-
pachczcionki, aby z nich drukowaæ moje bajki. Praca by³a bar-
dzo trudna, szybko zrozumia³am, ¿e sama sobie nie poradzê.
Moje opowiadania na wiele lat zamknê³am w szufladzie. PóŸ-
niej, kiedy pojawi³y siê dzieci stwierdzi³am, ¿e pora wróciæ do
pisania. Znalaz³ siê te¿ wydawca, który uwierzy³, ¿e moje baj-
ki zainteresuj¹ dzieci.
> Dlaczego pisze Pani g³ównie  dla dzieci?
- S¹ dwie tego  przyczyny. Pierwsza z nich to fakt, ¿e od kilku
lat jestem mam¹. Druga to moje zainteresowanie œwiatem fan-
tazji. Dzieciêcy odbiorca jest bardzo wymagaj¹cy. Dzieci nie
da siê oszukaæ, nie lubi¹ fa³szu, s¹  dociekliwe, a  postacie musz¹
budziæ ich ciekawoœæ. Pisanie bajek dla dzieci traktujê jak wy-
zwanie, ale jest to tak¿e doskona³a zabawa, bo pisz¹c bajki,
sama czujê siê jak dziecko. To bardzo przyjemne uczucie.
> Jest Pani w trakcie pisania  powieœci dla doros³ego czytelni-
ka, praca ta trwa ju¿ kilka lat, dlaczego tak d³ugo?
- Brakuje mi czasu, ale mogê obiecaæ, ¿e ju¿ nied³ugo ksi¹¿ka
siê uka¿e. Pracujê nie tylko nad powieœci¹ dla doros³ych (tytu³
„Mêski punkt widzenia”, fragmenty mo¿na przeczytaæ na mo-
jej stronie internetowej), ale tak¿e nad kolejn¹ ksi¹¿k¹ dla dzieci,
której bohaterami s¹ elfy.
> Proszê opowiedzieæ o swoich pasjach i zainteresowaniach.
- Od wielu ju¿ lat interesuje mnie kultura wczesnego œrednio-
wiecza, ¿ycie Celtów, S³owian, Wikingów. Ich obrzêdy i oby-
czaje. Zbieram te¿ wszelk¹ dostêpn¹ literaturê na ten temat,
biorê udzia³ w turniejach rycerskich i festiwalach dawnych
kultur. To bardzo ciekawe doœwiadczenia, a zarazem œwietny
sposób na spêdzanie czasu. Polecam go wszystkim.

Uczniowie kl. Ia Szko³y Podstawowej w  Budziwoju (wychowawczy-
ni -  Joanna Nowak) prezentuj¹ inscenizacjê fragmentu bajki Lidii
Miœ pt. „Odwiedzaj¹c czarownice”.

Dzieci z Klubu Ksi¹¿ki  w Budziwoju (opiekun Aldona Wiœniowska),
wrêczaj¹ Autorce w³asne propozycje zakoñczenia nowej ksi¹¿ki

                    Z Lidi¹ Miœ rozmawia³a Alicja Kustra

Lidia Miœ w otoczeniu dzieci ze Szko³y w Borku Starym

W krainie bajek

  Dla WSZYSTKICH PAÑ z Kielnarowej
najlepsze ¿yczenia z okazji

DNIA KOBIET
  sk³adaj¹
  Cz³onkowie Rady So³eckiej wraz z So³tysem

Uœmiechu, zadowolenia
i wszelkiej pomyœlnoœci

z okazji Dnia Kobiet
wszystkim mieszkankom

wsi Kielnarowa
sk³adaj¹ radni
Wac³aw Ciura i Janusz P³odzieñ

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Tyczynie

przypomina Czytelnikom o terminowym
zwrocie ksi¹¿ek.

Termin wypo¿yczenia ksi¹¿ek wynosi 4 tygodnie.
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Gdy podnios³em s³uchawkê tele-
fonu, ciep³ym mêskim g³osem przedsta-
wi³ siê Pan Kazimierz Szczepañski, bur-
mistrz Tyczyna. By³em nieco zdumiony,
jako ¿e nigdy nie by³em w Tyczynie,
a nawet - przepraszam - nie wiedzia³em
gdzie go szukaæ na mapie Polski. Jednak
ju¿ wkrótce dowiedzia³em siê, ¿e to Re-
daktor Naczelny Wydawnictwa Bellona,
zarekomendowa³ mnie jako potencjalne-
go wykonawcê pewnego za³o¿enia gra-
ficznego ku ozdobie jubileuszowych ob-
chodów za³o¿enia miasta Tyczyn.

Po krótkim i rzeczowym omówie-
niu za³o¿eñ wstêpnych, mog³em przyst¹-
piæ do pracy. Wykona³em zgodnie
z umow¹ trzy szkice, w tym widok Ty-
czyna z XV wieku i… Okaza³o siê nie-
stety, ¿e nie wykaza³em siê wystarcza-

Polubi³em Tyczyn

Boles³aw Kasza

j¹c¹ starannoœci¹ a przedstawiony obraz
nie odzwierciedla rzeczywistego Tyczy-
na sprzed wieków wobec zachowanych
map. Kolejne konsultacje z Panem Bur-
mistrzem, jego zasoby wiedzy o ulubio-
nym mieœcie, pozwoli³y na usuniêcie
kolejnych niedostatków, prowadz¹c nie
bez trudnoœci do wizerunku koñcowego,
wieñcz¹c kilkumiesiêczn¹ pracê. Warto
dodaæ, ¿e materia³y przygotowane przez
Pana Burmistrza i jego wspó³pracowni-
ków by³y mo¿liwie kompletne i wyczer-
puj¹ce wiedzê o dawnym Tyczynie.

Dlaczego oœmieli³em siê podj¹æ
wykonanie tej nie³atwej  pracy?  Otó¿ od
wielu lat zajmujê siê ilustracj¹ ksi¹¿-
kow¹, w tym cyklu historycznego, Tak
¿yli ludzie w dawnej Polsce (Wydawnic-
two Dolnoœl¹skie), oraz wielu innych

ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y. Niektóre
z nich s¹ opatrzone zarówno moim tek-
stem jak i ilustracjami.

