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A K T U A L N O Œ C ISesja Rady Miejskiej
18 lutego br. odby³a siê sesja Rady

Miejskiej w Tyczynie. Radni podjêli
uchwa³y w sprawach:
> wyra¿enia opinii dotycz¹cej zmiany
granic Gminy Tyczyn polegaj¹cej na wy-
³¹czeniu z jej obszaru so³ectwa Budziwój,
> wyra¿enia opinii dotycz¹cej zmiany,
granic Gminy Tyczyn polegaj¹cej na wy-
³¹czeniu z jej obszaru czêœci so³ectwa
Budziwój,
> udzielenia pomocy rzeczowej Samo-
rz¹dowi Województwa,
> wyra¿enia zgody na oddanie w najem
dotychczasowemu najemcy lokalu u¿yt-
kowego po³o¿onego w Tyczynie, ul. Ry-
nek 3, w trybie bezprzetargowym, na czas
nieokreœlony,
> przeznaczenia do sprzeda¿y mienia ko-
munalnego, w trybie przetargowym, (20
dzia³ek, w tym: w Tyczynie 4, Kielnaro-
wej 8, Budziwoju 4 i w Borku Starym 4),
> przeznaczenie do sprzeda¿y mienia
komunalnego, w trybie przetargowym
(dzia³ka zabudowana w Matysówce),
> zezwolenia na zbycie mienia komunalne-
go w Tyczynie, w trybie nieprzetargowym
(dzia³ka na poprawê warunków zagospoda-
rowania nieruchomoœci przyleg³ej),
> zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2009 r.                         (bs.)

   Niepo³omice - miejsce, w którym
wszystko siê zaczê³o...

Towarzystwo
Mi³oœników

Ziemi
Tyczyñskiej

oraz
Miejska i Gminna

Biblioteka Publiczna
w Tyczynie

zaprasza dzieci i opiekunów na
wycieczkê do Niepo³omic

Termin -  28 marca br. (sobota)
Koszt przejazdu - 35 z³.
Dodatkowy koszt - bilety wstêpu.

W programie zwiedzanie:
- Zamku królewskiego w Niepo³omicach,
- Sanktuarium Matki Bo¿ej w Stani¹tkach,
- Puszcza Niepo³omicka,
- Muzeum Lalek w PilŸnie.
Wszystkich chêtnych zapraszamy.
         Zapisy i informacja w Bibliotece
Publicznej w Tyczynie
                             (tel. 017 22-19- 410).

„40 lat minê³o, jak jeden dzieñ...”
„Tyczyniacy” to zespó³ ludowy od wielu lat dzia³aj¹cy przy Miejsko-Gmin-

nym Oœrodku Kultury w Tyczynie.  W grupie œpiewaczej wystêpuje dwadzieœcia
osób. Zespo³owi niemal od pocz¹tku towarzyszy Kapela „Wójta Tycznera”. W swo-
im repertuarze zespó³ ma piosenki ludowe, patriotyczne i okolicznoœciowe.
    O historii Zespo³u. Rozmowa z p. Alicj¹ Kalandyk - opiekunem „Tyczyniaków”.
> Jakie by³y pocz¹tki Tyczyniaków, z czyjej inicjatywy powsta³ zespó³?
- W roku 1968 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Tyczynie ówczesna przewodnicz¹ca - pani Izabela Domino - zg³osi³a propozycjê

„Tyczynianki” podczas jednego z wystêpów, fotografia z 1976 r.

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
NZOZ Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest zespo³em opeki paliatywnej

dzia³aj¹cym na terenie Rzeszowa i jego okolic w promieniu 100 km.
Obejmuje specjalistyczn¹ opiek¹ nieuleczalnie chore dzieci w miejscu ich za-

mieszkania, gdy rodzice i lekarze podjêli decyzjê o zakoñczeniu leczenia w szpitalu.
Umo¿liwia rodzicom prowadzenie opieki medycznej w domu. S³u¿y wszechstron-

Zaproszenie
na wycieczkê

Ci¹g dalszy na str.  5

utworzenia zespo³u
œpiewaczego w mia-
steczku. Pomys³ siê
spodoba³, bo a¿
19 kobiet wyrazi³o
chêæ do pracy. Po-
cz¹tkowo zespó³
nosi³ nazwê „Tyczy-
nianki”, póŸniej
„Tyczyniacy”, bo do
sk³adu do³¹czyli
panowie.

nym wsparciem w ostatnim okre-
sie ¿ycia dziecka, a tak¿e póŸniej
w okresie ¿a³oby. W hospicjum
dzia³a grupa wsparcia w ¿a³obie
rodziców. Opieka sprawowana
przez hospicjum jest bezp³atna.

Fundacja Podkarpac-
kie Hospicjum dla Dzieci istnie-
je dziêki hojnoœci ludzi wielkie-
go serca - dziêki osobom prywat-
nym, firmom i instytucjom, któ-
rym nie jest obojêtny los ciê¿ko
chorych dzieci.

Ka¿dy mo¿e pomóc
Zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie mo¿ecie Pañstwo prze-
kazaæ 1% swojego podatku do-
chodowego za rok 2008 wybra-
nej organizacji po¿ytku publicz-
nego.

Aby przekazaæ Fundacji
Podkarpackie Hospicjum dla
Dzieci 1% podatku dochodowego

           Ci¹g dalszy na stronie 14
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Nie zapomniano równie¿ o Bab-
ciach i Dziadkach, dla których najm³odsi
przygotowali wspania³e wystêpy. Wyda-
rzeniem artystycznym by³ równie¿ III
Przegl¹d Kolêdowy Chórów „PójdŸmy
wszyscy do stajenki” z udzia³em 9. chó-
rów z Diecezji Rzeszowskiej.

Podczas ferii zimowych odby³o
siê wiele ciekawych zajêæ dla dzieci,
m.in. warsztaty plastyczne prowadzo-
ne przez artystkê malarkê Barbarê Smo-
czyñsk¹ w M-GOK w Tyczynie oraz
Domu Ludowym w Hermanowej i Bor-
ku Starym. Warsztaty zakoñczy³a wysta-
wa prac oraz spotkanie z poetk¹ Kata-
rzyn¹ Ryrych z Krakowa.

Karnawa³ by³ krótki, ale obfito-
wa³ w zabawy, bawili siê najm³odsi, do-
roœli, seniorzy oraz niepe³nosprawni.

W marcu jak zwykle nie zabrak³o
spotkañ dedykowanych paniom z okazji
Dnia Kobiet. W Tyczynie odby³ siê wer-
nisa¿ malarstwa artysty Piotra Kidy,
po³¹czony z wieczorem poezji Anny
Nowak. Bardzo ciekawe programy
przygotowane by³y w Domu Ludowym
i Klubie „Country” w Budziwoju oraz
w Domu Ludowym w Borku Starym.

W marcu wydarzeniem artystycz-
nym by³a inauguracja obchodów 640-
lecia Tyczyna, podczas której odby³a siê
promocja ksi¹¿ki „Kartki z dziejów
Tyczyna i okolic” oraz promocja p³yty
„P³ynie z Tyczyna piosneczka”  Zespo-
³u Œpiewaczego „Tyczyniacy” .

Kolejnym wydarzeniem arty-
stycznym i rozrywkowym by³y zorgani-
zowane wspólnie z Klubem Sportowym
„Flimero” Otwarte Mistrzostwa Ze-
spo³ów Cheerleaders Województwa
Podkarpackiego pod patronatem Burmi-
strza Tyczyna i Starosty Rzeszowskiego.
Pierwsze miesjce w Mistrzostwach zaja³
zespó³ „Flimero”.

Pocz¹tek maja to akademie i oko-
licznoœciowe spotkania z okazji Konsty-
tucji 3 Maja, nastêpnie koncerty dedy-
kowane Mamom z okazji ich œwiêta.

Wyj¹tkow¹ oprawê mia³y Dni Ty-
czyna w ramach obchodów 640-lecia
miasta, zainaugurowane Wielkim Jar-
markiem Historycznym z udzia³em
bractw rycerskich, wojów i flisaków.

W œredniowiecznej osadzie mo¿-
na by³o ogl¹daæ pokazy rzemios³a, degu-
stowaæ potrawy œredniowiecznej kuchni,
ogl¹daæ potyczki zbrojne, na scenie zaœ
musztry paradne, dawne tañce. Dla naj-

Jak min¹³ rok w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury
Ci¹g dalszy ze  strony 1

m³odszych wystawiono widowisko te-
atralne pt. „Opowieœæ o królu Janie
i dzielnym rycerzu herbu Poraj, który
uratowa³ ksiê¿niczkê Ameliê”.  W go-
dzinach wieczornych odby³a siê „bitwa
o Tyczyn”, pokazy teatru ognia oraz re-
wia taneczna „Viva Mira¿” ze Lwowa.

4 czerwca w ramach obchodów
„Dni Tyczyna” odby³ siê II Gminny Fe-
stiwal Piosenki Dzieciêcej „Z piosenk¹
za pan brat”, w którym udzia³ wziêli
uczniowie szkó³ podstawowych naszej
gminy. Z kolei 5 czerwca mieliœmy oka-
zjê obejrzeæ wystawê Zdzis³awa Bania-
ka „Tyczyn w dawnej fotografii”.

„Miêdzynarodowe Konfronta-
cje Orkiestr Dêtych” z udzia³em 10. or-
kiestr oraz ma¿oretek i orkiestry ze S³o-
wacji, a tak¿e wystêp gwiazdy wieczoru
- Andrzeja Cierniewskiego, zakoñczy-
³y obchody „Dni Tyczyna”.

29 czerwca odby³ siê XIII Woje-
wódzki Przegl¹d Wiejskich Zespo³ów
Œpiewaczych, w którym uczestniczy³o
35. zespo³ów, tj. ponad 500 wykonaw-
ców. Maraton œpiewaczy trwa³ ponad
10 godzin. Impreza odby³a siê pod pa-
tronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i zosta³a sfinansowana
przez Narodowe Centrum Kultury
w Warszawie w ramach projektu reali-
zowanego przez tyczyñski M-GOK.
Wszystkie nasze zespo³y œpiewacze („Ty-
czyniacy”, „Budziwojce”, „Matysowian-
ki” i „Hermanowianki”) zosta³y wysko
ocenione przez  jury i otrzyma³y nagro-
dy finansowe.

W czerwcu i  lipcu odby³o siê sze-
reg pikników i imprez plenerowych przy
Domach Ludowych w Hermanowej, Ma-
tysówce, Borku Starym i Kielnarowej.

Sierpieñ to miesi¹c zbioru plo-
nów, st¹d te¿ czas na podziêkowanie za
nie, czyli Do¿ynki. 17 sierpnia po uro-
czystoœciach dziêkczynnych w koœciele
parafialnym w Tyczynie, korowody do-
¿ynkowe w asyœcie banderii konnej, na
wozach i bryczkach, ulicami miasta prze-
mieœci³y siê do tyczyñskiego parku, gdzie
odbywa³y siê uroczystoœci do¿ynkowe,
dzielenie chlebem, wystawa wieñców,
wystêpy zespo³ów ludowych i degusta-
cje potraw. Impreza zgromadzi³a wielo-
tysiêczn¹ widowniê. Na zakoñczenie
m³odzie¿ bawi³a siê w rytmach folkowo-
rockowych z zespo³em „Ratatam”.

Koniec wakacji by³ te¿ okazj¹ do
zorganizowania wielu imprez, które od-
by³y siê w Tyczynie i Budziwoju.

