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A K T U A L N O Œ C I

Dni Tyczyna
26 - 31 maja 2009 r.

Dyrektor Szko³y Podstawowej im. Stanis³awa Staszica w Tyczynie
informuje, ¿e 3 czerwca 2009 r. o godz. 16.30 na sali gimnastycznej,
odbêdzie siê spotkanie z rodzicami przysz³ych uczniów klas I i oddzia³ów
przedszkolnych.                                                            Serdecznie zapraszamy.

26 maja 2009 r.
M-GOK w Tyczynie

> godz. 17.00
Otwarcie wystawy twórczoœci ar-

tystycznej uczniów Publicznego Gimna-
zjum w Tyczynie: Moniki Dykiel, Ju-
styny Kocy³o, Gabrieli Lisowicz, To-
masza Barana i Bart³omieja Kozaka

27 maja 2009 r.
M-GOK w Tyczynie

> godz. 17.00
„Cudownych rodziców mam” -

koncert dla mamy i taty w wykonaniu ze-
spo³ów dzieciêcych Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury oraz goœci Studia Bale-
towego Laily Arifuliny i Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³”

28 maja 2009 r.
M-GOK w Tyczynie

> godz. 10.00
III Gminny Festiwal Piosenki

Dzieciêcej „Z piosenk¹ za pan brat”

29 maja 2009 r.
Miejska i Gminna

Biblioteka Publiczna w Tyczynie
> godz. 18.00

Otwarcie wystawy malarstwa
Andrzeja Korca

30 maja 2009 r.
Planty w Rynku

> godz. 15.00-17.00
Rodzinna Eko Olimpiada - za-

bawy i konkursy z nagrodami dla dzieci
i rodziców

 

30 maja 2009 r.
M-GOK w Tyczynie

> godz. 18.00
„Wesele Wiejskie” - widowisko

w wykonaniu amatorskiej grupy teatral-
nej z Borku Starego

31 maja 2009 r.
Stawy w Tyczynie

> godz. 9.30
„Piknik wêdkarski na stawach”

- zabawy i konkursy dla dzieci

31 maja 2009 r.
Park w Tyczynie

> godz. 14.00
„Klaunada” - blok zabaw i kon-

kursów dla dzieci w wykonaniu Teatru
„Bazyl” z Radymna,
> godz. 15.00

Pokazy ³uczników - KS „Jar” Kiel-
narowa,
> godz. 15.30

X Jubileuszowa Parada Or-
kiestr Dêtych - przemarsz z udzia³em
ma¿oretek i cheerleaderek ulicami Tyczy-
na z Rynku do Parku,
> godz. 16.00

Prezentacje orkiestr dêtych,
> godz. 19.00

Koncert zespo³u „Jedna chwila”
z Klubu Garnizonowego w Rzeszowie,
> godz. 20.00

„13. nawet w grudniu jest wio-
sna” - koncert Katarzyny Sobczyk
z zespo³em Marrakesh
> godz. 21.30-23.00

Dyskoteka pod gwiazdami

                                       Zapraszamy!

Organizatorzy:
Burmistrz Tyczyna, Miejsko-

Gminny Oœrodek Kultury w Tyczynie.

Wspó³organizatorzy:
Miejska i Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Tyczynie, Publiczne Gimna-
zjum im. Jana Paw³a II w Tyczynie, Ko³o
wêdkarskie „Strug” Tyczyn, Stowarzy-
szenie „Ekoskop” w Rzeszowie.

W dniach 25-27kwietnia br.
w ¯o³êdowie k/Bydgoszczy rozegrana
zosta³a I runda Pucharu Polski w ³ucznic-
twie w kat. juniorek m³odszych. By³y to
bardzo wa¿ne zawody dla reprezentan-
tek „Jaru” ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zdo-

Sukcesy
Marzeny Stupkiewicz

                         Ci¹g dalszy na stronie 17

bycia kwalifikacji do Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y i punktów do Pu-
charu Polski. Ich wyniki mia³y te¿ wp³yw
na ustalenie œcis³ej kadry Polski na dwie
wa¿ne imprezy - „Turniej Nadzieji Olim-
pijskich” we Lwowie i „I Puchar Euro-
py” w Legnicy.

Pierwszy dzieñ okaza³ siê szczê-
œliwy dla Marzeny Stupkiewicz, która
wygra³¹ eliminacje i zapewni³a sobie
udzia³ w kadrze Polski na najbli¿szy
okres. Trochê gorzej posz³o Ewelinie
Czenczek i Dorocie Rz¹sa, które po eli-
minacjach zajmowa³y miejsce w po³owie
stawki (startowa³o 68 zawodniczek).
Natomiast w drugim dniu, gdy strzela siê
systemem pucharowym (przegrywaj¹cy
z danego pojedynku odpada), Marzena
zajê³a 5 miejsce, Dorota uplasowa³a siê
na 23 pozycji, a Ewelinana na 25. Zatem
start w Olimpiadzie M³odzie¿y zapew-
niony mia³a Marzena Stupkiewicz,
a Dorota i Ewelina musz¹ walczyæ o wy-
jazd na Olimpiadê w nastêpnych 2 tur-
niejach.

NieŸle wypad³y dziewczyny
w turnieju dru¿ynowym zajmuj¹c III
miejsce, w drodze do fina³u uleg³y póŸ-
niejszym zdobywczyniom I miejsca -
zawodniczkom „Agros” Zamoœæ.

Marzena  Stupkiewicz - zawodniczka LKS
„Jar” Kielnarowa, reprezentantka Polski
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21 kwietnia  br. w Szkole Podstawowej w Tyczynie odby³
siê Gminny Konkurs Ekologiczny „ Jeden z …”. Mia³ on na
celu: rozbudzanie szacunku do przyrody, poszerzenie wiedzy
ekologicznej, przybli¿enie i uœwiadomienie uczniom wagi pro-
blemów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska, a tak¿e zachêcenie
do obserwacji najbli¿szego otoczenia.

SP Tyczyn

Gminny Konkurs Ekologiczny
„Jeden z …”

pytania. Przy ka¿dym stoliku przypiête by³y po trzy zielone
balony, które odcinano za udzielenie niepoprawnych odpowie-
dzi. Je¿eli reprezentacja utraci³a wszystkie wówczas odpada³a.

W taki w³aœnie sposób wy³oniono finalistów. Na tym
etapie konkursu zosta³y zmienione zasady. W drugim etapie
odpowiada³ ju¿ tylko jeden uczeñ, który reprezentowa³ swoj¹
klasê. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi otrzymywa³ jeden
punkt czyli cukierek. Na zakoñczenie drugiego etapu przyst¹-
piliœmy do podsumowania. Pomiêdzy uczestnikami ró¿nica
w punktacji by³a tylko o jeden cukierek. I miejsce zajê³a Kin-
ga Sikora z SP Matysówka, II m. zdoby³a Angelika Bajda
z SP Tyczyn, III m. zaj¹³ Micha³ Bursztyn z SP z Budzwój.

Nad prawid³owym przebiegiem konkursu czuwa³o jury
w sk³adzie: przewodnicz¹ca: Bogumi³a Bomba - dyrektor
Szko³y Podstawowej w Tyczynie, cz³onkowie: Marta Chle-
bek wicedyrektor Szko³y Podstawowej w Budziwoju, Alicja
Macio³ek - nauczycielka ze Szko³y Podstawowej z Kielnaro-
wej, Gra¿yna Wy¿ykowska - nauczycielka ze Szko³y Podsta-
wowej z Matysówki.

Wszystkie dzieci bior¹ce udzia³ w konkursie otrzyma³y
dyplomy i nagrody. Uczestnicy imprezy wykazali siê ogromn¹
wiedz¹ z dziedziny ekologii. Rywalizacja by³a bardzo emocjo-
nuj¹ca. Uczniowie mi³o i radoœnie spêdzili czas. Udzia³
w konkursie dostarczy³ im wielu niezapomnianych wra¿eñ. Wy-
grana pozostanie im w pamiêci i bêdzie dla nich motywacj¹ do
dalszego dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska. Mamy na-
dziejê, ¿e uczestnicy konkursu przeka¿¹ swoj¹ bogat¹ wiedzê
dotycz¹c¹ ekologii swoim rówieœnikom i bêd¹ praktykowaæ j¹
w ¿yciu codziennym. Wszystkim laureatom i uczestnikom kon-
kursu serdecznie gratulujemy!

Organizatorkami konkursu by³y panie: Bernadetta
Prêdka, Jadwiga P³odzieñ i Anna Wojciechowska.

W konkursie bra³o udzia³ czternastu reprezentantów
z klas III ze Szkó³ Podstawowych Gminy Tyczyn. Impreza
rozpoczê³a siê losowaniem miejsc przy stolikach, które decy-
dowa³o o kolejnoœci wystêpowania dru¿yn. Konkurs przebie-
ga³ w dwóch etapach. Na pocz¹tku bra³o udzia³ siedem dru¿yn
dwuosobowych, które udziela³y odpowiedzi na zadawane

                                           Organizatorzy konkursu

Uczestnicy konkursu

Fina³owa trójka

SP Budziwój

Kolorowe Emocje 2009
- Œwiat ¿ywio³ów

Nasza szko³a przyst¹pi³a do ogólnopolskiej akcji „Mali
Ekolodzy” organizowanej przez Agencjê „inplusPR” oraz
Firmê „Baumit” w ramach projektu „Kolorowe Emocje”. To
ju¿ pi¹ta edycja projektu w Polsce, ale po raz pierwszy „Kolo-
rowe Emocje” trafi³y do Rzeszowa i okolic. Has³em przewod-
nim w tym roku jest „Œwiat ̄ ywio³ów”. Poprzez naturalne sko-
jarzenia z czterema ¿ywio³ami - ziemi¹, powietrzem, wod¹
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        Iwona WoŸniak  -  szkolny koordynator ds. ekologii

i ciep³em, impreza ma na celu zainteresowaæ zagadnieniami
zwi¹zanymi z ochron¹ przyrody i œrodowiska naturalnego.

Na zakoñczenie w sobotê 9 maja odby³o siê wielkie ple-
nerowe malowanie na rzeszowskim Rynku. By³y farby i pêdz-
le oraz ogromne plansze do malowania. Dzieci ochoczo ubie-
ra³y foliowe worki imituj¹ce koszulki, które pe³ni³y funkcjê
ochronn¹. Bardzo szybko K¹ciki „Ciep³a”, „Wody”, „Powie-
trza” i „Ziemi” przybra³y kolory têczy, a dzieci da³y upust swo-
jej wyobraŸni.

Wielkim powodzeniem cieszy³ siê równie¿ K¹cik „£asu-
cha”, o którego zaopatrzenie zadba³o Centrum Zabaw „Fanta-
zja”. Cukierki, chrupki, ciasteczka i jab³ka dodawa³y si³ ma-
³ym artystom podczas ca³ego dnia zabawy. Zgromadzonym na
rzeszowskim Rynku czas umila³y: wystêpy artystyczne m.in.
Dzieciêcej Szko³y Baletowej, pokazy z fizyki i chemii, a tak¿e
pokaz iluzjonisty.