Od wielu lat jestem nauczycielem,
a ostatnio nauczycielem akademickim, co
wi¹¿e siê z intensywn¹ prac¹ naukow¹.
Z upodobania zajmowa³em siê histori¹,
choæ zawodowo zainteresowania s¹ od-
mienne, jestem bowiem doktorem litera-
turoznawstwa Uniwersytetu Œl¹skiego.

Spotkanie Pana Burmistrza - jak
powiadam w teleobecnoœci - by³o dla
mnie niezwykle mi³e i pouczaj¹ce, do-
prawdy by³ to zaszczyt, ¿e mog³em po-
znaæ kogoœ o takim uroku i erudycji.
        Tyczynianom Burmistrza gratulujê!

        Z wyrazami wielkiego szacunku

Bielsko, Skoczów, 5 marca 2008

Dzieñ targowy w œredniowiecznym Tyczynie. Rys. Boles³aw Kasza

640  lat Tyczyna
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W imiê Pana Amen. My, Kazimierz, z ³aski Pana Król
Polski, a tak¿e pan i dziedzic ziem: Krakowa, Sandomie-
rza, Sieradza, £êczycy, Kujaw, Pomorza i Rusi. Na wieczn¹
rzeczy pamiêæ wszystkich tak obecnych, jak i przysz³ych,
obecnym aktem oznajmiamy:

Pragn¹c zwiêkszyæ korzyœci naszego pañstwa w po-
wiecie sanockim przez powstanie nowego miasta, gospo-
darnemu mê¿owi Bertoldowi, zwanemu Tyczner, dajemy od
zaraz swobodn¹ w³adzê za³o¿enia (locandi) nowego miasta
na Prawie Niemieckim Magdeburskim, jakim siê rz¹dzi na-
sze miasto Sanok. Ma ono powstaæ w naszym lesie przy
rzece Bia³a blisko starej wsi o tej samej nazwie i ma siê
mieœciæ w granicach 112 ³anów frankoñskich. Z racji loka-
cji temu Bertoldowi darowaliœmy wójtostwo miasta, z ³aski
przyznaj¹c temu wójtostwu szeœæ ³anów wolnych, wszelkie
zbudowane przez samego wójta rzeŸnie-jatki, kramy pieka-
rzy, sklepy sukiennicze, warsztaty szewskie, jedn¹ ³aŸniê
w samym mieœcie, które chcemy, ¿eby odt¹d potocznie zwa³o
siê Tyczyn. Ponadto 6/10 z podatku i 3/10 z ka¿dej rozpra-
wy s¹downiczej. I tak¿e oprócz miasta wszelkie m³yny, ja-
kie w jego granicach mo¿e zbudowaæ. Te wszystkie... Ber-
told - wójt wraz ze swoimi potomnymi, z wyj¹tkiem ni¿ej
opisanego obowi¹zku, na zawsze w sposób wolny bêdzie
trzyma³ i spokojnie posiada³.

Obywatelom zaœ owego miasta przyznajemy i daru-
jemy na zawsze wszystkie sklepy-kramy kupców wraz
z trosk¹ o uczciw¹ wagê i sklep detalicznej sprzeda¿y p³ót-
na, a tak¿e wszystkie osiedla-zagrody, które by³yby tam zbu-
dowane woko³o zwartego skupiska rzeczonego miasta.
Z tym zastrze¿eniem, ¿e od tych wspomnianych osiedli-za-
gród zawsze bêd¹ wyznaczaæ 3/10 swojemu wójtowi i jego
potomnym, pozosta³¹ zaœ czêœæ podatku z wy¿ej wymienio-
nych sami obywatele swobodnie mog¹ obróciæ na ulepsze-
nie swojego miasta.

Ponadto wyznaczamy na budowê koœcio³a, który ma
byæ tam¿e wzniesiony, dwa wolne ³any, a na wspólne pa-
stwiska tak¿e cztery ³any wolne. Wójtowi nak³adamy taki
obowi¹zek, mianowicie wójt i jego nastêpcy, z racji wójto-
stwa, po latach spokojnej wolnoœci, nale¿ycie uzbrojeni we
w³óczniê i kuszê maj¹ stawiæ siê na wszelk¹ wyprawê, zaœ
rolnicy bêd¹ obowi¹zani œwiadczyæ i dawaæ z ka¿dego ³anu
co roku w œwiêto œwiêtego Marcina po³owê marki groszy
czy te¿ bie¿¹cej monety nam i naszym nastêpcom w cha-
rakterze podatku, a jako dziesiêcinê dwa skojce temu, komu
z prawa powinni p³aci, zaœ dla plebana na rzecz mszy od-
prawianych w samym mieœcie w odpowiednim czasie maj¹
dawaæ jedn¹ miarê pszenicy i drug¹ owsa.

Akt za³o¿enia Miasta Tyczyna
640  lat Tyczyna

Do tego znosimy obowi¹zuj¹ce dotychczas wszyst-
kich mieszkañców tego miasta wszelkie Prawa Polskie, pra-
wid³a i zwyczaje, wszelkie polskie publiczne œwiadczenia
i powinnoœci, które zwyk³y przeszkadzaæ w stosowaniu Pra-
wa Niemieckiego.