                         Zofia Matys
                 Dyrektor M-GOK w Tyczynie

W miesi¹cach wrzeœniu i paŸ-
dzierniku, po wakacyjnej przerwie wzno-
wi³y dzia³alnoœæ zespo³y artystyczne
i ko³a zainteresowañ.

25 wrzeœnia w M-GOK w Tyczy-
nie odby³a siê wystawa malarstwa i ry-
sunku absolwentów tyczyñskiego Gim-
nazjum: Karoliny T³uczek, Aleksandry
Kwolek i Huberta Kozio³kiewicza.

Tradycyjne w naszej gminie s¹
obchody Œwiêta Narodowego Odzyska-
nia Niepodleg³oœci 11 listopada. Po uro-
czystej Mszy œw. w intencji Ojczyzny
oraz z³o¿eniu kwiatów pod pomnikiem
Czynu Patriotycznego. W Domu Kultu-
ry w Tyczynie odby³a siê uroczysta aka-
demia z udzia³em orkiestry dêtej i pro-
gramem w wykonaniu m³odzie¿y tyczyñ-
skiego gimnazjum. Podobne uroczysto-
œci odby³y siê tak¿e w Hermanowej i Bu-
dziwoju.

25 listopada to œwiêto patronki
Tyczyna - Œwiêtej Katarzyny, a tak¿e
„Œwiêto Patronalne Gminy Tyczyn”.
Po uroczystoœciach koœcielnych, w Domu
Kultury odby³o siê kolejne wydarzenie
artystyczne - recital urodzonej w Tyczy-
nie piosenkarki Kasi Sobczyk oraz pre-
zentacja obrazu Kazimierza Bacia
„Nadanie praw miejskich dla Tyczyna
przez Kazimierza Wielkiego w dniu
14.03.1368 r. w Niepo³omicach”, wyko-
nanego na zlecenie Burmistrza Tyczyna
z okazji 640-lecia miasta.

Listopad to czas zabaw „andrzej-
kowych”. St¹d te¿ odby³o siê kilka ta-
kich imprez zarówno dla dzieci i doro-
s³ych.

3 grudnia odby³ siê wernisa¿
i wystawa malarstwa pani Barbary
Zinsterstein, którym towarzyszy³ wy-
stêp muzyków jazzowych.

I tak pokrótce min¹³ 2008 rok.

Uwaga czytelnicy!

Nastêpny numer „G³osu Tyczyna”
uka¿e siê z dat¹
8 marca 2009 r.

Termin sk³adania tekstów up³ywa
2 marca 2009 r.

 Zdjêcia mile widziane.
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„40 lat minê³o, jak jeden dzieñ...”

Rozmowa z panem Zbigniewem
Sztab¹ - kierownikiem artystycznym
Kapeli „Wójta Tycznera” i Zespo³u
Œpiewaczego „Tyczyniacy”.
> Od kiedy rozpoczê³a siê Pana przygo-
da z Kapel¹ „Wójta Tycznera” i Zespo-
³em Œpiewaczym „Tyczyniacy”?
- Kierownictwo nad Kapel¹ obj¹³em po
odejœciu pana Izydora Bobra. I prowa-
dzê j¹ do dnia dzisiejszego.
> Proszê powiedzieæ kilka s³ów o reper-
tuarze Kapeli.
- Za repertuar ja odpowiadam. Zbieram
stare przyœpiewki od starszych osób, ko-
rzystam te¿ ze zbiorów Muzeum Regio-
nalnego. Poniewa¿ chcemy, aby poprzez
nasz œpiew i muzykê przetrwa³a kultura
ludowa, staramy siê zachowywaæ orygi-
nalnoœæ tekstów. W swoim repertuarze
posiadamy piosenki i przyœpiewki ludo-
we, melodie z okolic Tyczyna i Rzeszo-
wa, pieœni religijne i patriotyczne oraz
kolêdy.
> Jak czêsto spotykacie siê, jak czêsto
s¹ próby?
- Spotykamy siê raz w tygodniu z Ka-
pel¹ i Zespo³em.

                 Rozmawia³a Alicja Kustra

> Kto sprawowa³ opiekê nad Tyczynia-
kami?
- Przez blisko 30 lat jej g³ówna pomy-
s³odawczyni - p. Izabela Domino. Od kil-
ku lat ja j¹ zastêpujê. W latach wczeœniej-
szych zespó³ istnia³ dziêki pomocy Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Tyczynie oraz
Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych. Od lat 90-
tych  opiekuje siê  nami  M-GOK w Ty-
czynie, jest to, oczywiœcie, pomoc mery-
toryczna i finansowa.
> Jak zmienia³ siê sk³ad?
- Jak ju¿ wspomnia³am, pocz¹tkowo ze-
spó³ liczy³ 19 kobiet. Wœród nich wymie-
niæ nale¿y p. Zofiê Zachariasz, niestety
ju¿ nie¿yj¹c¹, piêkn¹ kobietê o cudow-
nym g³osie, która przez d³ugi czas by³a
solistk¹ w „Tyczyniakach”. Dzisiaj so-
listk¹ jest moja córka Ma³gosia Paœko.
Tyczyniaków tworz¹ nie tylko kobiety,
ale te¿ mê¿czyŸni. Chcia³am tu wymie-
niæ solistów: Mariana Jandê, Zbigniewa
Srokê, niestety ich tak¿e nie ma wœród
nas. Dzisiaj solist¹ w „Tyczyniakach” od
kilku lat jest Ludwik Chruszcz.

Wymieniê jeszcze nazwiska
dwóch osób, które w zespole s¹ od po-
cz¹tku. To panie Zofia Rejman i Stani-
s³awa Mucha. Zespó³ dzia³a i mam na-
dziejê, ¿e tak zostanie. Jest to mo¿liwe,
bo tworz¹ go pasjonaci, ludzie, którzy
robi¹ to, co lubi¹, poœwiêcaj¹ swój czas
wolny. Robi¹ to, bo wiedz¹, ¿e w ten spo-
sób zachowuj¹  tradycjê naszych przod-
ków.
> Tyczyniacy wystêpuj¹ w piêknych stro-
jach regionalnych, czy zawsze tak by³o?
- Niestety nie, bo pocz¹tki zawsze bywaj¹
trudne. Swoje pierwsze stroje cz³onkinie
zespo³u kupowa³y same, by³y to skrom-
ne kamizelki, spódnice i bluzki. Z cza-
sem dziêki pomocy KGW w Tyczynie
zakupiono regionalne stroje rzeszowskie,
w których wystêpuj¹ cz³onkinie zespo-
³u. Dziœ mamy piêkne gorsety, spódnice
zakupione ze œrodków M-GOK w Tyczy-
nie. Problemem jednak pozosta³y buty,
które po wielu reperacjach nie wygl¹daj¹
najlepiej.
> Jak uk³ada siê wspó³praca z Oœrod-
kiem Kultury ?
- Wspó³praca z M-GOK w Tyczynie za-
wsze dobrze siê uk³ada³a. Jego kolejni dy-
rektorzy zawsze przychylnym okiem pa-
trzyli na poczynania zespo³u i chêtnie
udzielali swojej pomocy. Wspomnê tu p.
Izabelê Domino, Tadeusza Grondeckie-

go i obecn¹ pani¹ dyrektor - Zofiê
Matys.
> Sukcesy Tyczyniaków, wyjazdy.
- Du¿ym sukcesem by³y wyjazdy zespo-
³u lub jego czêœci oraz kapeli do takich
krajów jak Rumunia, Holandia czy W³o-
chy. Udzia³ w przegl¹dach, wspomnê tu
ostatni nasz sukces, tzn. I miejsce w Ogól-
nopolskim Przegl¹dzie Zespo³ów Œpie-
waczych w Dêbicy. Tyczyniacy od wielu
lat wystêpuj¹ w Wojewódzkim Przegl¹-
dzie Wiejskich Zespo³ów Œpiewaczych,
zdobywaj¹c rokrocznie nagrody i wyró¿-
nienia. Myœlê jednak, ¿e najwiêkszym
sukcesem  Tyczyniaków jest fakt, ¿e uda-
³o nam siê pracowaæ wspólnie 40 lat i do-
trwaæ do dzisiejszego jubileuszu.
> Plany na przysz³oœæ.
- Nasze plany i marzenia zwi¹zane s¹
z  pozyskaniem nowych cz³onków. Wie-
my przecie¿, ¿e bez tego „Tyczyniacy”
za kilka lat mog¹ przestaæ istnieæ.
W zwi¹zku z tym zapraszamy do zespo-
³u mi³oœników i pasjonatów œpiewu.
Liczymy, ¿e do³¹cz¹ do nas m³odzi, dziêki
czemu w spokoju oczekiwaæ bêdziemy
kolejnych jubileuszy.
> Dziêkujê za rozmowê.

Ci¹g dalszy ze strony 3

> Ile osób tworzy Kapelê?
- Na przestrzeni lat sk³ad Kapeli zmie-
nia³ siê. Cz³onkowie odchodzi ze wzglê-
du na podesz³y wiek. W tej chwili
Kapelê „Wójta Tycznera” tworzy piêciu
muzyków i dwóch solistów. S¹ to:
Krzysztof Robak (klarnet), Dorota Z¹bek
(skrzypce), Rudolf Jêdrzejczyk (skrzyp-
ce), Józef Subczyk (kontrabas) i ja gram
na akordeonie. Natomiast soliœci to
Ludwik Chruszcz i Ma³gorzata Paœko.
> Gdzie koncertujecie? Jakie macie
sukcesy?
- Kapela wystêpowa³a dwa razy z kon-
certem w Holandii, wraz z „Tyczyniaka-
mi” byliœmy we W³oszech (tu z widowi-
skiem do¿ynkowym) i w Rumunii. Bra-
liœmy udzia³ w Przegl¹dach Kapel w B³a-
¿owej i Pyrzycach, wyst¹piliœmy z kon-
certem galowym na zamku ksi¹¿¹t Po-
morskich w Szczecinie. Wraz z Zespo-
³em Œpiewaczym braliœmy udzia³ w do-
¿ynkach wojewódzkich w Dynowie oraz
koncertowaliœmy w Rogach (powiat kro-
œnieñski). Z koncertami wystêpujemy
równie¿ podczas wiêkszych kulturalnych
imprez w województwie (m.in. w Polañ-
czyku i Sanoku). Corocznie bierzemy
tak¿e udzia³ w Wojewódzkich Przegl¹-
dach Zespo³ów Œpiewaczych w Tyczy-
nie i zajmujemy w nich czo³owe miej-
sca. W ubieg³ym roku zdobyliœmy pierw-
sze miejsce w Ogólnopolskich Konfron-
tacjach Zespo³ów Œpiewaczych w Dêbi-
cy. Jeœli chodzi o nagrania, to wydaliœmy
kasetê z piosenkami ludowymi i kolêda-
mi („Jedzie Jasio”), a w 2008 r. nagrali-
œmy p³ytê CD z przyœpiewkami ludowy-
mi („P³ynie z Tyczyna piosneczka”).
Mamy na swoim koncie równie¿ wystêp
w Telewizji Rzeszów, gdzie braliœmy
udzia³ w audycji z cyklu „Spotkanie
z folklorem”.
> Jakie plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ?
- W tym roku przygotowujemy siê do
Wojewódzkiego Przegl¹du Zespo³ów
Œpiewaczych w Tyczynie i do przegl¹du
ogólnopolskiego w Dêbicy. Chcemy
wzi¹æ udzia³ w Przegl¹dzie Kapel w B³a-
¿owej. Byæ mo¿e wyst¹pimy równie¿
z koncertem w Czêstochowie podczas
zjazdu cechów rzemieœlniczych.
- Czy chcia³by Pan jeszcze coœ powie-
dzieæ Czytelnikom „G³osu Tyczyna”?
- Pozdrawiam wszystkich naszych sym-
patyków. Równoczeœnie serdecznie
zapraszam chêtnych, szczególnie m³o-
dych, muzyków i solistów, do Kapeli
i Zespo³u.
> Dziêkujê za rozmowê.