Jednak najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³y ekolo-
giczne zabawy w poszczególnych K¹cikach. W K¹ciku
„Ziemia” dzieci zbudowa³y z gazet w³asn¹ kulê ziemsk¹, która
nastêpnie przetoczy³a siê po Rynku. K¹cik „Woda” kusi³
bañkami robionymi na sznurku, a K¹cik „Powietrze” pe³en by³
ma³ych latawców. Przy K¹ciku „Ciep³o” dzieci ociepla³y ma³e
makiety domków, ucz¹c siê tym samym jak mo¿na bawiæ siê
œcinkami materia³u, papierem czy te¿ „wyt³aczankami” na jaj-
ka. Jest to najlepszy dowód na to, ¿e nawet surowce wtórne
mog¹ byæ œwietnym materia³em do zabawy.

Ostatnim punktem programu by³o rozstrzygniêcie kon-
kursu „Mali Ekolodzy”. Laureaci otrzymali pami¹tkowe dy-
plomy oraz drzewka, które bêd¹ mogli zasadziæ w swoim
otoczeniu. By³a to wspania³a zabawa, ale „Kolorowe Emocje”
w Rzeszowie ju¿ za nami!

Odblaskowy Anio³ ze Szczecina
Maciek Stawinoga jeŸdzi po Polsce rowerem i rozdaje

dzieciom odblaskowe opaski. Wrêczy³ ich ju¿ ok. 2 tysiêcy.
Swoj¹ podró¿ Maciek rozpocz¹³ 13 stycznia br. Na swo-

jej trasie odwiedzi³ ju¿ takie miasta jak: Gdañsk, Warszawa,
Poznañ, Kraków i Rzeszów.

„Odblaskowy Anio³” - bo tak nazywaj¹ go media, ma
24 lata i pchodzi ze Szczecina. By³ œwiadkiem potr¹cenia dziec-
ka przez samochód. Po tym zdarzeniu postanowi³ przyczyniæ
siê do poprawy bezpieczneñstwa dzieci na drogach. Odblaski,
które rozdaje, otrzymuje od jednej z sieci sklepów detalicznych
oraz stacji paliw (zosta³y one w magazynach po zakoñczonych
promocjach).

„Odblaskowy Anio³” 15 maja br. odwiedzi³ tak¿e dzieci
Szko³y Podstawowej w Tyczynie. Uœmiechniêty i niezwykle
sympatyczny nakleja³ odblaski na rowerach uczniów i opowia-
da³ o swoich przygodach.                                                  (am)

Maciek Stawinoga wraz z uczniami  SP w Tyczynie
Fot. W. Zawadzki.
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Uczniowie kl.I SP w Tyczynie po pasowaniu
z wychowawczyni¹ Ma³gorzat¹ Œwiec¹

Ka¿dego roku w maju Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upoœledzeniem Umys³owym organizuje imprezê z oka-
zji Dnia Godnoœci Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹.

Jeden dzieñ na œwiecie

Tym razem 8 maja br. na Rzeszowskim Rynku mogli-
œmy zobaczyæ wystawê twórczoœci osób niepe³nosprawnych,
przedstawienia teatralne i prezentacje muzyczne. Przewidzia-
ne by³y ró¿ne atrakcje: malowanie twarzy, robienie indiañskiej
bi¿uterii, wykonywanie kwiatów z bibu³y, uczestniczenie
w sztuczkach cyrkowych oraz inne zabawy dla dzieci.

Oœrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
w Rzeszowie i Czerwonkach przygotowa³ przedstawienie pt.
„Jeden dzieñ na œwiecie”. Grupa wychowanków z Czerwonek
zaprezentowa³a siê jako plemiê afrykañskie (zdj. obok).
Wszystkich zachwyci³y kolorowe stroje i spontaniczny taniec
tubylców wokó³ ogniska.

                                                         Wioletta Jarosz

Udzia³ w przedstawieniu sprawi³ naszym dzieciom du¿o
radoœci i by³ dla nich wa¿nym prze¿yciem. Dziêkujemy wszyst-
kim zaproszonym goœciom za przybycie.

W dniach 8-15 maja br. trwa³ Tydzieñ Bibliotek i Bi-
bliotekarzy. Tak¿e tym razem pracownicy MiGBP w Tyczynie
postanowili go spêdziæ z najm³odszymi: przyjmuj¹c w nasze
grono nowych czytelników, goszcz¹c u siebie dzieci z Przed-
szkola Sióstr Dominikanek oraz odwiedzaj¹c je z goœciem na
specjalnych zajêciach. Dla czytelników przygotowaliœmy rów-
nie¿ wystawê pt. „Motyw ksi¹¿ki w malarstwie”.

 Tydzieñ bibliotek
tak szybko min¹³...

Pani Dorota Z¹bek wœród dzieci z Przedszkola Sióstr Dominikanek
opowiada o piêknym ludowym stroju rzeszowskim

Goœcie z Przedszkola Sióstr Dominikanek podczas zajêæ na
Oddziale dla Dzieci tyczyñskiej Biblioteki Publicznej

                                         Alicja Kustra
Tyczyn
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Muzeum ju¿ otwarte!Borek Stary
12 maja br. w Bibliotece w Borku Starym odby³o siê

uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej
(opiekun - Krystyna Osiad³y ). To wa¿ne œwiêto dla bibliote-
karzy i ma³ych czytelników. Zanim jednak dzieci wypowie-
dzia³y uroczyste s³owa przysiêgi, ka¿dy uczeñ musia³ udowod-
niæ swoj¹ wiedzê ze znajomoœci bajek i baœni. Mini konkurs
przeprowadzi³a pani Aleksandra Trojanowska (zdj. poni¿ej).

Uczniowie poznali te¿ zasady  zachowania siê w biblio-
tece,  w³aœciwego traktowania ksi¹¿ek oraz ¿a³osne skutki  dzia-
³ania  czytelników, którzy o ksi¹¿ki nie dbaj¹.  Nastêpnie pani
Barbara Mroczka - prac. M-GOK w Tyczynie - przeczyta³a
dzieciom bajkê o Gwizdaku i zorganizowa³a konkurs plastycz-
ny na ilustracjê do ksi¹¿eczki.

Wreszcie nast¹pi³a chwila, na któr¹ uczniowie czekali
z niecierpliwoœci¹ - uroczyste œlubowanie i pasowanie na czy-
telnika. Dzieci bardzo dumnie patrzy³y na ksi¹¿eczkê, za po-
moc¹ której pasowa³a je dyrektor MGBP w Tyczynie - Alicja
Kustra. Na pami¹tkê tego wydarzenia nowi czytelnicy otrzy-
mali dyplomy i kolorowe ksi¹¿eczki oraz s³odki poczêstunek.

Uczniowie zas³uchani we fragment ksi¹¿ki czytanej przez
p. Barbarê Mroczkê

                                                          Gra¿yna Szura

Parafialny Zespó³ „Caritas” Hermanowa
zaprasza na III Wyjazd Wakacyjny „Szlakiem róznych
kultur” do Odessy (Morze Czarne).

Wyjazd odbêdzie siê w terminie
                                              24 lipca do 2 sierpnia br.
Zg³oszenia do 15 czerwca 2009 r.
Szczegó³owe informacje pod nr. tel. 660-932-922.

W sali pierwszej znajduj¹ siê militaria (medale i odzna-
czenia, he³my, pasy, mundur, rogatywki, mena¿ki i inne pa-
mi¹tki wojskowe), a tak¿e sta³a ekspozycja malarstwa.

W sali drugiej wyeksponowaliœmy: banknoty i monety,
ludowe zegary, dwie stare szkolne ³awki, dwie skrzynie oraz
pami¹tki po W³adys³awie Samku - przedwojennym ch³opskim
spo³eczniku z Borku Starego. W tej sali znajduje siê równie¿
wystawa, pt. „Tyczyn w starej fotografii”.

Sala trzecia, zwana „izb¹ regionaln¹”, gromadzi dawne
przedmioty, z jakich korzystali nasi przodkowie podczas prac
w swoich gospodarstwach. S¹ tutaj sprzêty wykorzystywane
w zagrodach wiejskich zarówno przez kobiety jak i przez
mê¿czyzn.

Muzeum Regionalne w Tyczynie liczy 255 eksponatów.
Oto ich podzia³: 45-etnografia, 20-historia, 30-militaria, 48-
numizmaty, 9-technika, 102-inne, 1-archeologia.

Muzeum mo¿na zwiedzaæ od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 8:30 do 15:30, istnieje mo¿liwoœæ umawiania siê
w innym terminie (wszelkie informacje udzielane s¹ pod nr tel.
017 2219410).

Zachêcamy do zwiedzania, licz¹c na przychylnoœæ od-
wiedzaj¹cych i ich chêæ przekazywania kolejnych eksponatów,
które uczyni¹ Muzeum jeszcze bardziej atrakcyjnym.        (ak)

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie in-
formuje mieszkañców, i¿ Muzeum Regionalne w Tyczynie udo-
stêpnione zosta³o do zwiedzania. Po remoncie, który mia³ miej-
sce na prze³omie roku 2008/2009, Muzeum zyska³o nieco inny
wygl¹d, a jego eksponaty zosta³y podzielone tematycznie.
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Z policyjnej statystyki - kwiecieñ

30 czynów przestêpczych z czego
20 odnotowano na terenie gminy Tyczyn,
4 w gminie Chmielnik i 4 w gminie Hy¿-
ne. To tylko czêœæ kwietniowego bilansu
Komisariatu Policji w Tyczynie. £¹cznie
wszczêtych zosta³o 28 postêpowañ przy-
gotowawczych i 2 postêpowania spraw-
dzaj¹ce.

Odnotowano równie¿ 45 wykro-
czeñ, zakoñczonych postêpowaniem man-
datowym, oraz 20 w których zostan¹ prze-
prowadzone czynnoœci wyjaœniaj¹ce
w tym: w gminie Tyczyn - 13, w gminie
Hy¿ne - 5 oraz na terenie gminy Chmiel-
nik - 2.

W kwietniu 2009 r. policjanci KP
w Tyczynie - 15 razy wyje¿d¿ali do koli-
zji drogowych, 4 z nich znajdzie swój fina³
w S¹dzie Grodzkim w Rzeszowie.

Z powa¿niejszych wydarzeñ odno-
towanych w tym miesi¹cu nale¿y wspo-

mnieæ o zdarzeniu drogowym, w którym
uszkodzeniu uleg³y cztery samochody.
W wyniku tego zdarzenia urazu g³owy do-
zna³a, bêd¹ca w ci¹¿y kobieta kieruj¹ca
jednym z pojazdów. Zosta³a ona przewie-
ziona Karetk¹ Pogotowia do szpitala
w Rzeszowie. Jad¹cy z ni¹ 32 letni m¹¿
oraz ich 5 - letni syn zostali zaopatrzeni w
Ambulatorium w Rzeszowie. Jak siê oka-
za³o, sprawc¹ powy¿szego zdarzenia by³
nietrzeŸwy kieruj¹cy samochodem marki
Honda.

Zatrzymanych zosta³o a¿ 3 nie-
trzeŸwych kieruj¹cych, zatrzymano 10
dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz
wystawiono mandaty karne za pope³nio-
ne wykroczenia na ³¹czn¹ kwotê ok.
8.200 zl.

Nadal wysoka jest statystyka
awantur domowych. Interweniowaliœmy
u 22 rodzin, gdzie dochodzi³o do awantur
pomiêdzy domownikami. Wiêkszoœæ
awanturników spêdzi³o noc w Izbie Wy-
trzeŸwieñ w Rzeszowie. W zwi¹zku z po-
wy¿szymi interwencjami wszczêto 2 po-
stêpowania przygotowawcze za znêcanie
siê nad rodzin¹ oraz 2 rodziny objêto pro-
cedur¹ „Niebieskiej Karty”.