Nastêpnie uwalniamy... wójta Bertolda i jego nastêp-
ców, rodziny, obywateli, kmieci oraz wszelkich b¹dŸ miesz-
kañców nale¿¹cych do grona samego miasta, spod w³adzy
i jurysdykcji wszystkich wojewodów, kasztelanów, sêdziów
i urzêdników naszego królestwa, i to a¿ tak, ¿e obywatele
i inni mieszkañcy przed zgo³a nikim innym nie bêd¹ s¹-
downie odpowiadaæ, jak tylko, zgodnie z Prawem Niemiec-
kim, przed swoim wójtem: czy to s¹ sprawy wielkie, czy
ma³e: kradzie¿y, przelania krwi, zabójstwa, podpalenia
i wszelkie inne. Natomiast wójt i jego potomni oraz nastêp-
cy nie bêd¹ inaczej s¹dzeni, jak tylko przez nas lub przez
nasz s¹d generalny, albo tak¿e przez naszego kapitana do
tego wyznaczonego, byleby jednak zostali wezwani do sta-
wienia siê przed s¹dem listem z nasz¹ królewsk¹ pieczêci¹.
Dopiero wtedy, na mocy przys³uguj¹cego im prawa, wójt,
jego potomni i nastêpcy, s¹ obowi¹zani do odpowiadania
s¹downie na skargê stron przeciw niemu wniesion¹. Zaœ
w jakichkolwiek sprawach zabójstwa i kryminalnych wój-
towi dajemy pe³n¹ i wszechstronn¹ w³adzê s¹dzenia, wyda-
wania wyroku i karania wed³ug tego, co samo Prawo Nie-
mieckie wymaga: nawet samego wójtostwa sprzedania, da-
rowania i zamiany oraz swobodnie wed³ug swojej i swoich
nastêpców woli z jakiegokolwiek tytu³u zmiany w³aœcicie-
la. Na œwiadectwo tej rzeczy, na oczach obecnych, zawie-
szono nasz¹ pieczêæ.

Dzia³o siê to w Niepo³omicach we wtorek po dniu
b³ogos³awionego Grzegorza papie¿a w roku Pañskim tysi¹c
trzysta szeœædziesi¹tym ósmym, w obecnoœci œwiadków:
Piotra - Kapitana Sanockiego, przedborskiego podstolego,
Andrzeja - zwanego Latala i Miko³aja - zwanego Morka
oraz wielu innych godnych wiary.

Dano przez rêce czcigodnego mê¿a pana Janka
z Czarnkowa - Archidiakona Koœcio³a GnieŸnieñskiego
i Wicekanclerza Królestwa Polskiego.

Napisano przez Miko³aja Czecha, notariusza nasze-
go dworu, Kanonika Koœcio³a Wiœlickiego.

Kodeks dyplomatyczny Ma³opolski, t. 1, Kraków 1876,

wyd. Fr. Piekosiñski, s. 350 - 351, nr 294.

Akapity i wiêkszoœæ znaków pisarskich, dla przejrzystoœci
tekstu, da³ t³umacz

O. Pius Be³ch OP

Borek Stary 29 IV 2004

Niepo³omice, 14 marca 1368
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Przez wiele lat, ka¿dy kto nawiedza³ Sanktuarium Matki Bo¿ej w Borku
Starym móg³ spotkaæ w koœciele czy gdzieœ na œcie¿kach wzgórza, wêdruj¹cego
w bia³ym habicie i s³omkowym kapeluszu, z lask¹ w rêku niem³odego ju¿ O. Piusa
Be³cha. Zawsze by³ gotowy do oprowadzenia Pielgrzymów po Sanktuarium. On
na nich niemal czeka³, by przekazaæ bardzo szczegó³owo historiê tego miejsca.
A zna³ j¹ dok³adnie; przeszpera³ wiele archiwaliów, przet³umaczy³ z jêzyka ³aciñ-
skiego wiele dokumentów z historii Sanktuarium. Opowiadania jego by³y bardzo
interesuj¹ce, ¿ywe, przeplatane wieloma anegdotami tak¿e i z w³asnego ¿ycia.

Na Jasnej Górze Ró¿añcowej w Borku Starym O. Pius prze¿y³ ponad 21 lat.
Kiedy tu przyszed³, wydawa³o mu siê,  ¿e tutaj w pustelni, z dala od ludzi nie
bêdzie mia³ kontaktu ze œwiatem; nawet obawia³ siê takiego stylu ¿ycia. Ale szyb-
ko okaza³o siê, ¿e nie tylko doroœli, ale tak¿e gromada miejscowych dzieci i m³o-
dzie¿y zaczêli gromadziæ siê przy nim, by s³uchaæ jego opowieœci. A ciekawie opo-

O. Pius M. Be³ch (3 IV 1916 - 26 II 2008)

wiada³ nie tylko o historii Sanktuarium. Mówi³ te¿ o  nowych
dokumentach Koœcio³a Katolickiego, ale i o etnografii czy bo-
tanice, kiedy prowadz¹c dzieci po wzgórzu uczy³ nazw kwit-
n¹cych roœlin. Interesowa³o go dos³ownie wszystko i tak¹ zdo-
byt¹ wiedzê chcia³ wszystkim przekazaæ. A mia³ co przekazy-
waæ, bo ¿ycie jego by³o doœæ d³ugie i doœwiadczeñ ¿yciowych
naby³ tak¿e wiele.

O. Pius, Franciszek Be³ch urodzi³ siê 3 kwietnia 1916 r.
w Sobniowie,  w parafii Jas³o. Szko³ê powszechn¹ skoñczy³
w Sobniowie, pierwsze klasy gimnazjalne zaliczy³ w Jaœle,
a póŸniej przeniós³ siê do ¯ó³kwi pod Lwowem, gdzie
w 1935 zda³ maturê. Nowicjat w zakonie dominikanów odby³
w Krakowie, a póŸniej studia - we Lwowie, w Warszawie
i w Krakowie. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1941 r.
W roku 1943 O. Pius rozpocz¹³ pracê duszpastersk¹ w Czort-
kowie (obecnie Ukraina). Czortkowski klasztor w 1941 r. prze-
¿y³ tragediê - wszystkich zakonników zamordowano, a budyn-
ki klasztorne spalono. O. Pius niós³ pos³ugê duszpastersk¹
mieszkaj¹cym tam wiernym, uczy³ te¿ w tajnym gimnazjum
w Czortkowie. W 1944 r. zosta³ przeniesiony do Krakowa
i rozpocz¹³ pracê profesora w naszym zakonnym Seminarium

Lata 50-te i 60-te spêdzi³ kolejno: w Prudniku na Dol-
nym Œl¹sku, w Jaros³awiu i w Tarnobrzegu. Wszêdzie by³ dusz-
pasterzem i katechet¹ m³odzie¿y. Wtedy O. Pius rozpocz¹³ pracê
nad przek³adem z ³aciny na jêzyk polski „Summy” œw. Toma-
sza z Akwinu (na 34 tomy tego dzie³a  przet³umaczy³ 14). Tê
pracê naukow¹ kontynuowa³ tak¿e bêd¹c w latach siedemdzie-
si¹tych i osiemdziesi¹tych w Sobótce ko³o Wroc³awia.