                         Agnieszka Janda
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Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, to
szczególny okres oczekiwany nie tylko
przez dzieci, ale tak¿e przez doros³ych. Jest
to czas ¿yczeñ, czas mi³oœci, ¿yczliwoœci
i kolêdowania. Atmosfera œwi¹tecznej
radoœci wype³nia równie¿ ¿ycie przed-

Budziwój

Przedszkolaki kolêduj¹ z Babciami i Dziadkami

…Kochamy was,
kochamy ca³ym sercem.

I mi³oœci chcemy daæ Wam,
 jak najwiêcej.

Nasze buzie uœmiechniête,
œl¹ ¿yczenia te przepiêkne.

¯yj Babuniu, ¿yj Dziadziuniu
 latek sto...

                   Anna Kalembkiewicz, Urszula Sworzeñ

tolerancji i wyrozumia³oœci. Z radoœci¹ i wzruszeniem przyj-
muj¹ ka¿dy dowód dzieciêcej mi³oœci i przywi¹zania. Cieszy
ich najmniejszy drobiazg.

Uroczysty dzieñ Babci i Dziadka, w naszym przedszkolu
odby³ siê 26 i 27 stycznia br. W przedstawieniu wziê³y udzia³
dwie grupy przedszkolne. Przygotowania rozpoczê³y siê od u³o-
¿enia scenariusza i nauki ról na Jase³ka oraz krótkiego progra-
mu artystycznego dla dostojnych goœci. Dzieci bardzo zaanga-
¿owa³y siê emocjonalnie w przygotowanie tej uroczystoœci.
Wczuwa³y siê w swoje role, chêtnie bra³y udzia³ w próbach
i z niecierpliwoœci¹ czeka³y, kiedy zaprezentuj¹ siê zaproszo-
nym goœciom.

W przygotowaniu sal, dekoracji oraz strojów pomaga³y
wychowawczynie oraz panie woŸne. W dniu wystêpu to dzieci
pe³ni³y rolê gospodarzy. W piêknych strojach przedstawi³y przy-
gotowany program artystyczny. Babcie i Dziadkowie bior¹cy
udzia³ w uroczystoœci byli zachwyceni wystêpem swoich wnu-
cz¹t. Nagrodzili je gromkimi brawami oraz tysi¹cami uœcisków
i ca³usów. Po uroczystoœci mali artyœci zaprosili wzruszonych
dziadków na skromny poczêstunek, podczas którego wyœwie-
tlono galeriê zdjêæ z ¿ycia przedszkola.

 Spotkanie przebieg³o w atmosferze radoœci i uœmiechu
oraz wzajemnej mi³oœci, przy dŸwiêkach staropolskich kolêd.

szkolne.
Jednym ze sposobów jej przed³u¿enia s¹ Jase³ka. Tra-

dycj¹ Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek RM im. B³. Z. Sz. Feliñskiego w Budziwoju jest przygo-
towywanie i wystawianie Jase³ek na dzieñ Babci i Dziadka.
W ten sposób przedszkolaki chc¹ podziêkowaæ im za szcze-
góln¹ troskê, wspólne spacery, zabawy i du¿o mi³oœci. Ka¿da
Babcia i ka¿dy Dziadek kocha swoje wnuki. Staraj¹ siê z nimi
rozmawiaæ, dyskutowaæ, wyjaœniaæ trudne sprawy, a jednocze-
œnie - cierpliwie i z uwag¹ s³uchaæ, co dzieci maj¹ do powie-
dzenia. S¹ zawsze otwarci, serdeczni, kochaj¹cy i z uœmiechem
znosz¹ szalone pomys³y wnuków. Ze spokojem przyjmuj¹ na-
turalne przejawy buntu i negacji. Maj¹ niewyczerpane pok³ady

Mali artyœci zaprezentowali Jase³ka
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Po raz trzeci uczniowie naszej
szko³y wziêli udzia³ w ogólnopolskim
konkursie plastycznym organizowanym
przez Fundacjê Ekologiczn¹ ARKA, któ-
ra prowadzi kampaniê ekologiczn¹ „NIE
TRUJCIE”. W tym roku konkurs odby³
siê pod has³em „Czyste powietrze - zdro-
wy cz³owiek”. Na zajêciach ko³a pla-
stycznego pod fachowym okiem pani
Izabeli Liskowicz i na kó³ku ekologicz-
nym pod opiek¹ pani Iwony WoŸniak
powsta³y plakaty zwi¹zane z tym tema-
tem. Niestety tylko kilka mog³o zostaæ
wybranych do ogólnopolskiego konkur-
su, jednak wœród tych nielicznych prac

SP Budziwój

Czyste powietrze - zdrowy cz³owiek

                        Izabela Liskowicz,
                          Iwona WoŸniak
                        koordynatorki konkursu

Ewa Pa³ka odbiera nagrodê
z r¹k dyrektor Renaty Kêdzierskiej

Najciekawsze prace wybrane
do ogólnopolskiego konkursu

Praca Ewy Pa³ki z kl. VIb

Praca Adrianny Bu¿ z kl. VIa

organizatorzy wyró¿nili dwie nasze
uczennice: Adriannê Bu¿ z kl. VIa i Ewê
Pa³kê z kl. VIb. Laureatki otrzyma³y
w nagrodê od Fundacji ARKA przepiêk-
ne albumy przyrodnicze. Cieszymy siê
z ich sukcesu i szczerze gratulujemy!

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Tyczynie

serdecznie zaprasza
na wieczór poetycki

Jacka Napiórkowskiego

- poety, prozaika, redaktora naczelne-
go pisma literackiego „Nowa Okolica
Poetów”.

Spotkanie odbêdzie siê 27 lutego
br. (pi¹tek) o godz. 17.00 w MiGBP
w Tyczynie.
Serdecznie zapraszamy.

* * * * *
Jacek Napiórkowski urodzi³ siê

w 1966 r. w Rzeszowie. Jest absolwen-
tem uniwersytetu w Nowym Jorku (USA)
i w Hull (Anglia). Jego utwory literackie

ukazywa³y siê  m.in. w „Gazecie Wybor-
czej”, „Tygodniku Powszechnym”,
„Rzeczpospolitej”, w mediolañskim pi-
œmie „Polesia”, a tak¿e na antenie II Pro-
gramu Polskiego Radia i w TVP. By³
uczestnikiem festiwalu poetyckiego
w Mediolanie w Teatrze  Piccolo (2008)
oraz Festiwalu Poezji im. Zbigniewa
Herberta w Warszawie. Jego twórczoœæ
prezentowa³ Ryszard Kapuœciñski przy
okazji wrêczania Nagrody Koœcielskich
w 2004 r.

O jego twórczoœci pisali m.in.
K. Karasek, J. Miko³ajewski, J. Gizella,
J. Kurylak, J. Tulik, G. Kociuba, R. R¿a-
ny, V. Rosella.

Jacek Napiórkowski jest laure-
atem m.in. I nagrody w konkursie poetyc-
kim „O Dzban Czarnoleskiego Miodu”,
otrzyma³ równie¿ nagrodê I stopnia Mia-
sta Rzeszowa. Jest cz³onkiem warszaw-
skiego oddzia³u Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich.

J. Napiórkowski wyda³ siedem
tomów poezji, m.in.: Rozjaœnienia
(2000), Podró¿ na tr¹bie (2002) - ksi¹¿-
ka dofinansowana przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego; G³u-
pota krajobrazu (2006), Aniele nie upa-
daj (2008) - wybór poezji w wersji pol-
sko-w³oskiej, a tak¿e zbiór opowiadañ
Krótki, daremny bieg Tarzana (2004).

Serdecznie zapraszamy na

„Wesele wiejskie”

sztukê ludow¹ na tle piosenek ludo-
wych wg scenariusza ks. Francisz-
ka Bolka w wykonaniu amatorskiej
grupy teatralnej z Borku Starego

22 lutego 2009 r.(niedziela)
godz. 17.00

                          Sala widowiskowa
                           Domu Ludowego
                            w Borku Starym

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Tyczynie

przypomina Czytelnikom
o terminowym zwrocie ksi¹¿ek.
Termin wypo¿yczenia ksi¹¿ek

wynosi 4 tygodnie.

Nowy numer tel.  017 22-99-601
w filii MiGBP w Hermanowej
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Mija pierwsza rocznica œmierci
œw. O. Piusa - Franciszka Marii Be³-
cha, dominikanina z klasztoru w Bor-
ku Starym.

29 lutego 2008 r. odby³ siê Jego
pogrzeb z licznym udzia³em osób du-
chownych, mieszkañców okolicznych
wsi, przyjació³. Mszê œw. koncelebrowa³
ks. Biskup Adam Szal z Przemyœla, ka-
zanie wyg³osi³ O. Stanis³aw Obara OP,
przeor klasztoru w Borku Starym w la-
tach 1998-2004.

Ci, którym dane by³o znaæ osobi-
œcie bli¿ej O. Piusa zapewne wspominaj¹
go w tych dniach. Mo¿na pomyœleæ, ¿e
data pogrzebu, przypadaj¹ca w roku prze-
stêpnym na dzieñ 29 lutego jest jednym
z ostatnich „dowcipów” O. Piusa. Zazwy-
czaj ta data kojarzy siê sympatycznie, jest
to jakby dodatkowy dany nam dzieñ,
choæ ludzie urodzeni w tym dniu maj¹
k³opot z obchodzeniem urodzin. Taka
œmieszna data urodzin dla nieba zapew-
ne mu siê podoba jest ca³kiem w Jego
stylu. Mo¿e mi³oby by³o co rok, albo co
cztery, gromadziæ jakieœ wspomnienia
i relacje zwi¹zane z Jego osob¹?

Specyficzne poczucie humoru,
szukanie radoœci w najmniejszych spra-
wach, doszukiwanie siê znaczeñ i sensu
istnienia spraw ma³ych (by odnieœæ siê
do spraw wielkich) intrygowanie i „ba-
wienie siê” rzeczywistoœci¹ by³o dla Nie-
go charakterystyczne.

A oto garœæ moich wspomnieñ.
Pamiêtam jak po upadku na pod³ogê
mówi³, ¿e prze¿y³ wielki zawód, on tak
jej ufa³, a ona po tylu latach go zaatako-
wa³a. Albo œmia³ siê, ¿e chodzi po drze-

¯y³ wœród nas

Wspomnienie o „Starym Pustelniku”

wach... bo przecie¿ schody w klasztorze
s¹ drewniane... Albo z tajemniczym
uœmiechem pyta³ „s³uchaj czy wiesz co
to malaga - a potem instruowa³, ¿e to jego
przyjació³ka ma-laga i potrz¹sa³ lask¹,
któr¹ siê podpiera³. Pamiêtam jak kiedyœ,
kilkanaœcie lat wstecz zdradzi³ mi na ucho
wielk¹ tajemnicê „wiesz co... postarza-
³em siê”.