W trakcie czynnoœci operacyjnych
ustalono i zatrzymano 5 osób, którym
przedstawione zosta³y zarzuty o w³ama-

nia, usi³owania w³amañ i kradzie¿e mie-
nia z terenu gmin Chmielnik i Tyczyn.
Wysoki stopieñ zaufania ze strony spo³e-
czeñstwa doprowadzi³ te¿ do odnalezie-
nia w Tyczynie skradzionej z terenu Rze-
szowa koparko-³adowarki o wartosci oko-
³o 100 tys z³.

Policja apeluje „Nie b¹dŸ bezczyn-
ny. Widz¹c zdarzenie o charakterze prze-
stêpczym powiadom nas o tym, lub te¿ po-
informuj, gdy posiadasz wiedzê w tym za-
kresie. Walcz¹c ze spo³eczn¹ znieczulic¹
w tym zakresie byæ mo¿e ktoœ pomo¿e
w taki sam sposób i Tobie, gdybyœ sam
zosta³ pokrzywdzony przestêpstwem”.

            Komendant Komisariatu Policji

                             w Tyczynie

            podkom. mgr Ireneusz Dyjak

Dzielnicowi
w Gminie Tyczyn

Budziwój - m³. asp. Krzysztofa Ciu-

rysek-Fryc

Hermanowa - Borek Stary - sier¿.

Piotr Bocho

Tyczyn - st. asp. Jacek Bury

Matysówka - Kielnarowa - sier¿. Ra-

dos³aw Pociask

Tel.  017 23-02-997,

                  017 858-33-79 lub 997

III Miêdzynarodowe Targi
¯ywnoœci Ekologicznej „Ekogala 2009”

W dniach od 22 do 24 maja br.
w Rzeszowie (hala Podpromie) odbêd¹
siê III Miêdzynarodowe Targi ¯ywno-
œci Ekologicznej „Ekogala 2009.

„Ekogala 2009” to jedyna w Pol-
sce i najwiêksza tego typu impreza wy-
stawiennicza w Europie Œrodkowo-
Wschodniej. Z roku na rok skupia ona
coraz liczniejsz¹ rzeszê producentów rol-
nych, przetwórców, konsumentów i dys-
trybutorów ¿ywnoœci ekologicznej.

Targi bêd¹ doskona³¹ okazj¹ do
zawarcia wspó³pracy i korzystnych kon-
traktów dla wszystkich wystawców,
a tak¿e przyczyni¹ siê do wypromowa-
nia produktów ekologicznych, zarówno
z terenu Województwa Podkarpackiego,
jak i ca³ego kraju. Podczas targów wy-
stawcy bêd¹ mogli promowaæ oraz sprze-
dawaæ swoje wyroby ekologiczne zwie-
dzaj¹cym.

Targom „Ekogala” towarzyszyæ
bêd¹: konferencje naukowe poœwiêcone

problematyce rynku ¿ywnoœci ekologicz-
nej w Polsce, liczne prezentacje, degu-
stacje, konkursy z cennymi nagrodami,
oraz Festiwal S³odkoœci i Pokazy Mi-
strzów Cukiernictwa.

Termin Targów zbiega siê z Gal¹
Fina³ow¹ XVI Edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Agro Polska”, który jest
jednym z najbardziej presti¿owych
przedsiêwziêæ wyró¿niaj¹cych i promu-
j¹cych wysokiej jakoœci produkty z bran-
¿y rolniczo-spo¿ywczej. Gala Fina³owa
odbêdzie siê 22 maja br. w Filharmonii
w Rzeszowie i stanie siê jednoczeœnie uro-
czystym przyjêciem na czeœæ wszystkich
uczestników Targów „Ekogala 2009”.
Godziny zwiedzania:
> 22-23 maja - 10.00-17.00
> 24 maja -  10.00-15.00
Cena biletu wstêpu: 3 z³

Szczegó³owy program Targów
znajduje siê na stronie interentowej
www.targirzeszowskie.pl

Dy¿ur Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej

Adama Skowroñskiego
  odbywa siê w ka¿d¹

pierwsz¹ œrodê miesi¹ca
w godz. 9.00-11.00, pok. 26.

Najbli¿szy dy¿ur 3 czerwca 2009 r.

Dom Ludowy
w Borku Starym

serdecznie zaprasza na spotkanie
z okazji Dnia Matki

„Nie ma jak u Mamy”
Program artystyczny w wyko-

naniu dzieci i m³odzie-
¿y z Borku Starego
26 maja br. (wtorek)
godz. 18.00

Sala widowisko-
wa Domu Ludowego
w Borku Starym
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 Dochody

własne  17,43%

 Dotacje

20,11%

Udziały w 

podatkach 

22,25%

Subwencje 

40,21%

zdj

Bud¿et Gminy Tyczyn na 2008 r. uchwalony przez Radê
Miejsk¹ w dniu 18 stycznia 2008 r. (Uchwa³a Nr XVI/97/2008)
po zmianach dokonanych w ci¹gu roku zosta³ zrealizowany po
stronie dochodowej w wysokoœci                       33.603.434 z³

Wydatki wykonano w kwocie                                32.757.608 z³

Przychody bud¿etowe w 2008 r. w kwocie           2.112.530 z³
stanowi³y:
- kredyt w Banku Spó³dzielczym w Tyczynie
  na sp³atê zobowi¹zañ                                             687.453 z³,
- wolne œrodki z roku 2007 w kwocie                  1.425.077 z³.

Rozchody - sp³aty wczeœniej zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek wynosi³y                             2.047.530 z³.

Zad³u¿enie gminy na koniec 2008 r. wynosi³o    6.971.341 z³.
WskaŸnik zad³u¿enia do dochodów wykonanych wyniós³
20,75% (dopuszczalna granica 60%).

W poni¿szym zestawieniu przedstawiono podstawowe wiel-
koœci, które kszta³towa³y sytuacjê finansow¹ Gminy w 2008 r.

Informacja z wykonania bud¿etu Gminy za 2008 r.

Co sami zgromadziliœmy:

Dochody podatkowe                                             3.011.630 z³
- podatek rolny                                                          714.807 z³,
- podatek od nieruchomoœci                                   2.048.602 z³,
- podatek leœny                                                            23.890 z³,
- podatek od œrodków transportowych                     224.330 z³.

Dochody Gminy w 2008 r.
Struktura dochodów Gminy Tyczyn w 2008 r.

Op³aty z mienia komunalnego                                 861.672 z³
- u¿ytkowanie wieczyste                                            53.560 z³,
- czynsze z najmu, dzier¿awa                                  102.505 z³,
- sprzeda¿ dzia³ek                                                    699.696 z³,
- pozosta³e                                                                    5.911 z³.

Ró¿ne op³aty                                                            199.586 z³
- op³aty za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu          168.085 z³,
- op³ata produktowa                                                     3.663 z³,
- op³ata za czynnoœci egzekucyjne                               7.049 z³,
- op³aty za wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej
                                                                                   20.550 z³,
- op³ata za koncesjê                                                        239 z³.

Wp³ywy z us³ug                                                         19.008 z³
- us³ugi opiekuñcze z zakresu pomocy spo³ecznej    19.008 z³.

Pozosta³e dochody                                                   658.175 z³
- wp³ywy ze sprzeda¿y „G³osu Tyczyna”                 14.078 z³,
- wp³ywy ze sprzeda¿y ksi¹¿ek, folderów                14.834 z³,
- zwrot dotacji                                                           20.182 z³,
- PUP zwrot refundacji za 2007 r.                               4.639 z³,
- pozosta³e dochody                                                    3.060 z³,
- wydatki niewygasaj¹ce z roku 2007 r.                  595.598 z³,
- nale¿ne gminy udzia³y za realizacjê zadañ celowych 5.784 z³.

Odsetki                                                                     142.262 z³
- od nieterminowych wp³at podatkowych                 13.470 z³,
- od œrodków bankowych                                        128.792 z³.

Pieniê¿ne darowizny                                                107.054 z³
- wp³aty inwestycyjne                                              107.054 z³.

Wyszczególnienie Plan (zł) Wykonanie (zł) % 

Dochody  32.954.987 33.603.434 101,97 

Wydatki  33.019.987 32.757.608 99,21 

Nadwyżka  - 65.000 845.827 - 

Przychody  2.112.530 2.112.530 100,00 

Rozchody  2.047.530 2.047.530 100,00 

 

£¹cznie zgromadziliœmy 4.999.387 z³

Co otrzymujemy:

Udzia³y w podatkach bud¿etu pañstwa                7.475.505 z³
- udzia³y w podatku PiT                                          222.105 z³,
- udzia³y w podatku CiT                                       7.253.400 z³.

Dochody pozyskiwane przez Urz¹d Skarbowy       858.899 z³
- karata podatkowa                                                      7.258 z³,
- podatek od czynnoœci cywilnoprawnych              730.403 z³,
- podatek od spadków i darowizn                              61.464 z³,
- op³ata skarbowa                                                        59.774 z³.

Subwencje                                                           13.511.630 z³
- oœwiatowa                                                           9.678.636 z³,
- ogólna                                                                 3.832.994 z³.

Dotacje                                                                  6.758.013 z³,
- na zadania w³asne                                               1.551.103 z³,
- na zadania zlecone                                              5.042.117 z³,
- PEFRON „uczeñ na wsi”                                        31.790 z³,
- dotacja rozwojowa „Kapita³ Ludzki”                    133.003 z³.

£¹cznie otrzymaliœmy 28.604.047 z³
                                                           Ciag dalszy na stronie 10
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Wodociągi

4%

Pozostałe

1%
Pawilon sportowy

6%

Kanalizacja

25%

Zakup komputerów

2%

sala gimastyczna 

(SP Budziwój)

1%

Sala gimastyczna 

(gimnazum)

24%

OSP

2%

Drogi

35%

Pozostałe w ydatki 

bieżące
15%

Inw estyc je
17%

Remonty

8%

Dotacje udzielone przez 
Gminę

9%

Wynagrodzenia i 
pochodne

35%

Św iadczenia udzielone
15%

Odsetki od zadłużenia
1%

znana

Wydatki wed³ug klasyfikacji
bud¿etowej

  1. Rolnictwo i leœnictwo        58.072 z³
  2. Wodoci¹gi                        429.915 z³
  3. Drogi                              3.968.964 z³
  4. Gospodarka mieszkaniowa 248.964 z³
  5. Administracja publiczna 2.767.062 z³
  6. Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
      przeciwpo¿arowa               418.540 z³
  7. Oœwiata i wychowanie 13.611.545 z³
  8. Pomoc spo³eczna           6.585.655 z³
  9. Ochrona zdrowia               123.714 z³
10. Kultura i sport               1.716.812 z³
11. Gospodarka komunalna
      i ochrona œrodowiska    2.293.788 z³
12. Obs³uga d³ugu                  362.453 z³
13. Zmiany planów zagospodarowania
      przestrzennego                172.124 z³.

£¹cznie wydaliœmy 32.757.608 z³

Wydatki wg kryteriów rodzaju

Inwestycje                             5.612.498 z³
Remonty                               2.519.994 z³
Dotacje udzielone przez Gminê
                                             3.051.099 z³
Wynagrodzenia i pochodne
                                           11.266.812 z³
Œwiadczenia udzielone          4.963.066 z³
Odsetki od zad³u¿enia            362.453 z³
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce  4.981.686 z³

        Razem                       32.757.608 z³

Struktura wydatków
inwestycyjnych realizowanych

w 2008 r.