Nie zaprzesta³ O. Pius badañ naukowych i t³umaczeñ,
gdy we wrzeœniu 1986 r. osiad³ w Borku Starym. Wtedy ob-
chodzi³ 50-t¹ rocznicê z³o¿enia pierwszych œlubów w Zakonie
Dominikanów.  W Borku prze¿y³ ponad 21 lat. Cieszy³ siê no-
wymi mo¿liwoœciami wykorzystywania zdobyczy nauki; ma-
j¹c 80 lat. Zacz¹³ uczyæ siê pos³ugiwania komputerem. I po-
sz³o mu to doskonale. Do koñca ¿ycia doskonale serfowa³ po
internecie, utrzymywa³ meilowy kontakt z wieloma ludŸmi
w kraju i za granic¹; by³ na bie¿¹co we wszystkich sprawach
Koœcio³a i polityki. Dziêki ³¹cznoœci telefonicznej utrzymywa³
tak¿e ¿ywy kontakt z wieloma mieszkañcami Borku Starego
i okolicznych miejscowoœci. Ostatnie trzy lata by³ ju¿ „wiêŸ-
niem klasztoru” - trudnoœci w chodzeniu sprawi³y, ¿e móg³ po-
ruszaæ siê tylko z chodzikiem po korytarzu klasztornym; nie
wychodzi³ na zewn¹trz, ale jeszcze czêsto stawa³ w oknie i ze
znanymi sobie ludŸmi rozmawia³.

Ostatnie dwa tygodnie swojego ¿ycia spêdzi³ w Woje-
wódzkim Szpitalu Nr 2 w Rzeszowie pod troskliw¹ opiek¹ le-

karzy i pielêgniarek. Niestety, „wypala³y siê” ju¿ wszystkie
organy 92-letniego cz³owieka. We wtorek, 26 lutego 2008 roku
o godzinie 17.05, gdy w koœciele w Borku Starym wspó³bracia
w czasie mszy œwiêtej modlili siê o mi³osierdzie Bo¿e dla
O. Piusa, On odchodzi³ do Domu Ojca.

Pi¹tek, 29 lutego 2008 r. dla mieszkañców Borku Stare-
go i okolicznych miejscowoœci pozostanie w pamiêci jako dzieñ
¿a³oby po œmierci niezapomnianej pamiêci O. Piusa Be³cha,
dominikanina. Kilka minut po godzinie 9 rozko³ysa³y siê dzwo-
ny w Sanktuarium Matki Bo¿ej oznajmiaj¹c, ¿e przywiezione
zosta³o w trumnie cia³o O. Piusa. Obecni w klasztorze wspó³-
bracia wraz z tymi, którzy ju¿ z innych klasztorów dotarli do
Borku Starego odmówili w koœciele przy trumnie czêœæ bre-
wiarza modl¹c siê za Zmar³ego. W miarê up³ywu czasu do ko-
œcio³a przychodzi³o coraz wiêcej tych, którzy swoj¹ modlitw¹
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O. Roman Bakalarz OP

i obecnoœci¹ chcieli wyraziæ wdziêcznoœæ wobec ¿egnanego
O. Piusa. O godz. 10.00 wierni odœpiewali Koronkê do Bo¿ego
Mi³osierdzia, a pó³ godziny póŸniej odmówili ró¿aniec.

Punktualnie o godz. 11.00 rozpoczê³a siê koncelebro-
wana przez ponad 40. kap³anów Msza œw. pogrzebowa, której
przewodniczy³ ks. bp Adam Szal z Przemyœla. We wstêpie do
Mszy œw. Ksi¹dz Biskup podkreœli³, ¿e dziœ dziêkujemy Panu

Bogu za dar ¿ycia 73-letniego zakonnego i 67-letniego kap³añ-
skiego O. Piusa. W homilii, O. Stanis³aw Obara, poprzedni
przeor, podkreœli³ sylwetkê O. Piusa jako cz³owieka kochaj¹-
cego Koœció³, Zakon, Polskê i drugiego cz³owieka. Mszê œw.
koncelebrowali kap³ani z Archidiecezji Przemyskiej, Diecezji
Rzeszowskiej i Archidiecezji Wroc³awskiej. O³tarz otoczyli
tak¿e przedstawiciele Zakonu OO. Bernardynów i Zgromadze-
nia Ksiê¿y Misjonarzy Saletynów. Koncelebrowali te¿ wspó³-
bracia dominikanie przybyli z Wroc³awia, Warszawy, Krako-
wa, Rzeszowa, Tarnobrzega, Gidel i Jaros³awia. Wœród licznie
zgromadzonych wiernych by³y Siostry ze Zgromadzenia S³u-
¿ebniczek Starowiejskich, w którym od wielu lat zakonnic¹ jest
jedyna ¿yj¹ca jeszcze rodzona siostra O. Piusa. S. Gertruda,
niestety, ze wzglêdu na swój wiek (94 lata) nie mog³a ju¿ uczest-
niczyæ w pogrzebie. Licznie natomiast zgromadzili siê krewni
nie tylko z Polski, ale z Niemiec, Holandii i Anglii. Œrodowi-
sko naukowe reprezentowa³ wyk³adowca UKSW  prof. dr hab.
Artur Andrzejuk. Nie zabrak³o na pogrzebie Przyjació³ i Zna-
jomych O. Piusa dziœ sprawuj¹cych ró¿ne W³adze i reprezen-
tuj¹cych ró¿ne Urzêdy. Trumnê otoczyli tak¿e s¹siedzi, mini-
stranci i wielu mieszkañców Borku Starego oraz okolicy.