Mówi³, ¿e Borek, ta Jasna Góra
Ró¿añcowa to jego miejsce, ¿e ma tu
fajn¹ rezerwacjê za p³otkiem (i pokazy-
wa³ w stronê cmentarzyka). Ju¿ kilka lat
przed œmierci¹  posprz¹ta³ celê - ¿eby nie

Borek Stary 2005. O. Pius ze swoj¹ „malag¹”
                                               Fot. M. Nikiel

robiæ k³opotu. Martwi³ siê o pozostawie-
nie porz¹dku w archiwum i bibliotece
klasztornej. Mieszka³ w prawie pustej
celi, kilka ksi¹¿ek i notek, skromne pa-
ramenty do odprawiania mszy, brewiarz,

                                Marta Nikiel

Stanis³aw Baran
(1923-2009)

¯o³nierz Armii ps. „Burza”
podporucznik Wojska Polskiego
odszed³ na Wieczn¹ Wartê
30 stycznia 2009 r.

                 Czeœæ Jego Pamiêci

Ko³o ŒZ¯AR w Tyczynie

Edward Wasylczuk
(1926-2009)

¯o³nierz Armii ps. „S³awek” wiê-
zieñ ³agrów sowieckich, „Sybirak”
porucznik Wojska Polskiego
odszed³ na Wieczn¹ Wartê
2 lutego 2009 r.

                  Czeœæ Jego Pamiêci

Ko³o ŒZ¯AR w Tyczynie

Józef Borowiec
(1913-2009)

uczestnik wojny obronnej w 1939 r.
¯o³nierz Armii ps. „Kornet”
porucznik Wojska Polskiego
odszed³ na Wieczn¹ Wartê
12 lutego 2009 r.

                   Czeœæ Jego Pamiêci

Ko³o ŒZ¯AR w Tyczynie

    œ.    p.     œ.    p.    œ.    p.

ma³e radyjko, które trzeszcza-
³o i komputer. Tak, tak, kom-
puter. W podesz³ym wieku na-
uczy³ siê pos³ugiwaæ tym na-
rzêdziem i z radoœci¹ móg³ kon-
taktowaæ siê ze œwiatem ze-
wnêtrznym.

Zawsze gotowy do
przekazania mi³ego s³owa,
dowcipu, wsparcia. Czêsto
w korespondencji podpisywa³
siê „stary pustelnik”. Jak by³
zmêczony i czêsto bardzo s³a-
by to dla relaksu „w kulki so-
bie gra³”. Na œcianie wisia³ je-
den obrazek - Matki Bo¿ej Bor-
kowskiej, której s³u¿y³ ca³ym
sercem i umys³em. Bada³ dzie-
je klasztoru i kultu jej obrazu,
t³umaczy³ archiwalne doku-
menty, zbiera³ ka¿d¹ garœæ in-

formacji, dba³ o ka¿dy klasztorny sprzêt.
Mia³ czas dla spraw klasztornych,

czas na modlitwê, na obserwacjê i kon-
templacjê œwiata, a przede wszystkim
czas i serce dla ludzi. Pomimo jego
fizycznej s³aboœci w ostatnich latach
¿ycia i jakby „nieobecnoœci” spowodo-
wanej k³opotami z poruszaniem siê
i uwiêzieniem w celi, by³ potrzebny. Po
prostu by³. Powinniœmy w tych ostatnich
dniach lutego wspomnieæ Jego postaæ
i westchn¹æ za spokój Jego duszy.

Ps. O. Pius patrz¹c z góry na nasz
ziemski padó³ chyba ju¿ nie musi palcem
swoich powiek podnosiæ. Ciekawe jak¹
piosenkê tam nuci?
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Dochody własne
15%

Udziały w 
podatkach 

18%

Subwencje
48%

Dotacje
19%

29 stycznia 2009 r. Rada Miejska
w Tyczynie uchwali³a bud¿et na rok
2009, który po stronie dochodów wyno-
si 30.060.728 z³, w tym:

> dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na
zadania zlecone z zakresu administracji
rz¹dowej oraz na zadania w³asne Gminy
w kwocie 5.787.250 z³ - stanowi¹ 19%
ogólnie planowanych dochodów,

> czêœæ subwencji ogólnych w kwocie
14.563.778 z³, co stanowi 48% planu
dochodów,

> dochody Gminy z tytu³u udzia³u we
wp³ywach z podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz prawnych
5.430.000 z³, co stanowi 18% planowa-
nych dochodów,

Bud¿et Gminy Tyczyn na 2009 r.
> pozosta³e dochody w³asne w kwocie
4.279.700 z³ - stanowi¹ 15% planowa-
nych dochodów Gminy.

Wielkoœæ planowanych docho-
dów ma bezpoœredni wp³yw na wielkoœæ
planowanych wydatków bud¿etowych.

Wydatki bud¿etu Gminy na 2009 r.
ustalono w kwocie 33.291.533 z³, planu-
j¹c je przeznaczyæ na:

> wydatki inwestycyjne 7.368.956 z³,
co stanowi 22% ogólnych wydatków
bud¿etu,

> wydatki bie¿¹ce na pokrycie kosztów
dzia³alnoœci poszczególnych jednostek
(Urz¹d Miejski, Gminny Oœrodek Pomo-
cy Spo³ecznej, Zespó³ Ekonomiczno-
Administracyjny Szkó³, Gimnazjum,

Szko³y Podstawowe) - 25.786.890 z³, tj.
78%.

W planie wydatków zabezpieczo-
no œrodki na inwestycje, jak równie¿ na
bie¿¹ce potrzeby funkcjonowania
Gminy, jednostek jej podleg³ych i insty-
tucji kultury.

Planowany deficyt bud¿etowy
w kwocie 3.230.805 z³ oraz sp³ata
zaci¹gniêtych zobowi¹zañ w kwocie
2.112.530 z³ zostan¹ pokryte z kredytu
w wysokoœci 5.553.304 z³.

CO SAMI GROMADZIMY
Dochody podatkowe           2.722.700 z³
- Podatek rolny                       744.000 z³
- Podatek leœny                         24.700 z³
- Podatek od nieruchomoœci

                                 1.790.000 z³
- Podatek od œrodków transportowych

  164.000 z³
Dochody z maj¹tku gminy     451.000 z³
- Op³ata za wieczyste u¿ytkowanie

               55.000 z³
- Dzier¿awê, czynsze z najmu 90.000 z³
- Dochody ze sprzeda¿y mienia

  306.000 z³
Ró¿ne op³aty   203.000 z³
- Op³ata ze sprzeda¿y napojów alkoho-
lowych   135.000 z³
- Wp³ywy z op³aty produktowej 3.000 z³
- Wp³ywy z op³aty skarbowej  50.000 z³
- Op³aty z tytu³u wpisu do ewidencji
  dzia³alnoœci gospodarczej       15.000 z³
Wp³ywy z us³ug                15.000 z³
- Us³ugi opiekuñcze z zakresu pomocy
  spo³ecznej     15.000 z³
Pozosta³e dochody                   21.000 z³
- Wp³ywy ze sprzeda¿y gazety „G³os
Tyczyna”, specyfikacji przetargowych,
og³oszeñ     21.000 z³
Odsetki   110.000 z³
- Od nieterminowych wp³at podatkowych

    10.000 z³
- Od œrodków gromadzonych na rachun-
kach bankowych              100.000 z³

Dochody
30.060.728 z³

Wydatki
33.291.533 z³

Przychody
5.255.849 z³

Rozchody
2.025.044 z³

DOCHODY

CO OTRZYMUJEMY

Udzia³y w podatkach          5.432.000 z³
- Udzia³ gminy w podatku PiT

          5.330.000 z³
- Udzia³ gminy w podatku CiT

 100.000 z³
- 5% udzia³u w dochodach bud¿etu
pañstwa      2.000 z³
Dochody z podatków p³aconych na tere-
nie Gminy przekazanych przez Urz¹d
Skarbowy                                755.000 z³
- Karta podatkowa                 500.000 z³
- Podatek od czynnoœci cywilnopraw-
nych                                         700.000 z³

- Podatek od spadków i darowizn
                                      50.000 z³

Subwencje                     14.563.778 z³
- Oœwiatowa                        10.477.573 z³
- Ogólna                               4.086.205 z³

Dotacje           5.787.250 z³
- Na administracjê rz¹dow¹     94.879 z³
- Na zadania z zakresu opieki spo³ecznej

          5.350.780 z³
- Na zadania inwestycyjne     341.600 z³

Dochód na 1 mieszkañca w 2009 r.
                 1.818 z³

                       Ci¹g dalszy na stronie 10

Struktura planowanych dochodów Gminy Tyczyn w 2009 r.
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Drogi
Borek Stary

1) Borówki - ³¹cznik
Zakres prac obejmuje wykonanie: posze-
rzenia drogi, podbudowê z kruszyw
³amanych gr. 20 cm, poboczy oraz rowu
odwadniaj¹cego.

        Wartoœæ prac - 20.000,00 z³.
 2) Zawodzie - Królka
Zakres prac obejmuje wykonanie: posze-
rzenia drogi, podbudowy z kruszyw
³amanych, poboczy oraz rowów odwad-
niaj¹cych.
                    Wartoœæ prac - 30.000,00 z³.

Budziwój
3) ul. Sportowa
Odcinek o d³. 279 mb, zakres prac obej-
muje: wykonanie podbudowy z kruszyw

- inwestycje           6.981.405 z³
- remonty                             1.758.625 z³
- dotacje udzielone               3.190.642 z³
- œwiadczenia udzielane        4.333.800 z³
- p³ace i pochodne               11.432.526 z³
- odsetki od zad³u¿enia             370.000 z³
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 5.224.535 z³

Ci¹g dalszy ze strony 9

Bud¿et Gminy Tyczyn na 2009 r.

WYDATKI

Wydatki bud¿etu Gminy
w podziale na grupy

Wydatki bud¿etu Gminy wed³ug
wa¿niejszych dzia³ów

1. Oœwiata i wychowanie (szko³y pod-
stawowe, gimnazjum, przedszkola, œwie-
tlice)                                12.449.693 z³
2. Pomoc spo³eczna            6.152.303 z³
3. Ochrona zdrowia                135.000 z³
4. Kultura i sport                  2.596.200 z³
5. Administracja publiczna  2.936.265 z³
6. Plany zagospodarowania
    przestrzennego               187.000 z³
7. Gospodarka mieszkaniowa 160.000 z³
8. Ochrona œrodowiska i gospodarka
   komunalna, rolnictwo      2.230.642 z³
9.  Drogi                               4.297.430 z³
10. Wodoci¹gi                     1.198.000 z³
11. Bezpieczeñstwo publiczne
     i ochrona  ppo¿.                 409.000 z³
12. Obs³uga d³ugu, rezerwa ogólna,
    celowa                                540.000 z³

Płace i pochodne
34%

 Dotaje udzielone
 przez Gminę

10%

Świadczenia  
udzielone 

13%
Odsetki od 
zadłużenia

1%

Pozostałe wydatki 
bieżące 

16%

Inwestycje
21% Remonty

5%

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10
11 12

REMONTY

³amanych, po³o¿enie masy bitumicznej
szerokoœci 3 m, wykonanie poboczy,
zjazdów, odwodnienia.