Wodoci¹gi                               212.146 z³
Drogi                                   1.943.355 z³
OSP (zakup samochodu)         127.631 z³
Sala gimnastyczna gimnazjum
                                             1.374.007 z³
Sala gimnastyczna SP Budziwój
                                                  64.876 z³
Zakup komputerów                   88.217 z³
Kanalizacja                           1.420.985 z³
Pawilon sportowy                   338.956 z³
Pozosta³e (place zabaw - 13.200 z³,
oœwietlenie uliczne - 5.124 z³, Œrodowi-
skowy Dom Samopomocy 24.000 z³).

Dochód na 1 mieszkañca w 2008 r. wynosi³ 2.025 z³Wydatki Gminy w 2008 r.

 Wydatek na 1 mieszkañca Gminy w 2008 r.
wyniós³ 1.975 z³

Informacja z wykonania bud¿etu Gminy za 2008 r.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13
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Pozostałe w ydatki 

Dotacje udzielone przez 

Wynagrodzenia i 

Wodoci¹gi

Wodoci¹g Kielnarowa Zawodzie etap II
„SANITEX” Sp. z o.o. w Tryñ-

czy zakoñczy³a budowê wodoci¹gu
w zakresie: PE o œr. 50 do 110 mm, d³.
1532 mb, przy³¹cza wody z rur PE o œr.
32 mm d³. 326 mb - 8 kpl.
Wydatkowano kwotê 29.960,00 z³.

Wodoci¹g Tyczyn Mokra Strona
Zosta³ opracowany projekt wodo-

ci¹gu przez zespó³ P.E. Basiak i J. Ciura
i W. Gromadzki za kwotê 24 656,19 z³.
Uzyskano pozwolenie na budowê. Og³o-
szono przetarg nieograniczony, po roz-
strzygniêciu spisano umowê na wykona-
nie robót z P.B. „AWERS” Sp. z o.o.
w Zg³obniu za kwotê brutto 240 547,51
z³. Zakoñczenie robót ustalono na dzieñ
31 maja 2009 r. W 2008 r. wykonano
1750 mb wodoci¹gu.
Wydatkowano kwotê 181.036,13 z³.

Wodoci¹g Matysówka
Zwrot wp³at za przy³¹cz wody.

Wydatkowano kwotê 1.150,00 z³

Wodoci¹g Tyczyn, ul. Mickiewicza
Geodeta p. Witold Gromadzki

wykona³ mapy do celów projektowych
oraz wypisy z ewidencji gruntu.
Wydatkowano kwotê 6.900,00 z³,
za nadzór inwestorski - 8.411,76 z³.

Remont wodoci¹gu staromiejskiego
w Tyczynie, etap V

Zakoñczono remont wodoci¹gu
w ulicach Podwale i Œw. Katarzyny przez
P.B. „AWERS” Sp. z o.o. w Zg³obniu.
Opracowano projekt remontu wodoci¹-
gu Staromiejskiego etap V w rejonie ul.
Koœciuszki i Ogrodowej. W drodze prze-
targu nieograniczonego na wykonawcê
wybrano „SANITEX” Sp. z o.o. w Tryñ-
czy. Roboty zakoñczono i wykonano
wodoci¹g z rur PE o œr. 63 do 110 mm d³.
430 mb i PE o œr. 32-40mm d³. 261 mb
jako przy³¹cza do budynków.
Wydatkowano kwotê 197 228,20 z³.

Wodoci¹g Hermanowa Czerwonki
Zarejestrowano SKBW dla 26 od-

biorców z rejonu Hermanowej i Kielna-
rowej. Podpisano umowê na opracowanie
projektu z in¿. Eugeniuszem Laska i trwaj¹
prace projektowe. Wykonano odcinek wo-
doci¹gu PE o œr. 40 mm, d³. 118 mb.
Wydatkowano kwotê 5.228,98 z³.

Drogi

Bia³a
Droga przez wieœ

Wykonano profilowanie drogi
kruszywem ³amanym, pobocza oraz od-
wodnienie drogi korytkami œciekowymi,
po³o¿ono masê bitumiczn¹ na odcinku
175 mb.
Wydatkowano kwotê 65.331,00 z³.

Borek Stary
Droga Podgórze

Zadanie wspó³finansowanie ze
œrodków powodziowych. Wykonano
przebudowê drogi na odcinku 580 mb.
W ramach prac wykonano przepusty pod
drog¹ wraz z przyczó³kami, wyprofilo-
wano koryto drogi, podbudowê z kru-
szyw ³amanych, po³o¿ono masê bitu-
miczn¹, utwardzono pobocza, oczyszczo-
no rowy odwadniaj¹ce.
Wydatkowano kwotê 219.495,17 z³.

Droga Sklep
Zakupiono krêgi betonowe i wy-

konano przepusty w drodze, rowy przy-
dro¿ne, zakupiono i wyremontowano na-
wierzchniê drogi kruszywem ³amanym
(pospó³ka - 110 m3, nadziarno 70 m3, grys
30 m3).
Wydatkowano kwotê 20.000,00 z³.

Budziwój
Ulica Sportowa

Wyprofilowano koryto drogi,
utwardzono nawierzchniê kruszywem
³amanym, wykonano pobocza oraz od-
wodnienie drogi na d³ugoœci 562 mb.
Wydatkowano kwotê 29.968,45 z³.

Ulica Kwiatowa
Zadanie wspó³finansowane ze

œrodków  powodziowych. Przebudowa
drogi  polega³a na wykonaniu przepustów
pod  drog¹,  podbudowy z kruszyw  ³ama-
nych, po³o¿eniu masy bitumicznej, po-
boczy, zjazdów, odwodnienia drogi na
odcinku 416 mb.
Wydatkowano kwotê 104.929,22 z³.

Ulica Nadziei
Zadanie wspó³finansowane ze

œrodków  powodziowych. W ramach prac
zleconych wykonano profilowanie koryta
drogi, wzmocnienie podbudowy kruszy-
wem ³amanym, po³o¿ono masê bitu-
miczn¹, utwardzono pobocza kor¹ asfal-

tow¹, oczyszczono zjazdy i rowy odwad-
niaj¹ce, u³o¿ono korytka œciekowe. Pra-
ce wykonano na odcinku 355 mb.
Wydatkowano kwotê 169.341,16 z³.

Ulica Cegielniana
Wykonano prace zwi¹zane z pod-

budow¹  z kruszyw ³amanych, po³o¿ono
masê bitumiczn¹, utwardzono pobocza,
wykonano odwodnienie drogi korytkami
œciekowymi na d³ugoœci 230 mb.
Wydatkowano kwotê 79.555,29 z³.

Ulica Po³udniowa
Droga nie spe³nia parametrów

drogi publicznych i jest to droga we-
wnêtrzna, w¹ska bez mo¿liwoœci posze-
rzenia. Wykonano podbudowê oraz po-
³o¿ono masê bitumiczn¹ na szerokoœci
3 mb i d³ugoœci 270 mb. Po³owa odcinka
drogi nie posiada odwodnienia ze wzglê-
du na brak mo¿liwoœci wykonania rowów
przydro¿nych, pozosta³y odcinek posia-
da odwodnienie z odprowadzeniem do
rowu melioracyjnego przy ul. Dwor-
skiej.
Wydatkowano kwotê 79.246,98 z³.

Ulica Lipowa
Wykonano drugi etap odcinka

drogi polegaj¹cy na wykonaniu podbu-
dowy z kruszyw ³amanych, po³o¿eniu
masy bitumicznej, utwardzeniu poboczy,
odwodnieniu korytkami œciekowymi, za-
bezpieczenie korytek œciekowych krata-
mi stalowymi na odcinku 120 mb.
Wydatkowano kwotê 56.190,15 z³.

Hermanowa

Droga Skotnik
Wykonano podbudowê drogi na

odcinku 350 mb, po³o¿ono masê bitu-
miczn¹. Zakres robót obejmowa³ wyko-
nanie przepustów pod drog¹, wyprofilo-
wanie koryta, wzmocnienie nawierzchni
kruszywem ³amanym, po³o¿enie masy bi-
tumicznej, utwardzenie poboczy, oczysz-
czenie rowów odwadniaj¹cych na ca³ym
odcinku drogi oraz oczyszczenie zjaz-
dów.
Wydatkowano kwotê 142.733,53 z³.

Droga Koœció³ boczna
Wykonano przebudowê drogi na

odcinku 214 mb. Ze wzglêdu na przewle-
k³y spór s¹siedzki droga nie zosta³a wy-
konana od drogi powiatowej, lecz prze-
suniêta o oko³o 100 mb. Na przebudo-
wanym odcinku drogi wykonano prze-

                         Ciag dalszy na stronie 12

Inwestycje wykonane w 2008 r.
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pust pod drog¹ wraz z przyczó³kami, wy-
profilowano koryto drogi, utwardzono
nawierzchniê kruszywem ³amanym, po-
³o¿ono masê bitumiczn¹, wykonano po-
bocza oraz u³o¿ono korytka œciekowe.
Wydatkowano kwotê 70.126,03 z³.

Droga od krzy¿a w kierunku Kamieñca
Zakres wykonanych prac obejmo-

wa³ wycinkê drzew, co umo¿liwi³o po-
szerzenie drogi, prace ziemne, wyprofi-
lowanie koryta drogi, u³o¿enie przepu-
stów, wykonanie podbudowy z betonu
kruszonego i kliñca, poboczy oraz od-
wodnienie drogi.
Wydatkowano kwotê 20.000,00 z³.

Droga £azy Wijasy
Zebrano pobocza, oczyszczono

zjazdy oraz rowy odwadniaj¹ce na d³u-
goœci 1990 mb, wykonano podbudowê
drogi z betonu kruszonego oraz kliñca
i ¿wiru.
Wydatkowano kwotê 20.000,00 z³.

Droga Grunwald wjazd
Zadanie polega³o na wykonaniu

trwa³ego utwardzenia stromego podjaz-
du mas¹ bitumiczn¹, odwodnienia drogi
korytkami œciekowymi na odcinku 110
mb.
Wydatkowano kwotê 52.867,53 z³.

Koœció³ £azy
Zap³ata za roboty wykonane

w 2007 r.
Wydatkowano kwotê 10.995,31 z³.

Czerwonki
Opracowano i z³o¿ono wniosek

na przebudowê drogi w km 0+000 -
3+393 do Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackie-
go na lata 2007-2013.
Wydatkowano kwotê 6.800,00 z³.

Kielnarowa

Droga obszary Matysówka
Wykonano przebudowê drogi na

odcinku 514 mb. Zakres prac obejmowa³
wykonanie przepustów pod drog¹, wy-
profilowanie koryta, wzmocnienie na-
wierzchni kruszywem ³amanym, po³o¿e-
nie masy bitumicznej, utwardzenie pobo-

Ci¹g dalszy ze strony 12 czy, oczyszczenie rowów odwadniaj¹-
cych na ca³ym odcinku drogi oraz oczysz-
czenie zjazdów.
Wydatkowano kwotê 179.999,98 z³.