Na zakoñczenie Mszy œw. w imieniu Rodziny podziê-
kowa³ wszystkim krewny Zmar³ego ks. dr hab. Kazimierz
Be³ch. Miejscowy proboszcz ks. Pra³at Adam Pietrucha
w imieniu kap³anów podziêkowa³ O. Piusowi  za wieloletni¹
kap³añsk¹ pos³ugê wobec nich. Socjusz Prowincja³a Domini-
kanów, O. Andrzej Konopka z Wroc³awia w imieniu Prowin-
cji wyrazi³ wdziêcznoœæ Ks. Biskupowi i kap³anom oraz wier-

nym za uczestniczenie w ¿a³obnym po¿egnaniu. Na koñcu Prze-
or O. Roman Bakalarz przekaza³ wyrazy wdziêcznoœci wobec
wszystkich uczestnicz¹cych. Dziêkowa³ Rodzinie Zmar³ego
O. Piusa za klimat wiary rodzinnego domu, z którego Bóg po-
wo³a³ czterech braci i jedn¹ siostrê do ¿ycia kap³añskiego i za-
konnego. Podziêkowa³ wszystkim Przyjacio³om obecnym na
pogrzebie. S³owa wdziêcznoœci skierowa³ do przedstawicieli
œwiata nauki zwi¹zanych z uniwersytetami œwieckimi i koœciel-
nymi, podziêkowa³ Burmistrzowi Tyczyna Kazimierzowi
Szczepañskiemu i przedstawicielom Redakcji „G³osu Tyczy-
na”, z któr¹ przez wiele lat wspó³pracowa³, a tak¿e Urzêdowi
Ochrony Za-
bytków z Rze-
szowa z Dy-
rektorem Zbi-
g n i e w e m
Juch¹ na czele.
Szczególne s³o-
wa wdziêczno-
œci skierowa³
do zespo³u le-
karzy i pielê-
gniarek od Oœrodka Zdrowia w Borku Starym do Szpitala Wo-
jewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na czele z Ordynatorem, prof.
dr hab. Markiem Grzyw¹ za ofiarn¹ pomoc w leczeniu
O. Piusa. Na zakoñczenie Panowie z Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej z Borku Starego u¿yczyli swoich ramion i ponieœli
trumnê z cia³em O. Piusa na przyklasztorny cmentarz obok
kaplicy Œw. Anny. Tam po odprawieniu przepisanych modlitw
przy œpiewie pieœni „Witaj Królowo, Matko Mi³osierdzia”, cia³o
O. Piusa zosta³o pochowane w grobie.

A my, którzy pozostaliœmy wœród ¿yj¹cych prosimy:
„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie….”

Uwaga czytelnicy!

Nastêpny numer „G³osu Tyczyna”
uka¿e siê z dat¹

23 marca 2008 r.
Termin sk³adania tekstów na dys-
kietce lub CD up³ywa

17 marca 2008 r.
Zdjêcia mile widziane.

Informujemy, ¿e uchwa³¹ Rady Miejskiej

Urz¹d Gminy i Miasta w Tyczynie zmieni³ nazwê na Urz¹d Miejski w Tyczynie
 Burmistrz Gminy przyj¹³ nazwê Burmistrz Tyczyna

Zmiany te wynikaj¹ z przepisów samorz¹dowych, stanowi¹cych podstawê
prawn¹ do przyjêcia nowego nazewnictwa. Prosimy korespondencjê do Urzêdu
kierowaæ na adres :  Urz¹d Miejski w Tyczynie     lub        Burmistrz Tyczyna
                                ul. Rynek 18                                        ul. Rynek 18
                               36-020 Tyczyn                                    36-020 Tyczyn
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Jeœli szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska       numer oferty
-  spawacz           1124
- pomocnik budowlany                   1123
- pracownik fizyczny                      1122
- kierowca kat. C                             1121
- sprzedawca                                   1120
- samodzielna ksiêgowa                  1119
- dozorca                                         1114
- sprzedawca                                   1118
- specjalista ds. pozyskiwania
  œrodków unijnych                         1117
- magazynier                                   1116
- sprzedawca                                   1115
- kierowca traktora MZT                1113
- kierowca kat. C + E (lub C)         1112
- brukarz                                          1111
- sprzedawca                                   1110
- szwaczka                                      1109
- sprzedawca                                   1108
- sprzedawca                                   1106
- przedstawiciel handlowy              1105
- przedstawiciel handlowy              1104
- kierowca kat. B           1103
- g³ówny kiêgowy                           1102
- sprzedawca st. miêsne                  1098
- spawacz                                        1096
- œlusarz                                           1095
- przedstawiciel handlowy              1094
- magazynier                                   1093
- pracownik pomocniczy (produkcja
  poligraficzna)                                1092
- in¿. informatyk                              1091
- instruktor nauki jazdy lub
 organizator i administrator OSzK  1090
- sprzedawca - ma³a gastronomia   1089
- kelner                                            1082
- kucharz                                         1081
- in¿. budowlany                              1079
- technik dentystyczny                    1077
- magazynier-sprzedawca               1070
- szwaczka/krawcowa                     1067
- krojcza                                          1065

Porady  prawne
W siedzibie Gminnego Centrum

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

Te i inne oferty pracy znajdziesz
w Gminnym Centrum Pracy

(Tyczyn, ul. Rynek 25) czynnym od
poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 7.30
do godz. 15.30, tel. 017-22-91-885.

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

og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
na zbycie

nieruchomoœci po³o¿onych w Gminie Tyczyn, w miejscowoœciach:

> Matysówka, dzia³ka nr 71, KW 7391, pow. 0.71 ha, niezabudowana, strefa
rolno-osadnicza, cena wywo³awcza 45.000 z³, wadium 4.500 z³, min. post¹pienie
450 z³;

> Borek Stary, dzia³ka nr 1911, KW 44 514 o pow. 0.0400 ha i dzia³ka nr 1914,
KW 3860 o pow. 0.1800 ha niezabudowane, strefy rolno-osadnicze,  ³¹czna  cena
wywo³awcza 22.000 z³, wadium 2.200 z³, min. post¹pienie 220 z³;

> Borek Stary, dzia³ka nr 2220, KW 94701, pow. 0.1200 ha, niezabudowana, stefa
rolno-osadnicza, cena wyw. 25.000 z³, wadium 2.500 z³, min. post¹pienie 250 z³;

> Borek Stary dzia³ka nr 616/4, KW 25021 o pow. 0.1300, teren zabudowany
betonowymi silosami w iloœci sztuk 9, cena wywo³awcza 20.000 z³, wadium 2.000
z³, min. post¹pienie 200 z³;

Przetarg odbêdzie siê 15 kwietnia 2008 r. o godz. 9.15 w sali posiedzeñ
Urzêdu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18.

Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³ata wadium na konto Urzêdu Miej-
skiego w Tyczynie nr konta: 8091640008-2001-0000-0286-0018 lub gotówk¹
w kasie Urzêdu do dnia 9 kwietnia 2008 r. Przed otwarciem przetargu uczestnik
przetargu zobowi¹zany jest do przedstawienia Komisji przetargowej orygina³u po-
twierdzaj¹cego wp³atê wadium (w przypadku rozdzielnoœci maj¹tkowej na wp³a-
cie winny znajdowaæ siê imiona i nazwiska wszystkich osób nabywaj¹cych nieru-
chomoœæ). Przy wp³acie wadium na dowodzie wp³aty nale¿y wpisaæ numer dzia³-
ki i miejscowoœæ.

Wadium wp³acone przez uczestnika, który wygra³ przetarg, zalicza siê na
poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Wadium wp³acone przez pozosta³ych uczest-
ników przetargu podlegaj¹ zwrotowi w kasie UM w  Tyczynie w terminie do 3 dni
licz¹c od dnia odwo³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu
wynikiem negatywnym.

Wp³ata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomoœci winna nast¹piæ przed
zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony
w ci¹gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nabywcy, który nie uiœci³ op³aty
w wy¿ej wymienionym terminie, jak równie¿, który nie stawi siê bez usprawiedli-
wienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, nie przys³uguje rosz-
czenie prawa w³asnoœci nieruchomoœci, a wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zwi¹zane z nabyciem nieruchomoœci ponosi nabywca nieruchomo-
œci (op³aty s¹dowe i notarialne).

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

Szczegó³owe informacje o sprzedawanych nieruchomoœciach oraz przetar-
gu mo¿na uzyskaæ w UM w Tyczynie pok. 11, tel. (0-17) 22 19 310 w. 11

Gmina Tyczyn

Punkt Doradztwa Rolniczego
ODR w Tyczynie

zosta³ przeniesiony z Urzêdu Miejskie-
go do s¹siedniego budynku - Tyczyn,
ul Rynek 19, I piêtro
Punkt czynny jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz  7-15, tel. 017 2299276

Centrum Informacji Gospodarczej
w Tyczynie, Tyczyn, ul. Rynek 25

o f e r u j e
bezp³atne porady z zakresu

pozyskiwania dotacji unijnych
dla ma³ych i œrednich firm,

w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 8.00-
11.00, tel. 017-22-91-885, 502-188-134.
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W styczniu na zgrupowaniu w naszym regionie przeby-
wali m³odzi pi³karze Ruchu Chorzów oraz Cracovii. Pi³karze
Strugu mieli okazjê spróbowaæ swoich si³ w meczach sparin-
gowych z zespo³ami spoza Podkarpacia.

Spotkanie dru¿yny juniorów „Strugu” (wystêpuj¹cej
w II lidze podkarpackiej) z juniorami chorzowskiego Ruchu
zakoñczy³o siê wynikiem 7-2 dla „Niebieskich”, ale wynik by³

Po trzech latach ¿mudnych treningów w sekcji Ju-jistu
Karate Zespo³u Szkó³ w Tyczynie, czo³owy zawodnik tej sek-
cji Mateusz Zieliñski, jako senior, z zawodów w £odygowi-
cach ko³o ¯ywca (16 lutego br.) przywióz³ swój pierwszy z³o-
ty medal w walkach semi kontaktowych kat.+75k. Zawody,

Z³oto w walkach

Wies³aw Kisiel                                                        S³awomir Ferenc

z udzia³em prawie 200
zawodników mia³y
charakter ogólnopol-
skiego turnieju klasy-
fikacyjnego przed mi-
strzostwami Polski.
Odby³y siê w formie
podwójnych walk ju-
jitsu i semi kontaktu.
Dodatkowo rozegra-
no konkurencje kata.
£odygowice okaza³y
siê dla Mateusza bar-

Mateusz podczas walki fina³owej i na podium

dzo ³askawe. Po niezbyt wymagaj¹cej walce pó³fina³owej zmie-
rzy³ siê w finale z du¿o mocniejszym od siebie zawodnikiem
gospodarzy. Dziêki doœwiadczeniu i du¿emu wsparciu ze stro-
ny trenera Mateusz siêgn¹³ po  zwyciêstwo i z³oty medal.

Du¿e uznanie
nale¿y siê m³odszym
zawodnikom za
piêkny wystêp w tym
turnieju. W konku-
rencjach indywidual-
nych Kata m³odzi-
ków i juniorów bar-
dzo ³adnie zaprezen-
towa³a siê Maria
Zegar (zdj. obok)
zdobywaj¹c dwa me-
dale - z³oto i br¹z.
Mateusz Leniart -

srebro, Micha³ Kocur - br¹z, Kacper Mendoñ - dwa srebra
i Karolina Mendoñ - dwa br¹zowe.

Dodatkowo, dru¿ynowo uda³o siê jeszcze wywalczyæ
dwa br¹zowe medale (Mateusz Leniart, Adrian Micha³ek, Kac-
per Mendoñ oraz Micha³ Kocur, Mirek Kocur i Maria Zegar).
Jest to dobry prognostyk na sezon startowy 2008.

spraw¹ drugorzêdn¹. Najwa¿niejsza by³a weryfikacja mo¿li-
woœci naszego zespo³u, która pokaza³a ¿e przed nami jeszcze
wiele pracy. Formê juniorów chorzowskiego Ruchu mieli oka-
zjê sprawdziæ równie¿ seniorzy. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem
5-5.

Z kolei trampkarze mieli mo¿liwoœæ rozegrania meczów
sparingowych z Cracovi¹. W pierwszym spotkaniu Cracovia
wrêcz rozgromi³a naszych trampkarzy 10-1. Natomiast drugi
mecz zakoñczy³ siê wynikiem 7-7.