       Wartoœæ prac - 100.000,00 z³.
4) ul. Jarzêbinowa
Odcinek o d³. 250 mb i szer. 3,5 mb, za-
kres prac obejmuje: wykonanie podbu-
dowy z kruszyw ³amanych, po³o¿enie
masy bitumicznej szerokoœci 3 m, wyko-
nanie poboczy, zjazdów, odwodnienia.
                  Wartoœæ prac - 125.000,00 z³.

Hermanowa
5) £azy w km 0+000-0+400
Zakres prac obejmuje: wykonanie pod-
budowy gr. 15 cm, po³o¿enie masy bitu-
micznej 4+4 cm, szer. drogi 4 mb, wyko-
nanie poboczy oraz zjazdów.
                 Wartoœæ prac - 130.000,00 z³.
6) Babi Dó³
Zakres prac obejmuje: podbudowê z kru-
szyw ³amanych, po³o¿enie masy bitu-
micznej, wykonanie poboczy, zjazdów,
odwodnienia.
                   Wartoœæ prac - 80.000,00 z³.

Kielnarowa
7) Obszary Matysówka
Zakres prac obejmuje wykonanie: pod-
budowy z kruszyw ³amanych, poboczy,
zjazdów, odwodnienia, po³o¿enie masy
bitumicznej.
                Wartoœæ prac - 150.000,00 z³.

Tyczyn
8) ul. Leœna
Zakres prac obejmuje wykonanie: pod-
budowy z kruszyw ³amanych, poboczy,
zjazdów, odwodnienia, po³o¿enie masy
bitumicznej.
                 Wartoœæ prac - 150.000,00 z³.
9) ul. Potoki w km 0+000-0+760
Zakres prac obejmuje wykonanie: pod-
budowy z kruszyw ³amanych, poboczy,
zjazdów, odwodnienia, po³o¿enie masy
bitumicznej.
                  Wartoœæ prac - 150.000,00 z³.

10) Remonty bie¿¹ce
    na terenie ca³ej gminy - 199.625,07 z³.
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Bud¿et Gminy Tyczyn na 2009 r.
Tyczyn

3) Kielnarowa-Tyczyn-Bia³a-Maty-
sówka £any
Zakres prac obejmuje wykonanie:
a) na odcinku drogi Kielnarowa £any
w km 0+000-0+970. Zakres prac bêdzie
obejmowa³ wykonanie podbudowy z kru-
szyw ³amanych, poboczy, zjazdów, odwod-
nienie oraz po³o¿enie masy bitumicznej;
b) na odcinku drogi Tyczyn ul. £any
w km 0+000-0+800. Zakres prac bêdzie
obejmowa³ profilowanie nawierzchni
drogi kliñcem, po³o¿enie masy bitumicz-
nej, wykonanie poboczy, odwodnienia,
oczyszczenie zjazdów.
                  Wartoœæ prac - 200.000,00 z³.

Wodoci¹gi
1) Wodoci¹g Matysówka
Przeprowadzenie przetargu nieograni-
czonego, podpisanie umowy, rozpoczê-
cie budowy wodoci¹gu w zakresie: prze-
pompownie wody nr 1 i 2, zbiorniki wody
czystej 2 x 100m3 - 2 kpl., wodoci¹g
o d³ugoœci 4900 mb.
                  Wartoœæ prac - 945.000,00 z³.
2) Wodoci¹g Tyczyn, ul. Mokra Strona
Zakoñczenie zadania w terminie do 31 maja
2009 r. i wykonanie: wodoci¹gu PE o œr.
50 do 110 mm d³. 2446 mb, przy³¹cza wody
PE o œr. 40 mm d³. 625 mb - 30 szt.
                     Wartoœæ prac - 72.000,00 z³.

3) Przepompownia wody Budziwój,
ul. Leœna
Zlecenie opracowania dokumentacji pro-
jektowej, opracowanie projektu i uzyska-
nie pozwolenia na budowê. Wykup dzia³-
ki pod przepompowniê wody.
                     Wartoœæ prac - 15.000,00 z³
.
4) Wodoci¹g Tyczyn, ul. Mickiewicza
Zakoñczenie opracowania dokumentacji
projektowej, uzyskanie pozwolenia na
budowê. W drodze przetargu nieograni-
czonego wybór wykonawcy robót na re-
alizacjê ca³ego zadania. Zakres robót to
750 mb wodoci¹gu.
                     Wartoœæ prac - 62.000,00 z³.

5) Wodoci¹g Budziwój, ul. Podmiejska
Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z pozwoleniem na bu-
dowê od SKBW zostanie wybrany wy-
konawca robót w drodze przetargu nie-
ograniczonego. Zakres prac to wodoci¹g
PE o œr. 110 mm d³. 400 mb.

                    Wartoœæ prac - 55.000,00 z³.

Kanalizacja
1) Kanalizacja sanitarna Kielnarowa
i Borek Stary,     plan - 1.000.000,00 z³.

Zakoñczenie prac budowlano-
monta¿owych rozpoczêtych przez P.B.
AWERS ze Zg³obnia w 2008 r. do 16 lu-
tego 2009 r. w zakresie podstawowym:
kolektory PVC o œr. 200 i 160 mm d³.
6516mb, kolektory t³oczne PE o œr. 90
i 160 mm d³. 793 mb, przepompownie
œcieków - 2 kpl.
Przeprowadzenie przetargu w trybie nie-
ograniczonym i wybór wykonawcy ro-
bót w zakresie Kielnarowa - Obszary
i Borek Stary do Szko³y Podstawowej.
Kolektory PVC o œr. 160 i 200 mm o d³.
5400 mb, przepompownie œcieków
- 2 kpl.
2) Kanalizacji grawitacyjna na Osie-
dlu 600-lecia w Tyczynie - 280.000,00 z³
Zakoñczenie budowy w zakresie: kolek-
tory PVC o œr. 160 i 200 mm d³. 1238
mb, kolektor t³oczny PE o œr. 90 mm 284
mb, przepompownia œcieków 1 kpl.

Szko³y
1) Budowa sali gimnastycznej w Budzi-
woju                                  500.000,00 z³.

Sport
1) Modernizacja budynku stadionu
w Tyczynie                       460.000,00 z³.
2) Budowa boiska pi³karskiego i wielo-
funkcyjnego Orlik (przy Szkole Podsta-
wowej w Tyczynie - wk³ad w³asny)
                                          450.000,00 z³.
3) Modernizacja stadionu w Hermanowej
(budowa budynku socjalnego)
                                            75.000,00 z³.
4) Modernizacja stadionu w Borku
Starym (w czêœci dotycz¹cej chodnika)
                                            25.000,00 z³.
5)Wykonanie miejsc siedz¹cych i posze-
rzenie boiska w Budziwoju 25.000,00 z³.

Administracja
1) Wydatki inwestycyjne (e-Tyczyn sys-
tem us³ug publicznych on line dla miesz-
kañców oraz informatyzacja Urzêdu)
                                          341.600,00 z³.
2) Zakup agregatu pr¹dotwórczego dla
OSP                                         5.000,00 z³.
3) Zakup sprzêtu komputerowego dla
potrzeb Stra¿y Miejskiej       5.000,00 z³.

INWESTYCJE

Szko³y
1) Docieplenie wraz z wykonaniem ele-
wacji budynku Szko³y Podstawowej
w Kielnarowej                   150.000,00 z³.
2) Remont boiska przy szkole Podstawo-
wej w Matysówce                40.000,00 z³.
3) Uporz¹dkowanie obejœcia obok Szko-
³y Podstawowej w Kielnarowej (droga
dojazdowa, parking)            40.000,00 z³

Przedszkola
Remont Przedszkola Publicznego w Bu-
dziwoju                               100.000,00 z³.

Wodoci¹gi
1) Remont istniej¹cego wodoci¹gu sta-
romiejskiego w Tyczynie, ul. Kiliñskie-
go o ³¹cznej d³ugoœci 160 mb
                                            35.000,00 z³,
2) Remont wodoci¹gu Hermanowa Czer-
wonki etap II, zakoñczenie opracowania
projektu budowlanego          14.000,00 z³.

Administracja
1) Remont sali posiedzeñ w Urzêdzie
Miejskim                              25.000,00 z³.

OSP
1) Remont budynku wielofunkcyjnego
ul. Koœciuszki                    210.000,00 z³.

Drogi
Hermanowa

1) Czerwonki w km 0+000-3+393
Zakres prac obejmuje: uzupe³nienie pod-
budowy z kruszyw ³amanych, po³o¿enie
masy bitumicznej szer. 5 mb, wykonanie
poboczy, zjazdów oraz oczyszczenie ro-
wów przydro¿nych. Zadanie wspó³finan-
sowane ze œrodków pomocowych RPO.
              Wartoœæ prac - 2.285.804,93 z³.

Kielnarowa
2) Zagrody Królka w km 0+500-1+737
Zakres prac obejmuje wykonanie: pod-
budowy z kruszyw ³amanych, pobocza,
zjazdów, rowów odwadniaj¹cych, po³o-
¿enie masy bitumicznej.
                     Wartoœæ prac - 80.000,00 z³.

                Kazimierz Szczepañski
               Burmistrz Tyczyna
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W dniach od 2 do 13 lutego br. Oddzia³ Dzieciêcy
MiGBP w Tyczynie goœci³ swoich najm³odszych czytelników
na zajêciach, podczas których dzieci s³ucha³y bajek i baœni,
wykonywa³y prace plastyczne i zdobywa³y mnóstwo informa-
cji o naszej miejscowoœci. Zajêcia prowadzi³a p. Aleksandra
Trojanowska - kierownik Oddzia³u.

Ferie w bibliotece?
Czemu nie...

                                                             Alicja Kustra
                                                       Agnieszka Janda

„Strachety” - inscenizacja w wykonaniu Bartka, Patrycji,
Oli i Patrycji

Wspólne zdjêcie z Maskotkami Tyczyna, wykonanymi przez
uczestników zajêæ

Poniewa¿ w bibliotece spotyka³y siê dzieci z ró¿nych
miejscowoœci i w ró¿nym wieku, zajêcia podzielone zosta³y na
dwie czêœci. W pierwszym tygodniu mia³y one g³ównie cha-
rakter integracyjny, dziêki temu mali uczestnicy spotkañ lepiej
siê poznali. By³y m.in. konkursy plastyczne (m.in. technopor-
trety), zabawna inscenizacja wierszy pt. „Strachety”. Ponadto
dzieci wykona³y papierowe pojemniki na o³ówki, prezenty wa-
lentynkowe (technik¹ origami), uczy³y siê pisaæ list do przyja-
ciela i malowa³y pejza¿e do muzyki Szopena.

W drugim tygodniu zajêæ wa¿n¹ rolê odgrywa³ zegar,
którego wskazówki przesuwa³y siê po dwóch polach: przesz³o-
œci i wspó³czesnoœci. Podczas tych zajêæ rozmawialiœmy o po-
wstaniu Tyczyna (wykorzystaliœmy legendy z ksi¹¿ki pt. „Wokó³
tyczyñskiego wzgórza”). Dzieci budowa³y z masy solnej œre-
dniowieczny gród tyczyñski, wykona³y maskotki Tyczyna,
a tak¿e pozna³y plan naszego miasteczka. Ostatniego dnia za-
jêæ omawialiœmy stroje ludowe, jakie nosili Tyczyniacy, po-
znaliœmy dawne obyczaje i tradycje mieszkañców naszego mia-

Pami¹tkowe zdjêcie z dyplomami
na zakoñczenie zajêæ „Ferie w bibliotece”

Zajêcia dla dzieci podczas ferii odbywa³y siê równie¿
w Filii Biblioteki Publicznej w Budziwoju.