Droga Zagrody Królka
Wykonano przebudowê drogi na

odcinku 391 mb. Zakres prac obejmowa³
wykonanie koryta drogi na ca³ym odcin-
ku, przepustów pod drog¹, podbudowy
z kruszyw ³amanych, regulacji profilo-
wania drogi, podbudowê z kruszyw ³ama-
nych, regulacji studzienek kanalizacji sa-
nitarnej, po³o¿enie jednej warstwy masy
bitumicznej, wykonaniu poboczy, oczy-
szczeniu rowu przydro¿nego, przestawie-
nie ogrodzenia oraz oznakowanie drogi.
Wydatkowano kwotê 226.356,08 z³.

Kielnarowa - Matysówka boczna
Wykonano podbudowê z kruszyw

³amanych, po³o¿ono masê bitumiczn¹,
pobocza na odcinku 149 mb.
Wydatkowano kwotê 18.000,00 z³,
w tym darowizna (wk³ad spo³eczny) na
konto Urzêdu 9.000,00 z³.

Matysówka

Droga II Strona
Wykonano przebudowê drogi na

odcinku 260 mb. Zakres robót obejmo-
wa³ profilowanie koryta drogi, wykona-
nie podbudowy z kruszyw ³amanych,
przepustów pod drog¹, poboczy, po³o¿e-
nie masy bitumicznej, oczyszczenie ro-
wów odwadniaj¹cych, umocnienie dna
rowów korytkami œciekowymi oraz skarp
rowów p³ytkami chodnikowymi, umoc-
nienie wylotów przepustów oraz rowu
bocznego odprowadzaj¹cego wody z ro-
wów przydro¿nych.
Wydatkowano kwotê 159.950,09 z³.

Droga rondo boczna
Wykonano przebudowê drogi na

d³ugoœci 180 mb. Zakres prac obejmo-
wa³ wykonanie przepustu pod drog¹,
podbudowy z kruszyw ³amanych, od-
wodnienia korytkami œciekowymi i po-
³o¿enie masy bitumicznej.
Wydatkowano kwotê 82.619,08 z³.

Tyczyn

Droga do oczyszczalni œcieków
Prze³o¿ono instalacjê sieci gazo-

wej i wodoci¹gowej. Wykonano koryto

Informacja z wykonania bud¿etu Gminy za 2008 r.

drogi, podbudowê z kruszyw ³amanych,
po³o¿ono masê bitumiczn¹, wykonano
pobocza, rowy odwadniaj¹ce oraz zjaz-
dy na odcinku 218,5 mb.
Wydatkowano kwotê 56.425,51 z³.

Ulica œw. Katarzyny
Wykonano kanalizacjê deszczow¹ na d³u-
goœci 191,5 mb, podbudowê z kruszyw
³amanych, u³o¿ono krawê¿nik oraz po-
³o¿ono masê bitumiczn¹ na odcinku 60
mb.
Wydatkowano kwotê 34.000,00 z³.

Ulica Zagrody boczna
Wyprofilowano koryto drogi, wy-

regulowano studzienki kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, po³o¿ono masê bitu-
miczn¹ na odcinku 90 mb.
Wydatkowano kwotê 36.000,00 z³.

Ulica Koœciuszki - przebudowa chod-
nika

Wykonano podbudowê chodnika
po trasie remontowanego wodoci¹gu na
odcinku od przedszkola do skrzy¿owa-
nia z ul. Armii Krajowej, d³ugoœci 375
mb. Przebudowa chodnika polega³a na
u³o¿eniu krawê¿nika i kostki brukowej.
Wydatkowano kwotê 27.968,93 z³.

Ulica Sadowa
Zadanie wspó³finansowane ze

œrodków powodziowych. Prace zosta³y
wykonane na odcinku 304 mb, i polega-
³y na wykonaniu podbudowy drogi z kru-
szyw ³amanych, poboczy, odwodnienia
korytkami œciekowymi, po³o¿eniu masy
bitumicznej, za³o¿eniu barier ochron-
nych.
Wydatkowano kwotê 148.986,75 z³.

Ulica Potoki
Wykonano profilowanie koryta

drogi, wzmocnienie podbudowy kruszy-
wem ³amanym, po³o¿ono masê bitu-
miczn¹, utwardzono pobocza, wykona-
no odwodnienie korytkami œciekowymi
na d³ugoœci 230 mb.
Wydatkowano kwotê 118.868,81 z³.

Ulica Pileckich, ulica Orzeszkowej
                                              - siêgacze

Wykonano podbudowê siêgaczy
ulic Pileckich i Orzeszkowej na Osiedlu
600-lecia w Tyczynie na d³. 1096 mb.
Wydatkowano kwotê 144.427,30 z³.
Wiata przystankowa 6.100,00 z³.
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Droga wojewódzka nr 878 Rzeszów-
Dyl¹gówka

Opracowano projekt techniczny
oraz uzyskano pozwolenie na budowê
drogi wojewódzkiej na odcinku od rzeki
Strug do ul. Wyzwolenia w³¹cznie.
Wspólnie z Zarz¹dem Dróg Wojewódz-
kich w Rzeszowie og³oszono przetarg
i wykonano przebudowê drogi pierwsze-
go etapu na odcinku od skrzy¿owania
z drog¹ powiatow¹ Tyczyn-Budziwój-
Siedliska do skrzy¿owania z ul. Wyzwo-
lenia w Tyczynie. Zakres prac obejmo-
wa³ wykonanie odwodnienia drogi, po-
³o¿enie obustronnych chodników z kost-
ki brukowej, wykonanie dwóch zatok
przystankowych, przebudowy dwóch
skrzy¿owañ, po³o¿enie masy bitumicznej
na zleconym odcinku drogi oraz przesta-
wieniu s³upów oœwietlenia drogowego.
Zadanie wspó³finansowane przez Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz
Gminê Tyczyn. Wykonawc¹ robót by³a
firma „Skanska” S.A. Oddzia³ Budow-
nictwa Mostowego, Rudna Ma³a 47.

Przekazano dotacjê do Samorz¹-
du Województwa w kwocie 500.000 z³.
Ogó³em wartoœæ prac wynosi 2.474.918 z³.

Kanalizacja

Oczyszczalnia œcieków w Tyczynie
Opracowano projekt odprowadze-

nia wody od dzia³ki dla oczyszczalni œcie-
ków przez in¿. Agatê Dar³ak. P.B.
„AWERS” Sp. z o.o. w Zg³obniu wykona-
³a wodoci¹g PE o œr. 110 mm d³. 222 mb.
Poniesiono wydatki na kwotê
                                         164.705,32 z³,
w tym wydatki niewygasaj¹ce
                                          147.917,00 z³.

Kolektor t³oczny Bia³a-Rzeszów
Wykonano odcinek kolektora sa-

nitarnego PVC o œr. 200 mm o d³. 169
mb przez P.B. „AWERS” Sp. z o.o.
Poniesiono wydatki na kwotê
                                            46.993,61 z³.

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa-
Borek Stary
Zakoñczono I etap budowy kanalizacji
sanitarnej w Kielnarowej przez „Sanitex”
Sp. z o.o. w Tryñczy. Podpisano umowê
z P.B. „AWERS” Sp. z o.o. w Zg³obniu
na wykonanie II etapu i wykonano ruro-
ci¹gi PVC o œr. 160 mm i 200 mm d³.
6 516 mb, PE o œr. 110 i 160 mm d³. 793
mb, przepompownie œcieków - 2 kpl. Wy-
kupiono dzia³ki pod przepompownie.
Poniesiono wydatki na kwotê
                                       1.053.508,09 z³.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Osiedla 600-lecia w Tyczynie

Wykonano mapy do celów pro-
jektowych. Projekt kanalizacji sanitarnej
opracowali  p. p. J. Ciura, H. W³odyka
i J. Króla. Uzyskano pozwolenie na bu-
dowê w Starostwie Powiatowym. Og³o-
szono przetarg nieograniczony na wybór
wykonawcy robót.
Poniesiono wydatki na kwotê
                                            99.999,40 z³,
w tym wydatki niewygasaj¹ce
                                            80.547,00 z³.

Kanalizacja sanitarna Tyczyn, rejon
ul. Mickiewicza

Wykonano mapy do celów pro-
jektowych. Podpisano umowê na opra-
cowanie projektu budowlanego z in¿.
E. Laska.
Poniesiono nak³ady na kwotê
                                             7.326,56 z³.

Kanalizacja sanitarna Budziwój
Podpisano umowê przeniesienia

w³asnoœci na odcinku sieci PVC o œr.  200
mm o d³. 153 mb.
Poniesiono nak³ady na kwotê
                                             7.500,00 z³.

Kanalizacja sanitarna Matysówka
Wykonano odcinek kolektora sa-

nitarnego PVC o œr. 200 mm o d³. 55 mb
przez P.B. „AWERS” Sp. z o.o.
Poniesiono wydatki na kwotê
                                             4.229,81 z³.

Prze³o¿enie oczyszczalni TURBO JET
w Hermanowej
Poniesiono nak³ady na kwotê
                                            36.722,00 z³.

Remonty w szko³ach

W ramach remontów zrealizowano:
- remont dachu na budynku Szko³y Pod-
stawowej w Kielnarowej        199.987 z³,
- u³o¿enie parkietu w salach lekcyjnych
w Szkole Podstawowej w Kielnarowej
                                                 30.020 z³,
- wykonanie schodów wejœciowych przy
Szkole Podstawowej w Tyczynie 35.380 z³,
- wykonanie odwodnienia boiska przy
Szkole Podstawowej w Borku Starym
                                                 17.838 z³,
- remont dachu Szko³y Podstawowej
w Bia³ej                                    3.336 z³,
- remont balustrady, monta¿ drzwi
w Szkole Podstawowej w Borku Starym
                                                  7.303 z³,
- remont instalacji elektrycznej, cyklino-

                         Burmistrz Tyczyna

                Kazimierz Szczepañski

wanie w Szkole Podstawowej w Budzi-
woju                                          3.525 z³,
- remont instalacji elektrycznej, wykona-
nie chodnika, zakup i monta¿ drzwi
w Szkole Podstawowej w Matysówce
                                                18.012 z³,
- remont instalacji elektrycznej, us³ugi
remontowe pomieszczeñ Gimnazjum
Publiczne w Tyczynie                4.189 z³,
- wydatki niewygasaj¹ce          19.144 z³.

Wydatki inwestycyjne

- budowa segmentu dydaktyczno-¿ywie-
niowego przy Gimnazjum w Tyczynie
1.374.007,08 z³, wykonano:
* fundamenty z pierwsz¹ p³yt¹,
* projekt na roboty dodatkowe i zamienne,
* p³ytê ¿elbetow¹,
* nadzór inwestorski;
- projekt sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Budziwoju      64.876 z³.

Ochotnicze Stra¿e Po¿arne

- wydatki maj¹tkowe (zakup samochodu
OSP Tyczyn)                         124.260 z³,
- remont budynku wielofunkcyjnego
ul. Koœciuszki (dach, okna, drzwi)
                                              199.999 z³.

Administracja
samorz¹dowa

- zakupy inwestycyjne (centrala telefo-
niczna, monitoring Urzêdu, nag³oœnienie
sali posiedzeñ, meble do sali posiedzeñ)
                                                 81.297 z³,
- remont pomieszczeñ Urzêdu (sali po-
siedzeñ, korytarzy, archiwum w ksiêgach
wieczystych)                         340.350 z³.