Juniorzy rozegrali te¿ sparing z mniej znan¹ dru¿yn¹,
ale prezentuj¹c¹ dobry futbol. Rywalem by³a dru¿yna rówie-
œników z P³ocka. Spotkanie zosta³o rozegrane na boisku
w Lubeni. Choæ warunki atmosferyczne nie sprzyja³y grze, oby-
dwie dru¿yny stworzy³y ciekawy i interesuj¹cy mecz. Sparing
zakoñczy³ siê pora¿k¹ naszych juniorów 0-4.

Rozgrywaj¹c mecze sparingowe do sezonu przygoto-
wuj¹ siê seniorzy. Oto wyniki meczów:
Strug Tyczyn 5:5 Ruch Chorzów (juniorzy), hala;
Czarni Czudec 1:6 Strug;
Stal £añcut 1:1 Strug;
B³a¿owianka 2:6 Strug (hala);
Sawa Sonina 4:3 Strug;
W³ókniarz Rakszawa 0:1 Strug;
Wis³ok Wiœniowa 3:3 Strug;
Rani¿ovia Rani¿ów 1:1 Strug;
Limbach Zaczernie 2:2 Strug;
B³a¿ownianka 1:4 Strug;
LKS Bia³a 1:3 Strug (mecz przerwano po 25 min z powodu
z³ej pogody).

Inauguracja rundy wiosennej odbêdzie siê w Tyczynie
22 marca o godz. 11.00, rywalem „Strugu” bêdzie dru¿yna Gro-
dziszczanki, która na pó³metku rozgrywek zajmuje 6 miejsce.
Strug jest 12. Serdecznie na to spotkanie zapraszamy.

Mecz juniorów „Strugu” i Ruchu Chorzów odby³ siê w hali
sportowej gimnazjum w Tyczynie

Pi³ka no¿na.
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Uczniowski Klub Sportowy ,,Budziwój” rozpocz¹³ dzia-
³alnoœæ w SP w Budziwoju w marcu 2000 r. Celem klubu jest
organizowanie pozalekcyjnego ¿ycia sportowego uczniów
w oparciu o mo¿liwoœci obiektowe i sprzêtowe, a tak¿e rozbu-
dzanie i kszta³towanie ich czynnych zainteresowañ sportowych.
Nabywanie i doskonalenie umiejêtnoœci techniczno-taktycznych
w zapasach i tenisie sto³owym, popularyzacja zdrowego stylu
¿ycia. W klubie dzia³aj¹ dwie sekcje: tenis sto³owy i zapasy.

Uczniowie zrzeszeni w sekcji tenisa sto³owego bior¹
udzia³ w zawodach sportowych organizowanych przez Szkol-
ny Zwi¹zek Sportowy, Podkarpacki Zwi¹zek Sportowy oraz
w zawodach gminnych i szkolnych. Doskonal¹ swoje umiejêt-
noœci na sportowych obozach.

UKS Budziwój

   Liga szkolna w tenisie sto³owym

  Nasi tenisiœci brali udzia³ w:
> Turniejach Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza: 2003 r. -
III m. Sylwia Paœko, 2004 r. - I m. Sylwia Paœko.
> Olimpiadach Sportowych Szkó³ Podstawowych Gminy
Tyczyn: 2003 r. - III m. debel: S. Paœko i Monika Paœko
> Turniejach Tenisa Sto³owego o Puchar Stowarzyszenia Han-
dlowców  Gminy Tyczyn: 2003 r. - IV m. S. Paœko, 2003 r. -
III m. Krzysztof Dubiel (turniej pocieszenia najm³odszych)
2004 r. - I  m. S. Paœko.
> Zawodach z cyklu Wspó³zawodnictwo Mieszkañców Wsi -
roczniki 1982 i m³odsze we Frysztaku 2000 r. - IV m. - klasyfi-
kacja dru¿ynowa.
> Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa Sto³owego.
> Gminnych Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej: 2004 r. - II m. -
kwalifikacja do fina³u powiatowego debla: S. Paœko i M. Paœ-
ko, 2007 r. - III m. - debel: Arkadiusz S³owik i Pawe³ Paœko.
> Miêdzygminnym  Feryjnym Turnieju Tenisa Sto³owego pod
patronatem Marsza³ka Województwa Podkarpackiego (2006 r.).
> Szkolnych Turniejach Tenisa Sto³owego w ramach Tygodni
   Sportu Szkolnego.
> Szkolnej Lidze Tenisa Sto³owego w kat. dziewcz¹t i ch³op-
ców kl. IV-VI.
> Minimistrzostwach - ,,Zachowaj TrzeŸwy Umys³”.

Zapaœnicy brali udzia³ w pokazach umiejêtnoœci zapa-
œniczych na inauguracjach kolejnych ,,sportowych tygodni”
w szkole i miêdzyszkolnych i towarzyskich zawodach zapaœni-
czych, m.in. w GwoŸnicy, Rzeszowie, Jasionce i Rani¿owie.

Dzia³alnoœæ klubu nie ogranicza siê tylko do regular-
nych treningów i udzia³u w zawodach sportowych. Uczniowie
maj¹ te¿ mo¿liwoœæ uczestniczenia w szeroko pojêtej rekreacji
ruchowej, tj. rajdach turystyczno-krajoznawczych, wycieczkach

  Kl. IVb w rozgrywkach klasowych

                                                              Irena Jurek

terenowych, biwakach, wyjazdach na p³ywalniê i lodowisko.
Chcemy przygotowaæ naszych wychowanków do œwiadome-
go udzia³u w kulturze fizycznej.