W poniedzia³ki m³odzi czytelnicy poznawali „warsztat”
dziennikarski. Uczyli siê pisaæ recenzje, opowiadania, przepro-
wadzaæ wywiady.  W œrody zamieniali siê w plastyków. Próbo-
wali swoich si³ w malowaniu na p³ótnie i na szkle. Podczas
spotkañ przenosiliœmy siê w czasie, za spraw¹ ksi¹¿ki E. No-
wackiej pt. „Ma³gosia contra Ma³gosia”, a tak¿e pisaliœmy w³a-
sne zakoñczenie „Bajki o Dobrym i Puchatym”.

Kontynuacj¹ zajêæ zorganizowanych podczas ferii bêd¹
pi¹tkowe „Spotkania z ciekaw¹ ksi¹¿k¹”, na które serdecznie
zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Budziwoju (w progra-
mie: g³oœne czytanie bajek, baœni i powieœci, gry i zabawy oraz
zajêcia plastyczne).
                                                  Aldona Wiœniowska

A o to jeden z grodów
tyczyñskich, jaki
wykona³y dzieci

z masy solnej

steczka i porównywaliœmy je ze wspó³czesnymi. Uczestnicy
zajêæ podczas konkursu plastycznego zabawili siê równie¿
w projektantów mody. Na zakoñczenie naszych spotkañ dzieci
otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy i upominki.

Wszystkie prace wykonane przez dzieci mo¿na obej-
rzeæ na Oddziale dla dzieci. Natomiast zdjêcia z zajêæ znajduj¹
siê na stronie internetowej www.tyczyn-biblioteka.pl.
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640-lecie Tyczyna i 40 lat wspó³-
pracy PTTK w Rzeszowie z Urzêdem
Miejskim w Tyczynie pozwala na siê-
gniêcie do historii.

Kiedy Miasto Tyczyn obchodzi³o
600-lecie (1968) nasi dzia³acze przy
aprobacie ówczesnego Przewodnicz¹ce-
go Rady Gromadzkiej Tomasza Goli-
szewskiego postanowili zorganizowaæ
Zlot Turystyczny PTTK dla upamiêtnie-
nia tej donios³ej rocznicy. Zlot cieszy³ siê
du¿ym zainteresowaniem miejscowej
ludnoœci, turystów z Rzeszowa i okolicy.
Z tej okazji wybito metalow¹ pami¹tkow¹
odznakê.

40 lat wspó³pracy

Kolejne lata pozwoli³y na wiêk-
sze zainteresowanie tym tak ciekawym
terenem pod wzglêdem turystyczno-kra-
joznawczym jak i posiadanych zabytków.
Po wczeœniejszym szczegó³owym roz-
pracowaniu okolic Tyczyna, jak równie¿
po rozmowach w zakresie zabezpiecze-
nia bazy noclegowej i nie tylko, 14 lat
temu zorganizowano pierwszy pieszy
rajd miêdzyszkolny dla szkó³ podstawo-
wych Gminy Tyczyn.

G³ównym celem rajdów jest pro-
pagowanie aktywnego wypoczynku
i poznania tej ma³ej ojczyzny, w której
mieszkamy. Teren, na którym odbywa³y
siê rajdy obj¹³ miasto Tyczyn oraz  6 wio-
sek: Kielnarow¹, Hermanow¹, Matysów-
kê, Budziwój, Bia³¹ i Borek Stary.

25 rajdów, które siê odby³y uzu-
pe³niaj¹ inne imprezy, a wœród nich:
„Miko³ajki”, marsze w okolicy, spotka-
nia przewodnickie i wiele zbiorowych
wycieczek.

Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu
dyrektorów szkó³, nauczycieli i obs³ugi
technicznej udaje siê finalizowaæ zamie-
rzenia w tym kierunku.

Wyst¹pienie Burmistrza Kazimierza Szcze-
pañskiego podczas uroczystej akademii z oka-
zji 60-lecia Oddzia³u PTTK w Rzeszowie
                             Foto: Bohdan Szymañski

Szczególne podziêkowania kieru-
jemy na rêce dyrektorów ze szko³y
w Borku Starym, Hermanowej i Maty-
sówce (w tych miejscowoœciach odby³o
siê najwiêcej spotkañ).

Efektem wieloletniej wspó³pracy
jest kilka tysiêcy uczniów z kolejnych
roczników, którzy mieli okazjê zapoznaæ
siê z najbli¿sz¹ okolic¹, jak równie¿ do-
ceniæ korzyœci wynikaj¹ce z uprawiania
turystyki kwalifikowanej.

Za wydatne poparcie, pomoc
i osobiste zaanga¿owanie Zarz¹d G³ów-
ny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego wyró¿ni³ Burmistrza
Tyczyna Kazimierza Szczepañskiego me-
dalem „Za Pomoc i Wspó³pracê” w roku
1998.

Urz¹d Miejski w Tyczynie jest
pierwsz¹ placówk¹ na naszym terenie,
która skorzysta³a z propozycji wspó³pra-
cy w zakresie organizacji imprez tury-
styczno-krajoznawczych i dalszego pro-
pagowania walorów ziemi tyczyñskiej.

Z okazji 60-lecia powstania Od-
dzia³u Miejskiego PTTK w Rzeszowie,
Burmistrz Tyczyna Kazimierz Szcze-
pañski odebra³ Dyplom Honorowy
PTTK dla Urzêdu Miejskiego w Tyczy-
nie z r¹k Prezesa Zarz¹du G³ównego
Lecha Dro¿d¿yñskiego.

Dziêkuj¹c za dotychczasow¹
wspó³pracê liczymy na jej kontynuowa-
nie.

                    Antoni Hada³a
               Wiceprezes ZO PTTK Rzeszów

Ksi¹¿ki o gminie
> ZIEMIA TYCZYÑSKA z bliska i z da-
leka (2008), album wg koncepcji Kazi-
mierza Szczepañskiego, cena 35 z³.
> Ziemia tyczyñska w starej fotografii
(2008), album, koncepcja Alicja Kustra
i Kazimierz Szczepañski, cena 25 z³.
> Kartki z dziejów Tyczyna i okolic,
pr. zbiorowa, cena 15 z³.
> Wokó³ tyczyñskiego wzgórza. Legen-
dy znad Strugu i Hermanówki, autor Zbi-
gniew Trzeœniowski (2007), cena 20 z³.
> Tyczyn - edukacja regionalna. Pro-
gram wycieczek po Tyczynie i okolicy
dla klas IV-VI (2006), autorka Anna
Kowalczyk, cena 15 z³.
> Tyczyn i okolice (2003), aut. Barbara
Samolewicz, cena 10 z³.
> Album Ziemia Tyczyñska, 2006, tekst
Dominika Leszczyñska, zdjêcia Bartosz

W Urzêdzie Miejskim pok. 21
i 25 (I piêtro), mo¿na nabyæ ksi¹¿ki
i mapy o gminie Tyczyn. S¹ to:
> 530 lat Hermanowej (2008), autorka
Wioletta Pruchnik, cena 15 z³.

Frydrych i archiwum UGiM, opracowa-
nie graficzne Sylwia Tulik, cena 30 z³.
> Szko³a w Budziwoju w latach 1847-
1973 (2005), autorki: Teresa Borowiec
i Regina Kawa; cena 15 z³.
> Koœció³ w Budziwoju (2006), autorki:
Teresa Borowiec, Regina Kawa; cena 15 z³.
> Historia budziwojskich ch³opów
(2005), aut. Wioletta Pruchnik; cena 15 z³.
> W³adys³aw Samek. Ch³op - inteligent
z Borku Starego (2004), opracowanie re-
dakcyjne Wanda Daszykowska-Ruszel,
cena 15 z³.
> Samorz¹d lokalny- istota, efekty
i doœwiadczenia (2005), cena 10 z³.
> Mapy:
- województwo podkarpackie, cena 5 z³,
- okolice Rzeszowa, cena 5 z³.
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Gdy w gospodarce pojawiaj¹ siê
osoby bezskutecznie poszukuj¹ce pracy
wówczas mówimy o bezrobociu. Jest ono
nie tylko problemem spo³ecznym, ale ma
tak¿e wp³yw na wiele kwestii zwi¹zanych
z funkcjonowaniem w spo³eczeñstwie.
Powoduje przede wszystkim obni¿enie
standardu ¿ycia bezrobotnego i jego ro-
dziny, a tak¿e mo¿e byæ przyczyn¹  ró¿-
nych patologii spo³ecznych.

Dane przedstawione w tabeli
(obok) tylko w pewnym stopniu odzwier-
ciedlaj¹ rozmiar tego zjawiska, poniewa¿
wiele osób pozostaj¹cych bez pracy wca-
le jej nie szuka i tym samym nie mo¿e
rejestrowaæ siê w PUP, a spora grupa pra-
cuje w tzw., szarej strefie i mimo, ¿e po-
zostaj¹ w statystykach bezrobotnych pra-
cê maj¹. W wiêkszoœci przypadków pra-
cuj¹cy „na czarno” woleliby podj¹æ le-
galn¹ pracê zapewniaj¹c¹ poczucie bez-
pieczeñstwa i korzystanie z przywilejów
pracowniczych wynikaj¹cych z umowy
o pracê.  Pracodawcy jednak chc¹ zaosz-
czêdziæ na kosztach i wol¹ zatrudniaæ „na
czarno”.

Na koniec 2008 r. bezrobocie
kszta³towa³o siê na poziomie 6,6% i by³o

Bezrobocie w IV kwartale 2008 r.

ni¿sze o 3,4 punktu procentowego w po-
równaniu z koñcem 2007 r.

 W gminie Tyczyn najwiêksze
bezrobocie wystêpuje w Hermanowej
(7,7%) najni¿sze natomiast w Bia³ej
i kszta³tuje siê na poziomie 5,1%.

Wiêksz¹ liczbê zarejestrowanych
stanowi¹ kobiety, którym ze wzglêdów
rodzinnych czy macierzyñskich, nie
mog¹ odnaleŸæ siê na rynku pracy, po-
mimo, ¿e czêsto swoimi kwalifikacjami
przewy¿szaj¹ mê¿czyzn.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Rze-
szowie, jak co roku opracowa³ plan szko-
leñ (przekwalifikowania i kursy podno-

sz¹ce kwalifikacje) m.in. kursy kompu-
terowe, obs³ugi kasy fiskalnej, florystycz-
ne, kosmetyczne, ksiêgowoœci oraz w ty-
powo mêskich zawodach: brukarz, pra-
cownik ochrony, operator wózka wid³o-
wego itp.

Wszelkie informacje na temat za-
kwalifikowania siê na szkolenie mo¿na
uzyskaæ w GCP w Tyczynie b¹dŸ bezpo-
œrednio w dziale szkoleñ w Centrum Ak-
tywizacji Bezrobotnych, ul. Hanasiewi-
cza 10 w Rzeszowie, tel. 017 25-00-239.

                         El¿bieta WoŸniak

29 stycznia br. w sali Domu Lu-
dowego w Borku Starym odby³o siê
spotkanie noworoczne, w którym uczest-
niczyli m. in. o. Józef Bakalarz ,
o. January Pusz z klasztoru oo. Domi-
nikanów, Zenona Mokrzycka z ODR
Boguchwa³a, oraz Dorota Jamrozy
z UM, p. so³tys Stanis³aw Wojturski, pa-
nowie z rady so³eckiej, radni i panie
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich.