Sport

- modernizacja budynku dla potrzeb spor-
tu w Tyczynie (wykonanie stanu surowe-
go budynku pawilonu zaplecza sporto-
wego z dachem i instalacj¹ odgromow¹
oraz z kompletnym obsadzeniem stolar-
ki drzwiowej)                         328.957 z³,
(projekt techniczno-budowlany wraz
z pozwoleniem na budowê zosta³ wyko-
nany w 2005 r. za kwotê 20.500 z³).
- ogrodzenie stadionu w Tyczynie
                                                10.000 z³.
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Franiszek Kawalec ur. siê 10 lip-
ca 1911 r. w Kielnarowej, w rodzinie Sta-
nis³awa i Marii Paœkiewicz z Budziwoja.
Z wykszta³cenia by³ prawnikiem. W la-
tach 1936-1939 ukoñczy³ studia na Uni-
wersytecie Warszawskim. 13 sierpnia
1936 r. poœlubi³ Zofiê z Domino
(08.10.1907-08.10.2000). ¯ona pocho-
dzi³a z Siedlisk, a jej rodzice to: Jan
(28.10.1867- 08.02.1949) i Katarzyna
Skoczylas (1868 -21.06.1959). Œlubu
udziela³ im ks. Henryk Domino, by³y le-
gionista. Dochowali siê syna Jerzego
i wnuka Marka. W œlady ojca poszed³ Je-
rzy, podobnie jak i jego ¿ona Antonina,
którzy s¹ prawnikami,  mieszkañcami
Rzeszowa.
           W okresie od 1 wrzeœnia 1933 r.
do 30 maja 1934 r. ukoñczy³  Dywizyjn¹
Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy 24 Dy-
wizji Piechoty przy 17 pu³ku piechoty
w Rzeszowie, a nastêpnie do 30 wrze-
œnia 1934 r. przeszkolenie wojskowe we
wspomnianym 17 pu³ku.
             3 wrzeœnia 1939 r. zosta³ powo-
³any z rezerwy do odbywania czynnej
s³u¿by wojskowej w swoim macierzy-
stym 17 pu³ku piechoty w Rzeszowie.
Tam otrzyma³ przydzia³ do Oœrodka Za-
pasowego. Bierze udzia³  walkach odwro-
towych w rejonie Przemyœla, po czym
zosta³ skierowany do oœrodka zapasowe-
go 24 Dywizji Piechoty w Nadwornej.
Po rozbiciu polskich oddzia³ów, 19 wrze-
œnia 1939 r. realizuj¹c rozkaz Naczelne-
go Wodza, przekroczy³ granicê polsko-
wegiersk¹. W tym dniu zakoñczy³a siê
jego kampania wrzeœniowa 1939 r.,
a  rozpoczê³a siê wojenna tu³aczka. Zo-
sta³  internowany w obozie wojskowym
Komarum, a nastêpnie Esztergom -Tobar.
29 maja 1940 r. uciek³ z obozu interno-
wanych i przedosta³ siê przez Jugos³awiê,
Bu³gariê, Grecjê, Turcjê na Bliski
Wschód. Tam gdzie formowa³y siê pol-
skie jednostki wojskowe. W ich otocze-
niu znalaz³y siê tak¿e tysi¹ce polskich
uchodŸców z Rosji Sowieckiej. Powsta-
³y szpitale, szko³y, sierociñce i przedszko-
la! W krajobraz wpisa³y siê wkrótce te¿
polskie cmentarze. UchodŸcy z wycieñ-
czenia i szerz¹cych siê chorób masowo
umierali. Transporty dzieci wyje¿d¿a³y
przez Indie do Nowej Zelandii, inne tak-
¿e do Afryki. Tê operacjê trudno sobie

Z cyklu:  „Niech pozostan¹ w naszej pamiêci”

Z Kielnarowej pod Monte Cassino.....
czyli ¿o³nierska opowieœæ

 o artylerzyœcie Franciszku Kawalcu
po prostu wyobraziæ. Do listopada 1942
r. w obozach w Iranie pozosta³o jeszcze
ok. 21 tys. osób. Pod nadzorem gen. An-
dersa wokó³ Pahlewi i Teheranu powsta-
³y miasteczka namiotowe dla ludnoœci cy-
wilnej z sierociñcami, szko³ami i doma-
mi opieki. Po prostu to by³ ci¹g dalszy
„ma³ej Polski” wywiezionej z Rosji So-
wieckiej. Doceniaj¹c koniecznoœæ zdoby-
cia wykszta³cenia dowództwo Wojska
Polskiego utworzy³o na Œrodkowym
Wschodzie (w Iraku, Palestynie, Egipcie
i Libanie) liczne oœrodki szkolne dla m³o-
dzie¿y: gimnazja i licea, szko³y junaków
i junaczek, internaty dla dziewcz¹t, gim-
nazja mechaniczne i krawieckie.
          5 paŸdziernika 1940 r. Franciszek
Kawalec wst¹pi³ do regularnej jednostki
Wojska Polskiegow Palestynie. Pocz¹t-
kowo s³u¿y³ w Legii Oficerskiej. Zetkn¹³
siê z kolejnym, bolesnym i niezwyk³ym
prze¿yciem. Pomimo licznych obietnic
zarówno ¿o³nierze, jak i ludnoœæ cywil-
na z dzieæmi w³¹cznie, boryka³ siê  z trud-
noœciami - jak czêsto lubiê okreœlaæ
w swojej publicystyce - dnia codzienne-
go. Brakowa³o umundurowania, butów
i systematycznie obni¿anych iloœci racji
¿ywnoœciowych. Najpierw taka sytuacja
wyst¹pi³a w Uzbekistanie i po³udniowym
Kazachstanie, póŸniej w Iranie i wresz-
cie Palestynie. Tylko tym razem zmieni³
siê „opiekun-sojusznik”. Czêsto ten dru-
gi, wbrew pozorom, czego dowiod³y póŸ-
niejsze wydarzenia, nie by³ lepszy od tego
pierwszego. Ponadto 2 Korpus Polski
dzia³a³ pod bezpoœrednim nadzorem
8 Armii Brytyjskiej. I st¹d te¿ liczne ogra-
niczenia nawet w racjach ¿ywnoœcio-
wych by³y czêsto dla polskich ¿o³nierzy
i uchodŸców niezrozumia³ymi. Franci-
szek Kawalec w 1942 r. po ukoñczeniu
kursu artyleryjskiego otrzyma³ nr ewi-
dencyjny 168 i przydzia³ s³u¿bowy do
1-go Karpackiego Pu³ku Artylerii Lek-
kiej, wchodz¹cego w sk³ad 3 Dywizji
Strzelców Karpackich. Obj¹³ najpierw
obowi¹zki oficera ogniowego, a nastêp-
nie dowódcy baterii i dowódcy plutonu
dowodzenia. W grudniu 1943 r. przegru-
powa³ siê wraz z 2-gim Korpusem Pol-
skim do W³och.
           W okresie od 2 lutego 1944 r. do
2 maja 1945 r. bra³ udzia³ w bezpoœred-
nich walkach, w ramach tzw. kampanii

w³oskiej. Walczy³ najpierw nad rzek¹
Sangro, w dniach od 11 do 18 maja 1944
r. by³ wœród zdobywców skalistych
wzgórz Monte Cassino. Masyw górski
o przestrzeni 5x8 km Niemcy zamienili
w bastion nie do zdobycia. Broni³y go do-
borowe oddzia³y strzelców górskich
i spadochroniarzy. Wsparci artyleri¹ sku-
tecznie bronili strategicznej drogi do
Rzymu. Ich pozycje obronne górowa³y
nad okolic¹. W dniu 18 maja jeden
z uczestników tej bitwy tak relacjonowa³:
„Obserwujemy przez lornetkê te gruzy.
Widaæ wyraŸnie ¿o³nierskie postacie.
Wreszcie z wolna na wietrze zaczyna siê
rozwijaæ ukochana ponad wszystko bia-
³o-czerwona! Wygl¹da na tym pobojowi-
sku jak skrwawiony banda¿. Zwyciê-
stwo! Droga na Rzym otwarta! A stam-
t¹d ju¿ bli¿ej do Ojczyzny!”. Dopiero
godzinê póŸniej obok flagi polskiej wy-
wieszono flagê brytyjsk¹, choæ walki
trwa³y jeszcze do wieczora. Zdobycie
klasztoru Monte Cassino - s³awne na ca³y
œwiat - odby³o sie kosztem ponad 2 tys.
rannych i prawie tysi¹ca poleg³ych.
W kilka godzin po tym zwyciêstwie ge-
nera³ W³adys³aw Anders uzgodni³ z do-
wództwem brytyjskim budowê Polskie-
go Cmentarza Wojennego na stoku wzgó-
rza Monte Cassino, w miejscu gdzie ist-
nia³y ju¿ setki prymitywnie oznakowa-
nych grobów ¿o³nierskich. Po zdobyciu
Monte Casino ¿o³nierze 2 Korpusu wal-
czyli jeszcze w dolinie Liri. 25 maja zdo-
byli miasteczko Piedimonte, co oznacza³o
otwarcie drogi przez tê w³osk¹ dolinê.
Z tej bitwy poszczególne oddzia³y pol-
skie zesz³y z krwawego pobojowiska do
rejonów zeœrodkowania dopiero 29 maja.
Bezpowrotne straty w³asne to: 281 ofi-
cerów oraz 3503 podoficerów i szere-
gowców.

Franiszek Kawalec

                         Ciag dalszy na stronie 16
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Jeœli szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska                      nr oferty

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. 017 22-91-885.

- magazynier                                    2164
- pakowacz                                      2163
- sprzedawca                                   2162
- tynkarz-tynki gipsowe                   2160
- monter instalacji sanitarnych          2159
- hostessa                                          2155
- konsultant telefoniczny                  2153
- analityk finansowy                        2149
- ksiêgowy                                          2147
- elektryk                                              2144
- kierowca-³adowacz                              2141
- sprzedawca + obs³uga lotto          2139
- monter dociepleñ                             2121
- murarz                                              2115
- fryzjer                                             2113
- magazynier-kierowca kat. B              2104
- osoba do lepienia pierogów            2098
- pracownik biurowy                        2081
- malarz-szpachlarz                            2080
- hydraulik, instalator                      2069

Obwieszczenie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyczynie

z dnia 18 maja 2009 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupe³niaj¹cych
do Rady Miejskiej w Tyczynie bez g³osowania w okrêgu Nr 2

1. W okrêgu wyborczym Nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Tyczy-
nie wybory uzupe³niaj¹ce dotyczy³y obsadzenia 1 mandatu, Miejska Komisja
Wyborcza w Tyczynie zarejestrowa³a 1 kandydata na radnego.

W zwi¹zku z tym, na podstawie art.188 Ordynacji Wyborczej w okrêgu
Nr 2 g³osowania w wyborach do Rady Miejskiej w Tyczynie nie przeprowadza siê.
2. Za wybranego na radnego Miejska Komisja Wyborcza w Tyczynie uznaje
nastepujacego zarejestrowanego kandydata:

z listy Nr 1 KWW Matysówka
1. Trojanowska Katarzyna Weronika

                                              Przewodnicz¹cy Miejskiej Komisji Wyborczej
                                          w Tyczynie

                                     Teresa Bober

Dom Ludowy
w Budziwoju

serdecznie zaprasza
na program

artystyczny z okazji Dnia Matki

Uwaga!