> 1 marca br. rozegrany zosta³ mecz II ligi kobiet w Kielnaro-
wej. Dziewczyny z „Jaru” pokona³y dru¿ynê Bronovianki Kra-
ków 7:3, a punkty zdoby³y: Magdalena Brzezowska i Moni-
ka Kie³t po 2,5; Barbara Irzyk 1,5 oraz Dorota Rz¹sa 0,5.
> 2 marca br. w Kroœnie odby³y siê Mistrzostwa Województwa
seniorów. Tym razem ekipa z Kielnarowej przywioz³a 2 meda-
le br¹zowe. Zdoby³ je debel dziewczyn w skaldzie: M. Brze-
zowska, D. Rz¹sa oraz w miksie M. Brzezowska z zawodni-
kiem AZS Rzeszów Dariuszem Kie³bem. Indywidualnie nasi
zawodnicy uplasowali siê na miejscach: B. I¿yk i D. Rz¹sa
w przedziale 5-8; M. Brzezowska, M. Kie³t 9-12; Jagoda Zie-
miañska w przedziale 17-24; Bartosz Pawlik 25-32.
> Do fina³u wojewódzkiego zakwalifikowa³a siê I dru¿yna mê-
ska „Jaru” Kielnarowa w rozgrywkach Pucharu Polski. W ostat-
nim meczu pokonali dru¿ynê z Dêbicy 4:2 i bêd¹ dolosowani
do dru¿yn z wy¿szych lig rozgrywkowych. Dru¿yna wystêpo-
wa³a w sk³adzie: Dariusz Bronhard, Konrad Maliszewski
i Bartosz Ruszel.

Tenis sto³owy.

£ucznictwo.
W Rzeszowie w dniach 22 - 24 lutego br. odby³ siê

I Puchar Œwiata Dru¿yn Klubowych. Impreza by³a sprawdzia-
nem organizacyjnym dla dzia³aczy Podkarpackiego Zwi¹zku
£ucznictwa przed przysz³orocznymi Halowymi Mistrzostwa-
mi Œwiata, które odbêd¹ siê w Rzeszowie. By³ to tak¿e spraw-
dzian czo³ówki polskich zawodników z dru¿ynami zagranicz-
nymi. W zawodach wystêpowa³y reprezentacje klubów z Ukra-
iny, Bia³orusi, Estonii, Holandii, Litwy oraz Polski.

Wœród tych dru¿yn zaprezentowa³a siê m³oda ekipa
dziewczyn z „Jaru” Kielnarowa, która wœród 20 dru¿yn zajê³a
16 miejsce przechodz¹c pierwsz¹ rundê pucharow¹, w której
to po wyrównanej rywalizacji i uzyskaniu jednakowej liczby
punktów dodatkowymi strza³ami rozstrzygnê³y losy pojedyn-
ku na swoj¹ korzyœæ.

W klasyfikacji indywidualnej nasze zawodniczki zajê-
³y nastêpuj¹ce miejsca: 44 - Sabina Szeliga, 52 - Marzena
Stupkiewicz, 54 - Ewelina Czenczek.

Ryszard Rz¹sa
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O G £ O S Z E N I A

Dystrybutor materia³ów budowlanych
Hurtownia - Rzeszów, ul. Lwowska 120,

tel. 017-85-27-907

Tyczyn, ul. Koœciuszki 20
tel. 017 22-99-243,
fax 017 22-93-104
bisbud@bisbud.com.pl

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

pod tym numerem od godz. 15.30 w dni powszednie i œwiêta,
zg³aszaæ mo¿na przypadki 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

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

Blacharstwo-Lakiernictwo
Mechanika Pojazdowa w Kielnarowej

> naprawy bie¿¹ce > rozrz¹dy > zawieszenia
 > skrzynie biegów > sprzêg³a   > hamulce, itp.
Tel. 017-22-99-629,   512-390-702
Czynne pn. - pt. od 8.00 do 17.00
w soboty w godz. od 8.00 do 15.00

 GABINET „CHMIELODAR”
Tyczyn, ul. S³owackiego 10

Oferuje:  * naturalne produkty zdrowotne
      * masa¿ klasyczny, relaksacyjny  (w domu klienta)

                         Tel. 511-525-625, 017-22-91-672

Sprzedam dom w stanie surowym na dzia³ce o pow.
4 ary w Tyczynie.
(270/3)                                                  Tel. 606-486-762

         Angielski - matury.  Tel. 697-996-602  po 17.00

Instalacje elektryczne ogrodowe, domofony.
Szybko, tanio i solidnie.             Tel. 788-611-092

QUAD-y - du¿y wybór, cena od 699 z³
Sklep „Mewa”, Tyczyn (obok stacji ORLEN)
                                                          Tel. 017-22-91-444

POGODA  NIERUCHOMOŒCI
Rzeszów, Pl. Wolnoœci 15/5,
                                    tel. 017-711-19-60; 602-898-108
Poszukujemy domów i dzia³ek - negocjujemy prowizje

Ubezpieczenia komunikacyjne i inne
                           - dojazd do klienta, ca³y tydzieñ
Rzeszów, Pl. Wolnoœci 15/5,
                                    tel. 017-858-12-20; 602-898-108

Bar „U Wiktora”  organizuje:
> przyjêcia weselne, > bankiety,

> spotkania towarzyskie,
   > konferencje, prezentacje, imprezy okolicznoœciowe

 - do 120 osób
Zapewniamy mi³¹ i uprzejm¹ obs³ugê

 Tel. 017 22-91-360

Do wynajêcia mieszkanie w centrum Tyczyna o pow.
ok. 70 m2 (do wczeœniejszego remontu).
(271/2)      Tel. 017 85-75-290; 608-616-585

Sprzedam dzia³kê 90 arów w okolicach B³a¿owej.
(z/2)         Tel. 017 22-90-534

Opiekunka z doœwiadczeniem do dziecka rocznego.
98/1        Tel. 017 22-91-027

Sprzedam ziemniaki jadalne (Maryna) z dostaw¹ do od-
biorcy. Cena do uzgodnienia.           Tel. 017 22-19-418

Technik sztuk plastycznych wykonuje: zaproszenia, re-
klamy, dekoracje okolicznoœciowe.
(97/2)      Tel. 017 85-49-952; 608-377-409

Sprzedam kosiarkê konn¹ i do traktora, przetrz¹sacz
wid³owy; ma³o u¿ywane.
                            A. Homik, Budziwój, ul. Dworska 131

        tel. 017 22-99-755

Kupiê dzia³kê pod budowê domu w gminie Tyczyn.
(272/1)       Tel. 017 85-75-243; 691-992-158
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Dyrektor szko³y
Renata Kêdzierska
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