Spotkanie przebieg³o w bardzo
mi³ej atmosferze przy wspólnym kolêdo-
waniu, wzajemnych ¿yczeniach i kolacji
przygotowanej przez panie z KGW.

Sk³adamy serdeczne podziêkowa-
nia m³odzie¿y, która umila³a czas kolê-
dowaniem, a tak¿e wszystkim uczestni-
kom spotkania, którzy zaszczycili nas
swoj¹ obecnoœci¹.

Borek Stary

Spotkanie noworoczne

                            Barbara Trzyna

Fundacja Podkarpackie
Hospicjum dla Dzieci

B+Z B-Z 
Miejscowość 

Kobiety Mężczyźni Kobiety  Mężczyźni 
Razem 

Stopa 

bezrobocia 

(%) 

Biała 6 3 34 18 61 5,1 

Borek  Stary 7 2 36 20 65 6,8 

Budziwój 6 13 58 45 122 5,5 

Hermanowa 7 6 47 50 110 7,7 

Kielnarowa 9 2 34 32 77 7,2 

Matysówka 5 3 31 23 62 7,5 

Tyczyn 10 10 69 63 152 7,2 

Ogółem 50 39 309 251 649 6,6 

 

Miejsko-Gminny
Oœrodek Kultury w Tyczynie
zaprasza mi³oœników tañca na

Kurs tañca
towarzyskiego

zajêcia odbywaj¹
siê w poniedzia³ki
o  godz. 17.30 na
sali widowiskowej

Instruktor - Alicja Geroñ
Cena kursu - 30 z³ miesiêcznie
Zapisy: Miejsko-Gminny Oœrodek
Kultury w Tyczynie
                           tel. 017 22-19-363

Dyrekcja Szko³y Podstawowej
w Tyczynie
og³asza zapisy dzieci:
- do klas pierwszych,
- do oddzia³ów przedszkolnych
            na rok szkolny 2009/2010.

Zapisy prowadzone bêd¹ do
29 lutego 2009 r.

za rok 2008 nale¿y w formularzu PIT
wype³niæ zamieszczony w nim „Wnio-
sek o przekazanie 1% podatku nale¿-
nego na rzecz organizacji po¿ytku pu-
blicznego (OPP)”. W rubryce „Nazwa
OPP” nale¿y wpisaæ: Fundacja Podkar-
packie Hospicjum dla Dzieci, w rubryce
„Numer KRS” nale¿y wpisaæ
000265120, a w rubryce „Wnioskowa-
na kwota” nale¿y podaæ kwotê stano-
wi¹c¹ 1% podatku.

Dy¿ur Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej

Adama Skowroñskiego
  odbywa siê w ka¿d¹

pierwsz¹ œrodê miesi¹ca
w godz. 9.00-11.00, pok. 36.

 Najbli¿szy dy¿ur 4 marca 2009 r.

Ci¹g dalszy ze strony 3

Burmistrz Tyczyna

Dzia³aj¹c na podstawie art.35
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz.U. z 2004 nr 261 poz. 2603)
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Tyczynie,
ul. Rynek 18 zosta³ wywieszony
wykaz nieruchomoœci gruntowej prze-
znaczonej do sprzeda¿y Gminnej
Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”
w Tyczynie dotycz¹cy czêœci dzia³ki
nr 455 po³o¿onej w Budziwoju.
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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.

- sprzedawca-fakturzysta                   616
- mistrz produkcji                                 614
- przedstawiciel handlowy                  611
- sprzedawca telefonów                      610
- kierownik dzia³u kadr                         609
- elektronik                                         608
- sprzedawca na stoisko miêsne            607
- konsultant ds.sprzeda¿y w sieci Era   606
- kierownik, koordynator robót         605
- sprzedawca stolarki okiennej
  i drzwiowej                                         602
- fryzjer                                                 599
- mechanik sprzêtu AGD                        598
- sprzedawca sprzêtu AGD, RTV         597
- dyrektor ds. handlu /z-ca dyrektora ds.
   handlu                                               594
- nauczyciel/wychowawca                  593
- elektryk                                               592
- fryzjer                                                     591
- rolnik upraw mieszanych                588
- magazynier                                        587
- doradca ds. sprzeda¿y produktów
   bankowych                                        586
- kierowca miêdzynarodowy                585
- cukiernik                                              579
- kierownik dzia³u handlowego            578
- magazynier - zarz¹dzaj¹cy
  gospodark¹  magazynow¹                577
- brygadzista                                        576
- przedstawiciel handlowy                   574
- telemarketer                                       573
- szlifierz meblowy
  (ew. do przyuczenia)                            572
- sprzedawca                                         571
- operator koparko-³adowarki              562
- kierownik lub in¿ynier budowy       555
- kosmetyczka                                      554

 Kto odœnie¿a drogi ?
 Drogi gminne
- Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjny
„Drogmark” Domino Marek, Kielna-
rowa 103,
 tel. 017-22-93-195; 0 693 765 557
- droga Hermanowa-Czerwonki do
granicy Borku Nowego: Zak³ady Miê-
sne „Herman” Kielnarowa,
                               tel. 017 22 99 410.
Drogi powiatowe
- Matysówka, Borek Stary: obwód
drogowy B³a¿owa,
       tel. 017 22 90 782, 0 608 292 972.
- Kielnarowa, Budziwój, Hermanowa,

Bezp³atne Porady Prawne mo¿na
uzyskaæ w Gminnym Centrum Infor-
macji w Tyczynie, ul. Rynek 25 w na-
stêpuj¹cych terminach:

12, 19  marca 2009 r.
9, 16   kwietnia 2009 r.

Od godziny 13.00 do 15.30

W zwi¹zku z realizacj¹ projektu
„Akademia Umiejêtnoœci. Program
doskonalenia zawodowego osób pracu-
j¹cych województwa podkarpackiego”
realizowanego na zlecenie Wojewódzkie-
go Urzêdu Pracy w Rzeszowie, serdecz-
nie zapraszamy do udzia³u w bezp³atnych
szkoleniach:
> Rachunkowoœæ, ksiêgowoœæ i finan-
se przedsiêbiorstw - kurs skierowany do
praktykuj¹cych ksiêgowych, którzy chc¹
uaktualniæ swoj¹ wiedzê lub zdobyæ
nowe kwalifikacje.
> Wykwalifikowany pracownik admi-
nistracyjno-biurowy - kurs umo¿liwi
zdobycie kwalifikacji niezbêdnych do
pracy w nowoczesnej firmie.
> Praktyczne podstawy wykorzystania
komputera, urz¹dzeñ biurowych
i technologii informacyjnej w pracy za-
wodowej - uczestnicy kursu nabêd¹
umiejêtnoœci z zakresu efektywnego wy-
korzystania komputera i urzêdzeñ biuro-
wych przy wykonywaniu swoich zadañ
zawodowych.
> Opracowanie wniosku o dofinanso-
wanie projektu, rozliczanie i zarz¹dza-
nie projektami europejskimi - na kur-
sie mo¿na uzyskaæ aktualne informacje
na temat mo¿liwoœci pozyskiwania œrod-
ków europejskich, zarz¹dzania i rozlicza-
nia.
> Zarz¹dzanie zasobami kadrowymi
w przedsiêbiorstwie - kurs jest skiero-
wany do osób pracuj¹cych w dziale kadr
i p³ac.

Tyczyn: obwód drogowy Babica,
                               tel. 017 27 72 297.
Droga wojewódzka Rzeszów-Dyl¹-
gówka: obw. drogowy £añcut,
                            tel. 017-22-52 666.

Przypominamy jednoczeœnie
w³aœcicielom nieruchomoœci, ¿e ci¹-
¿y na nich ustawowy obowi¹zek
uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeñ z chodników po-
³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci (za
taki chodnik uznaje siê wydzielon¹
czêœæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ru-
chu pieszego, po³o¿on¹ bezpoœrednio
przy granicy nieruchomoœci).

Szkolenia skierowane siê do osób:
- powy¿ej 45 roku ¿ycia,
-  pozostaj¹cych w stosunku pracy (umo-
wa o pracê, umowa cywilno-prawna),
- posiadaj¹cych co najwy¿ej œrednie wy-
kszta³cenie,
- zameldowanych na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego.

W kursach mog¹ uczestniczyæ za-
równo mieszkañcy obszarów wiejskich,
jak i miejskich oraz w równym stopniu
kobiety i mê¿czyŸni.

Uczestnicy otrzymuj¹: zwrot
kosztów dojazdów do miejsca szkolenia,
wy¿ywienie (ciep³y posi³ek i serwis ka-
wowy), materia³y szkoleniowe: ksi¹¿ki,
notatniki, pendrive, d³ugopisy, po ukoñ-
czeniu szkolenia uczestnicy otrzymaj¹
zaœwiadczenia o ukoñczeniu kursu.

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w sys-
temie weekendowym (sobota i niedzie-
la) w Rzeszowie, Przemyœlu, Kroœnie
i Tarnobrzegu.

Ankieta rekrutacyjna dostêpna
jest do pobrania na stronie internetowej
projektu www.akademiaumiejentno-
sci@wsei.lublin.pl

Wype³nion¹ ankietê wraz z kom-
pletem dokumentów: (zaœwiadczenie
o zatrudnieniu, kserokopia dowodu oso-
bistego, kserokopia œwiadectwa potwier-
dzaj¹cego co najwy¿ej œrednie wykszta³-
cenie) nale¿y przes³aæ na adresu szko³y:
Wy¿sza Szko³a Ekonomii i Innowacji
ul. Me³giewska 7-9,20-209 Lublin.
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Tomasz Kawalec urodzi³ siê
w 15 paŸdziernika 1916 r. w rodzinie Sta-
nis³awa i Marii Paœkiewicz rodem z Bu-
dziwoja. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³
w Tyczynie. Wykszta³cenie zawodowe
zdoby³ ju¿ w okresie powojennym, w rze-
szowskim Zespole Szkó³ Zawodowych.
Przed wojn¹ pomaga³ rodzicom w pro-
wadzeniu gospodarstwa rolnego w Kiel-
narowej. W 1937 r. podj¹³ pierwsz¹ pra-
cê, jako sprzedawca w za³o¿onej w Kiel-
narowej Spó³dzielni „Spo³em”. W nastêp-
nym roku zosta³ powo³any do odbycia
s³u¿by wojskowej w 2 Pu³ku Strzelców
Podhalañskich w Sanoku. Po przeszko-
leniu podstawowym - wówczas okreœla-
nym rekruckim, zosta³ skierowany do
3 Batalionu Korpusu Ochrony Pograni-
cza „¯ytyñ” (Baon KOP „¯ytyñ”).

Macierzysta jednostka stacjono-
wa³a w ¯ytyniu Wielkim na Wo³yniu, na
granicy ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Po
krótkim pobycie, a by³ to ju¿ 1939 r. re-
alizuj¹c plany operacyjne 3 Batalion
przerzucono na po³udnie kraju, na grani-
cê z Czechos³owacj¹. Istnia³a ju¿ realna
groŸba wybuchu wojny. Batalion ten zo-
sta³ w³¹czony w strukturê 3 Brygady
Górskiej, jako jej 3 Batalion 2 Pu³ku Pie-
choty KOP „Karpaty”.