Gminne æwiczenia
obronne

28 maja br. (czwartek) w Urzê-
dzie Miejskim w Tyczynie odbêd¹ siê
æwiczenia obronne. Takie zadanie na
Gminê nak³ada ustawa o powszechnym
obowi¹zku obrony RP, oraz szereg in-
nych ustaw i rozporz¹dzeñ.
Celem æwiczeñ jest:
> przygotowanie osób, którym powierzo-
no wykonywanie zadañ obronnych oraz
tym, które w wykonywaniu tych zadañ
uczestnicz¹,
> kszta³towanie umiejêtnoœci wspó³dzia-
³ania organów i jednostek organizacyj-
nych,
> kszta³towanie œwiadomoœci osób pod-
legaj¹cych szkoleniu.

Aby je osi¹gn¹æ musz¹ w nich
uczestniczyæ ró¿ne jednostki organizacyj-
ne (np. obrona cywilna, stra¿  po¿arna, po-
licja, pogotowie ratunkowe), które reali-
zowaæ bêd¹ za³o¿one przedsiêwziêcia.

Podczas æwiczeñ sprawdzana bê-
dzie ³¹cznoœæ oraz ostrzeganie i alarmo-
wanie ludnoœci. Bêd¹ wiêc uruchamiane
syreny alarmowe.

W zwi¹zku z powy¿szym prosi-
my mieszkañców - interesantów o zro-
zumienie i prze³o¿enie terminu za³atwia-
nych spraw z czwartku na inny dzieñ.

Ka¿da osoba, która przyjdzie do
Urzêdu 28 maja br. bêdzie legitymowa-
na przez odpowiednie s³u¿by.

Za utrudnienia przepraszamy
i jednoczeœnie informujemy, ¿e jest to ko-
nieczne dla bezpieczeñstwa wspólnego.

                         Barbara Grzebyk

Agencja Rynku Rolnego w Rze-
szowie informuje, ¿e wiosn¹ 2009 r. przy-
pada kolejny termin sk³adania wniosków
o dop³aty z tytu³u zu¿ytego do siewu lub

sadzenia kwalifikowanego materia³u
siewnego.

Wnioski nale¿y sk³adaæ w termi-

nie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2009 r.
We wskazanym terminie bêdzie mo¿na
ubiegaæ siê o przyznanie dop³aty
z tytu³u zu¿ytego do siewu materia³u

siewnego kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany:     Sekcja Informacji OT ARR Rzeszów

Dop³aty do materia³u siewnego

> zbó¿ ozimych (wysianych w okresie
od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.),
> zbó¿ jarych (wysianych w 2009 r.),

>  roœlin str¹czkowych (wysianych
w 2009 r.),
> ziemniaka (wysadzonego w 2009 r.),
> mieszanek zbo¿owych i zbo¿owo-

str¹czkowych z gatunków roœlin objêtych
systemem dop³at.

Wnioski mo¿na sk³adaæ osobiœcie
lub przes³aæ poczt¹ na adres: Oddzia³
Terenowy Agencji Rynku Rolnego
w Rzeszowie, al. J. Pi³sudskiego 32, 35-
001 Rzeszów.

Informacje na temat dop³at do
materia³u sienego mo¿na uzyskaæ na stro-
nie internetowej www.arr.gov.pl, w Od-
dziale Terenowym Agencji Rynku Rol-

nego w Rzeszowie pod nr tel. 017 864-
20-27; 864-20-28 lub w Telefonicznym
Punkcie Informacyjnym ARR pod nume-
rem tel. 022 66-17-272.

„Dziêkujê Ci,
Mamo…”

24 maja br.
(niedziela)

o godz. 17.00

         sala widowiskowa Domu
Ludowego w Budziwoju
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                         Zdzis³aw Domino

              zdzislaw.domino@neostrada.pl

             Podczas tzw. ofensywy w³oskiej
Franciszek Kawalec wzi¹³ jeszcze udzia³
w biwie o Ankonê, pod Arezzo i nad
rzek¹ Senio. Szlak bojowy zakoñczy³ pod
Boloni¹, 22 kwietnia 1945 r. posiadaj¹c
za sob¹ 5 lat i 8 miesiêcy ¿o³nierskiej tu-
³aczki - s³u¿by dla Ojczyzny. W tym dniu
na rynku w Bolonii amerykañski genera³
Mark Clark dowódca Grupy Armii,
przyj¹³ przed ratuszem defiladê oddzia-
³ów armii amerykañskiej, brytyjskiej
i polskiej. Dowódca 8 Armii Brytyjskiej
w specjalnym rozkazie do ¿o³nierzy
2 Korpusu oœwiadczy³: „Odegraliœcie de-
cyduj¹c¹ rolê w tym wielkim zwyciê-
stwie”. Bitwa pod Boloni¹ by³a ostatni¹,
w której bra³ udzia³ 2 Korpus Polski. Jego
¿o³nierze zakoñczyli po 367 dniach swój
udzia³ w drugiej wojnie swiatowej. Na
szlaku bojowym licz¹cym ponad 400 km
pozostawili na zawsze 2197 poleg³ych
w walce i zmar³ych w wyniku odniesio-
nych ran ¿o³nierzy. Rannych zosta³o
8376, a 264 uznano za zaginionych. Jak
szacuj¹ historycy wyeliminowali oni
z walki oko³o 50 tys. ¿o³nierzy niemiec-
kich.
         Od jesieni 1945 r. wœród ¿o³nierzy
2 Korpusu panowa³ nastrój niepewnoœci
i wyczekiwania. Anglicy usilnie nama-
wiali do powrotu do Polski. Ka¿dy z ¿o³-
nierzy prze¿ywa³ te w¹tpliwoœci, zada-
j¹c sobie pytanie: Wracaæ, czy nie wra-
caæ?. Na Zachodzie demobilizacja. Kil-
ka funtów szterlingów odprawy i gorzki
chleb emigranta. Ciê¿ka praca fizyczna
i to byle jaka. Anglicy czy W³osi nie za-
pewniali niczego. Oficerowie trafiali póŸ-
niej na stanowiska dozorców czy tzw.
³añcuszkowych. Nie byli ju¿ potrzebni.
Genera³ W³adys³aw Anders poraz drugi
rozpocz¹³ walkê o byt dla tych, którzy
mu zaufali. Z polskich ¿olnierzy walcz¹-
cych na Zachodzie do kraju powróci³o
ostatecznie 20 tys. Wœród nich by³o tyl-
ko 310 którzy wyszli z genera³em An-
dersem z Rosji Sowieckiej. Franciszek
Kawalec po zg³oszeniu siê na wyjazd do
Polski zosta³ przeniesiony do Anglii.
Nadmieniæ jeszcze przy tym w¹tku nale-
¿y, ¿e 27 wrzeœnia 1946 r. w Warszawie
og³oszono komunikat Rady Ministrów
o pozbawieniu gen. W³adys³awa Ander-
sa obywatelstwa polskiego „za organizo-
wanie i popieranie walki dywersyjnej
w kraju, za niepodporz¹dkowanie siê pol-
skiemu dowództwu i za uniemo¿liwianie
¿o³nierzom powrotu do kraju”.

            W takiej atmosferze nasz bohater
z Kielnarowej podj¹³ wcale nie ³atw¹
decyzjê o powrocie do ¿ony, syna i ro-
dziców. Po za³atwieniu formalnoœci zo-
sta³ ewakuowany do kraju w dniu 28 maja
1947 r. Po zaaklimatyzowaniu siê w no-
wej rzeczywistoœci, podj¹³ pracê zawo-
dow¹. W okresie od 1 paŸdziernika 1948
r. do 30 grudnia 1951 r. pe³ni³ obowi¹zki
kierownika inwestycji i budownictwa
w Wojewódzkiej Komisji Planowania
Gospodarczego. Od 1 stycznia 1952 r. do
30 wrzeœnia 1955 r, by³ starszym inspek-
torem za³o¿eñ projektowych Dyrekcji
Budowy Osiedli Robotniczych, a od
1 paŸdziernika 1955 r. zwi¹za³ siê na sta-
³e z Wojewódzk¹ Pracowni¹ Urbani-
styczn¹ w Rzeszowie, wykonuj¹c obo-
wi¹zki kierownika zespo³u. W 1976 r.
zakoñczy³ pracê zawodow¹ i przeszed³
na zas³u¿on¹ emeryturê. Mieszka³ w Rze-
szowie. By³ bezpartyjny. Posiada³ upraw-
nienia kombatanckie (nr 256111). Cz³o-
nek Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ
i Demokracjê (ko³a przy Wojewódzkiej
Radzie Narodowej) od dnia 3 lutego 1973
r., a nastêpnie Zwi¹zku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸ-
niów Politycznych. Rekomendacjê do or-
ganizacji kombatanckiej udzielili mu: Mi-
cha³ Ostrowski i Kazimierz Brydak.
W latach 1991-1993 okresowo by³ cz³on-
kiem Stowarzyszenia Polskich Komba-
tantów w Kraju.
          Za d³ugoletni¹ i ofiarn¹ pracê za-
wodow¹ zos³a³ w 1973 r. odznaczony
przez Radê Pañstwa uchwa³¹ nr 926-73-
13 z dnia 12 lipca 1973 r. Krzy¿em Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi zosta³ mu nadany
uchwa³¹ Rady Pañstwa nr I-32156 z dnia
22 lipca 1964 r. Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej nada³u mu 9 lipca
1970 r. tytu³ i odznakê „Zas³u¿ony dla
Województwa Rzeszowskiego”. Do-
wództwo 2 Korpusu Polskiego dnia
23 czerwca 1947 r. za udzia³ w dzia³a-
niach wojennych uhonorowa³o go Srebr-
nym Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami, Krzy-
¿em Monte Cassino w 1945 r., Medalem
Wojska 28  kwietnia 1947 r. Otrzyma³
tak¿e Brytyjski Medal Wojny w dniu 26
kwietnia 1947 r., Gwiazdê Afryki 27
grudnia 1945 r., Gwiazdê Italii 27 grud-
nia 1945 r. oraz Krzy¿ Czynu Bojowego
Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie  30
stycznia 1990 r. Postanowieniem Rady
Pañstwa z dnia 8 lutego 1982 r. zosta³ od-
znaczony medalem „Za Wojnê Obronn¹
1939”, a 4 maja 1983 r. na jego piersi,

jako zas³u¿onego frontowego oficera za-
wis³ medal „Zwyciêstwa i Wolnoœci”.

W 1950 r. zosta³ zweryfikowany
jego stopieñ wojskowy. PóŸniej z wnio-
sku Zarz¹du Okrêgowego Zwiazku Kom-
batantów RP i BWPzosta³ mianowany
kapitanem Wojska Polskiego w stanie
spoczynku. W 1999 r. decyzj¹ nr 256 Kie-
rownika Urzêdu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych zosta³ Wete-
ranem Walk o Niepodleg³oœæ Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Zmar³ 3 wrzeœnia 2005
r. wieku 95 lat. Uroczystoœæ pogrzebowa
z udzia³em licznie zgromadzonej rodzi-
ny i znajomych, odby³a siê w dniu 7 wrze-
œnia 2005 r. na cmentarzu komunalnym
Wilkowyja w Rzeszowie.

Na zakoñczenie biografii o Fran-
ciszku Kawalcu z Kielnarowej rodem,
pragnê nadmieniæ, ¿e z rodziny jego ¿ony
Zofii z Dominów, w dzia³aniach wojen-
nych 2 Korpusu Polskiego we W³oszech,
w 3 Dywizji Strzelców Karpackich,
65 Pomorskim Baonie Piechoty walczy³
porucznik Edward Mieczys³aw ¯ó³kie-
wicz (14.05.1900-17.03.1984), syn Adol-
fa i Wiktorii z Dominów (z Tyczyna).
Jego numer ewidencyjny: 82. Urodzony
w Jedliczu k. Krosna, gdzie ojciec by³
organist¹. Tu¿ po zakoñczeniu I wojny
w 1918 r. zosta³ ochotnikiem w 6 Pu³ku
U³anów w Rzeszowie. Od dnia 25 sierp-
nia 1923 r. by³ ¿onaty z Iren¹ z d. Zdano-
wicz (10.07.1904-11.09.1970). Mieli
dwie  córki: Danutê, po mê¿u Kaczmar-
ska i Gra¿ynê, po mê¿u Kisielewska. By³
kilkakrotnie rannym. Za udzia³ w wal-
kach pod Tobrukiem, nad rzek¹ Sangro,
o wzgórze Monte Cassino i Ankonê,
zosta³ odznaczony Srebrnym Krzy¿em
Zas³ugi oraz odznaczeniami bojowymi.
Biegle w³ada³ trzema jêzykami obcymi.

Z Kielnarowej pod Monte Cassino.....

Uwaga czytelnicy!

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

7 czerwca 2009 r.

Termin sk³adania tekstów up³ywa
1 czerwca 2009 r.

 Zdjêcia mile widziane.

Testy mo¿na przesy³aæ
e-mailem na adres redakcji
                        glos@intertele.pl
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Sukcesy
Marzeny Stupkiewicz
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Wymarzony debiut w reprezenta-
cji Polskiej mia³a Marzena Stupkiewicz
podczas turnieju we Lwowie. Wraz ko-
le¿ankami z dru¿yny zdoby³a I miejsce
dru¿ynowo. To jest dla nas wspania³a
wiadomoœæ - po raz pierwszy zawodnicz-
ka klubu z gminy Tyczyn wyst¹pi³a w re-
prezentacji Polski w ³ucznictwie w kate-
gorii juniorek m³odszych.

Reprezentacja Polski wyst¹pi³a
w sk³adzie: Marzena Stupkiewicz - „Jar”

Kielnarowa, Karolina Kijewska - MRKS
Gdañsk, Dominika Byra - „Obuwnik”
Prudnik.
         Prosto ze Lwowa, wraz z trenerem
Janem Szelig¹, ³uczniczki pojecha³y na
I Puchar Europy, by znów broniæ barw
Polski. Œwietny wynik Marzeny w elimi-
nacjach - 1267 pkt, którym pobi³a swój
rekord ¿yciowy i VII miejsce (najlepsze
z zawodniczek reprezentacji Polski) po-
twierdzi³o du¿y talent tej zawodniczki,
a tak¿e daje nadziejê na dalsze sukcesy
na arenie krajowej i miêdzynarodowej.

Ostatecznie, po rundach pucharo-
wych Marzena zajê³a XIV miejsce zdo-
bywaj¹c w pierwszym przejœciu najlep-

W kwietniu br. uczniowie nasze-
go liceum rozegrali kolejny turniej o cha-
rakterze ogólnoszkolnym.

Poziom spotkañ by³ bardzo wy-
soki, a mecze, które decydowa³y o kolej-
noœci w ca³ej rywalizacji dostarczy³y nam
ogromnych emocji. Nie zawiedli fawo-
ryci i ostatecznie kolejnoœæ przedstawia
siê nastêpuj¹co:
dziewczêta:
I miejsce -  Edyta Conio kl. IIc
II miejsce - Agata Kiernicka kl. Ia
III miejsce - Kinga Grobelny kl. IIc
ch³opcy:
I miejsce - Dawid Œl¹czka kl. IIb
II miejsce - Piotr Basta kl. IIa
III miejsce - Mateusz Mazur kl. Ib

Szkolny turniej
tenisa sto³owego

         Halina  Kielich

Wêdkarze rozpoczêli sezon

                                 Zarz¹d Ko³a

Ko³o Wêdkarskie Nr  31 „Strug”
oraz Towarzystwo Wêdkarskie
„Strug” ma niezmiern¹ przyjemnoœæ
zaprosiæ najm³odszych mieszkañców
wraz z opiekunami na Piknik z okazji
Dnia Dziecka, który odbêdzie siê
31 maja 2009 r. na stawach  w Tyczy-
nie przy ul. Stawowej.

Piknik ten bêdzie po³¹czony
z zawodami wêdkarskimi dla najm³od-
szych. Rozpoczêcie o godz. 9.00.
                   Serdecznie zapraszamy.

Wêdkarze Ko³a Nr. 31 „Strug”
w Tyczynie przywitali obecny sezon pra-
cami remontowymi na stawach przy
ul. Stawowej w Tyczynie.

                              Ryszard Rz¹sa

szy wynik ze wszystkich startuj¹cych
dziewczyn Europy - 107 pkt. Niestety,
w nastêpnej serii zdoby³a 95 pkt i zosta³a
wyeliminowana z dalszych zawodów.

W rezultacie reprezentacja Polski
zajê³a dru¿ynowo IV miejsce.

W najbli¿szym czasie Marzena
wyjedzie na Puchar Œwiata do Francji.

Szkoda tylko, ¿e wyjazd na miê-
dzynarodowe zawody znacznie uszczu-
pla klubowy bud¿et. Bo zarówno koszty
dojazdów, jak i zakup reprezentacyjnego
dresu musia³ zawodniczce zapewniæ ma-
cierzysty klub...

Dom Ludowy
w Kielnarowej

serdecznie zaprasza na spotkanie
z okazji Dnia Matki

„Dla Ciebie Mamo…”

Program artystyczny w wy-
konaniu dzieci i m³odzie¿y
z Kielnarowej

Prace te polega³y na rozwiezieniu
ziemi, renowacji wa³ów, które ucierpia-
³y w skutek niszcz¹cej dzia³alnoœci bo-
bra zamieszkuj¹cego stawy. Usuniêto

równie¿ pozosta³oœci po okresie zimo-
wym, skoszono trzcinê oraz trawê, po-
rastaj¹ce brzegi stawów.

Natomiast rozpoczêcie sezonu
wêdkarskiego 2009 odby³o siê 9 maja na
rzece Strug zawodami wêdkarskimi.
Wêdkarze z tej okazji stawili siê licznie
aby uczestniczyæ w zawodach w opra-

wie piêknej majowej przyrody oraz po-
gody. Zawody rozpoczê³y siê o godz.
15.00 i wygra³ je Dariusz NiedŸwiecki.

Po zakoñczeniu zawodów wszy-
scy wêdkarze udali siê na stawy przy ul.
Stawowej na poczêstunek z grilla na œwie-
rzym powietrzu.

24 maja br.
(niedziela)

o godz. 15.30

   sala widowiskowa
   Domu Ludowego
              w Kielnarowej

ZHP Hufiec Ziemi Rzeszowskiej
im. Orl¹t Lwowskich 35-045 Rzeszów,
ul. Hetmañska 9, tel. 017 85-36-028
e-mail: hufiec@ziemiarzeszowska.zhp.pl
www.ziemiarzeszowska.zhp.pl, zapra-
sza dzieci i m³odzie¿ na letni wypoczy-
nek. W naszej ofercie:
> Kolonia w Ustce
Ustka - Oœrodek wczasowy „Maja”

Koszt kolonii: 1100 z³
Termin: 28.07.- 10.08.2009 r.

> Obóz M³odzie¿owy w Bu³garii
Sveti Vlas - Hotel „Korona”
Koszt obozu: 500 z³ + 250 euro
Terminy: 26.06-7.07 br.; 6-17.07 br.;
16-27.07 br.; 26.07-6.08 br.; 5-16.08 br.

Istnieje mo¿liwoœæ wypoczynku
tak¿e dla osób doros³ych.

Dodatkowe informacje:
                506 129 605 lub 507 136 847

Kolonie letnie
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Fotografia œlubna - wideofilmowanie

 Tel.  513-978-654

Sprzedam dzia³kê roln¹ o powierzchni 1,49 ha
wraz z lasem w Kielnarowej (dojazd mo¿liwy od strony
Matysówki).
(326/3)                        Tel.  888-881-565; 017 852-50-42

Sprzedam du¿y dom w surowym stanie na dzia³ce
6 arów w Tyczynie, ul. Zagrody.
(327/3)                                         Tel.  017 22-99-526

Pokój do wynajêcia w Kielnarowej.
                                                          Tel. 017 22-98-401

Sprzedam dzia³kê o pow. 76 arów w Tyczynie - Ru-
dawki. Cena do uzgodnienia.
(328/3)                           Tel.  017 86-23-775; 86-57-841

Sprzedam dzia³kê o pow. 16 arów w Tyczynie,
ul. Zagrody.
(329/3)                                                   Tel.  889-098-552

Sprzedam dzia³ki o pow. 23 ary obok drogi Budziwój -
Tyczyn i o powierzchni 28 arów na Zagrodach w Tyczy-
nie - Zagrody.
(330/2)                                                   Tel. 017 22-99-727

Sprzedam dzia³kê roln¹ w Budziwoju o pow. 25 arów.
Cena do  negocjacji.
(331/2)                                                   Tel.  788-952-304

Sprzedam dzia³kê roln¹ w Kielnarowej o pow. 55 arów
z mo¿liwoœci¹ zabudowy. Cena 4 tys. z³ za ar.
(332/2)                                             Tel.  017 22-98-028

Gminna Spó³dzielnia „SCh” w Tyczynie
posiada jeszcze do sprzeda¿y nowe mieszkania
(40-55 m2) bezczynszowe, w budynku 2-kondygnacyj-
nym na Osiedlu Pu³anek w Tyczynie.

   Piwnica i miejsce parkingowe - GRATIS.
Kontakt pod nr telefonu:    017 22-19-369;
                                       606-709-826;   605-049-227

Bar „U Wiktora”
organizuje:

> przyjêcia weselne, > bankiety,
> spotkania towarzyskie,

   > konferencje,  imprezy okolicznoœciowe - do 120 osób
Zapewniamy mi³¹ i uprzejm¹ obs³ugê
                                                         Tel. 017 22-91-360

Sprzedam dzia³kê o pow. 56 arów (mo¿liwoœæ podzia-
³u na dwie dzia³ki o pow. 15 i 41 arów) w Borku No-
wym. Pozwolenia na przy³¹cz mediów. Cena do uzgod-
nienia.
(333/1)                                               Tel. 017 856-84-64

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

Posprz¹tam dom, wyczyszczê okna.
(124/2)                                             Tel.  791-450-543

Technik farmaceutyczny z 5- letnim sta¿em, podejmie
pracê.
(125/2)                                                Tel.  601-693-409

Sprzedam dzia³kê o powierzchni 6 arów w Borku Sta-
rym
(334/1)                                               Tel. 017 22-98-870

Wynajmê mieszkania:
> 2 - pokojowe, kuchnia, hol, ³azienka, czêœciowo ume-
blowane, Budziwój ul. Milenijna
> 4-pokojowe, kuchnia, 2 ³azienki, 2 hole, Budziwój
ul. Milenijna                                               Tel. 666-023-934

Sprzedam MAZDÊ 323 Proteige, rok prod.1991,
benzyna, przebieg 130 tys. km. Cena 2.500 z³ (do uzgod-
nienia).                                                 Tel. 694-233-150

Gospodarstwo Agroturystyczne w Matysówce
organizuje:

obozy integracyjne dla szkó³ i firm, „zielon¹ szko³ê”.
Oferujemy swojskie jad³o i dobr¹ muzykê.
                                  Tel. 017 22-19-702; 668-601-059
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