Miejsce ich stacjonowania to
kwatery prywatne w Starym S¹czu.
Otrzymali rozkaz budowania umocnieñ
granicznych. I tam zasta³ go wybuch
wojny. Po krótkiej walce - jak wspomi-
na³ w swojej relacji - zostali wyparci ze
zbudowanej linii obrony wycofuj¹c siê
na wschód. Drobne potyczki z najeŸdŸc¹
mia³y na celu opóŸnienie jego ekspansji.
Na niewiele siê te ich opóŸniaj¹ce dzia-
³ania przyda³y. Pomimo podejmowanej
walki zostali rozbici. W okolicach Lwo-
wa zostali wziêci do niewoli. Obóz je-
niecki zorganizowano dla nich w Moœci-
cach pod Tarnowem. Po oko³o 6 tygo-
dniach podj¹³ zdecydowan¹  i chyba bar-
dzo  s³uszn¹ decyzjê: ucieczka do rodzin-
nej Kielnarowej. Szczêœliwie dociera do
domu.

W tym czasie tak¿e w wojnie
obronnej w okolicach Przemyœla bierze
udzia³ jego m³odszy brat Franciszek
(10.07.1911-03.09.2005). Wcielony
3 wrzeœnia 1939 r. do 17 Pu³ku Piechoty
24 DP dzia³aj¹cej w ramach Armii „Kar-
paty” bierze udzia³ walkach i dnia
19 wrzeœnia 1939 r. przekracza granicê
wêgiersk¹, gdzie zostaje internowany.
Po ucieczce z obozu 5 paŸdziernika 1940

Tomasz Kawalec - kombatant i spo³ecznik z Kielnarowej

r. udaje siê na Bliski Wschód, gdzie
w Palestynie wstêpuje do Wojska Pol-
skiego pod dowództwem brytyjskim.
Jako oficer walczy³ pod Tobrukiem,
Monte Cassino, Ankon¹ i na terenie Bo-
lonii. Do kraju powróci³ jako repatriant
28 maja 1947 r.

Tomasz tymczasem, ¿yj¹cy
w okupowanym kraju w 1942 r. wst¹pi³
do Armii Krajowej. Zosta³ zaprzysiê¿o-
ny otrzymuj¹c pseudonim „Wóz”. Jego
dowódc¹ dru¿yny by³ Antoni Kawalec,
pseudonim „Olcha”. Antoni póŸniej zo-
sta³ dowódc¹ plutonu. Mia³ dobre wy-
szkolenie wojskowe. Umia³ wykazywaæ
troskê o podw³adnych podczas akcji bo-
jowych. Przed wojn¹ by³ ¿o³nierzem nad-
terminowym. Pod jego dowództwem dru-
¿yna zgrywa siê, wykonuj¹c wszystkie
otrzymane do realizacji rozkazy. Po zwer-
bowaniu ca³ego stanu osobowego rozpo-
czê³o siê szkolenie w zakresie pos³ugi-
wania siê broni¹. Zbieraj¹ informacje
o niemieckich donosicielach (a byli
i tacy), prowadz¹ szerok¹ obserwacjê,
a tak¿e ostrzegaj¹ o ³apankach.

Wykazuj¹c siê odwag¹ i sprytem
zosta³ wytypowany do przeszkolenia
podoficerskiego. Niebawem zosta³ kapra-
lem. W roku 1943 zmieni³y siê nieco re-
alizowane zadania konspiracyjne. Orga-
nizacja zaczê³a siê zdecydowanie rozra-
staæ. Losy wojny zaczyna³y siê powoli
wyjaœniaæ. I dlatego dzia³ania Armii Kra-
jowej by³y coraz bardziej œmielsze. Nie
mniej jednak stwarza³o to zagro¿enie ze
strony okupanta. Dowodem tego niech
bêdzie nastêpuj¹ce wydarzenie, jakie
mia³o miejsce w Kielnarowej. Wykona-
no wyrok na jednym z Niemców. W od-
wecie po kilku dniach wieœ zostaje spa-
cyfikowana. Zabrali kilkudziesiêciu za-
k³adników. I tylko dziêki informacjom
przekazanym im przez pewn¹ grupê
mieszkañców, ¿e dokonali tego Rosjanie,
uda³o siê unikn¹æ tragedii.

Zbli¿a³ siê rok 1944. Niemcy po-
nosz¹ zdecydowan¹ klêskê. Dzia³ania
Armii Krajowej przynosi³y widoczne re-
zultaty. Najwa¿niejsze z nich to rozbicie
mleczarni w Chmielniku, udzia³w akcji
„Burza”. Podczas bitwy o Tyczyn otrzy-
mali zadanie nawi¹zywania walki z wy-
cofuj¹cymi siê pododdzia³ami niemiec-
kimi. Wbrew pozorom Niemcy wzmoc-
nieni jednostk¹ pancern¹ podeszli a¿ pod
Borek Stary, gdzie dosz³o do otwartej bi-
twy z jednostk¹ rosyjsk¹. Oddzia³ AK
wkrótce spotka³ siê z nimi. Otrzymali
wówczas rozkaz: zostaniecie rozbrojeni,
je¿eli nie bêdziecie realizowaæ ustaleñ
rz¹du pod kierownictwem Wandy Wasi-
lewskiej. Wkrótce przekonali siê o ich
wielkim zak³amaniu. NKWD rozpoczê-
³o aresztowania. A przecie¿ jeszcze nie-
dawno myœleli o tym, ¿e ryzykuj¹c czê-
sto ¿yciem, spe³nili swój obowi¹zek wo-
bec Ojczyzny. Przecie¿ pomogli Rosja-
nom w walce wyzwoleñczej.

Okaza³o siê, ¿e dla kilku z nich
miejscem odosobnienia sta³a siê... Sybe-
ria. Kawalcowi szczêœliwie uda³o siê po-
zostaæ w rodzinnej Kielnarowej. Tego
szczêœcia nie mia³ jego dowódca dru¿y-
ny i kilku kolegów. Przysz³a nowa rze-
czywistoœæ. Dla ¿o³nierza pañstwa pod-
ziemnego nie by³a ona ³atw¹. Doœæ czê-
sto zapewne zadawa³ sobie on i jego ko-
ledzy pytanie: o co walczyliœmy? A tym-
czasem w samej Kielnarowej i okolicy
ginêli niewinni czêsto ludzie. Dlaczego?
Polak - Polaka! Dopiero po kilku latach
zapanowa³ spokój.... Za udzia³ w dzia³a-
niach wojennych w 1982 r. na jego pier-
si zawis³ medal Za udzia³ w wojnie obron-
nej 1939, a za walkê w ramach AK zo-
sta³ odznaczony Krzy¿em Armii Krajo-
wej, Krzy¿em Partyzanckim, medalem
Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945 r., odznak¹
pami¹tkow¹ Akcji „Burza” oraz odznak¹
Weterana Walk o Niepodleg³oœæ. Za ca-
³okszta³t jego dzia³alnoœci spo³ecznej
odznaczony w 1982 r. Krzy¿em Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski a tak-
¿e odznak¹ Zas³u¿ony dla województwa
rzeszowskiego. Uzyska³ równie¿ tytu³
Zas³u¿onego Dzia³acza Kultury i Zas³u-
¿onego Pracownika Handlu i Us³ug.

Tomasz w 1946 r. zawiera zwi¹-
zek ma³¿eñski z Genowef¹ z domu Bo-
ber. Zak³ada rodzinê, z wychowania dzie-
ci ma³¿onkowie maj¹ pe³n¹ satysfakcjê.
Kszta³c¹ ich, urz¹dzaj¹ wesela, rodz¹ siê
wnuki i wnuczki. Wspólnie prowadz¹
gospodarstwo rolne, a Tomasz musi pra-

Tomasz Kawalec
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Nie ma przepisów, które ustala-
³yby w jakiej odleg³oœci od granicy
dzia³ki mo¿na sadziæ drzewa lub
krzewy.

Jednak¿e sadz¹c drzewa czy krze-
wy, powinniœmy wybraæ tak¹ odleg³oœæ,
by roœliny te, rosn¹c, nie przekroczy³y
granicy posesji. W³aœciciel dzia³ki bo-
wiem musi siê liczyæ z s¹siadem i po-
wstrzymywaæ od dzia³añ zak³ócaj¹cych
mu korzystanie ze swej w³asnoœci.

W prawie cywilnym, inaczej ni¿
budowlanym w odniesieniu do budowli
i urz¹dzeñ, takich jak np. szamba, nie ma
przepisów wskazuj¹cych, w jakiej odle-
g³oœci od granicy wolno sadziæ drzewa
i krzewy.

Nie oznacza to, ¿e w³aœciciel za-
cienianego gruntu jest ca³kowicie bezrad-
ny. Wolno mu podejmowaæ dzia³ania, na
jakie pozwalaj¹ przepisy tzw. prawa s¹-
siedzkiego. Tak wiêc art. 150 kodeksu
cywilnego upowa¿nia w³aœciciela grun-
tu do obciêcia i zachowania dla siebie
korzeni przechodz¹cych z s¹siedniego
gruntu. To samo dotyczy ga³êzi i owo-
ców zwieszaj¹cych siê z s¹siedniego
gruntu. Powinien jednak wczeœniej wy-
znaczyæ odpowiedni termin do ich usu-
niêcia. Dopiero jeœli s¹siad tego nie zro-
bi, wolno mu przyst¹piæ do obciêcia
zwieszaj¹cych siê ga³êzi i owoców.

¯aden przepis nie mówi wprost,
którego z s¹siadów obci¹¿aj¹ koszty tych
operacji. Trzeba jednak uznaæ, ¿e w³aœci-
ciela drzew. Sadz¹c bowiem drzewo czy
krzew, powinien zadbaæ o to, by nie prze-
kracza³y one granicy jego dzia³ki. P³ynie
z tego obowi¹zek sadzenia ich w odpo-
wiedniej odleg³oœci od granicy posesji.

Usuniêcie ga³êzi, a zw³aszcza ko-
rzeni, mo¿e doprowadziæ do uschniêcia
drzewa czy krzewu. Skoro jednak w³a-
œciciel gruntu, na który one przechodzi-
³y, skorzysta³ z prawa do ich usuniêcia,
nie bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœci za
tê szkodê.

Prawnicy jednak¿e zaznaczaj¹, ¿e
usuwanie korzeni, gdy drzewo czy krzew
nie zak³ócaj¹ korzystania z s¹siedniej nie-
ruchomoœci, by³oby nadu¿yciem tego
prawa.

Dodaæ trzeba, ¿e w³aœcicielowi
gruntu wolno zawsze na swej nierucho-
moœci zak³adaæ instalacje, wykonywaæ
potrzebne roboty, choæby w ich wyniku
s¹siad poniós³ szkodê. Jeœli przeprowa-

cowaæ. Przez 22 lata zawodowo praco-
wa³ w handlu. Anga¿uje siê te¿ w dzia-
³alnoœæ Gminnej Rady Narodowej, Kó³-
ka Rolniczego i Banku Spó³dzielczego.
Dzia³a³ równie¿ w zespo³ach teatralnych.
By³ wieloletnim, zaanga¿owanym dzia-
³aczem Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go, w tym przez kilka kadencji pe³ni³
funkcjê prezesa ko³a w Kielnarowej. Za
tê dzia³alnoœæ zosta³ uhonorowany tytu-
³em Zas³u¿onego Dzia³acza Ruchu Lu-
dowego i wpisem do Ksiêgi Honorowej.

Jako uczestnik walki zbrojnej
w ramach Armii Krajowej zaanga¿owa³
siê w dzia³alnoœæ organizacji kombatanc-
kiej. Przez kilka lat by³ cz³onkiem Za-
rz¹du Miejsko-Gminnego Ko³a ZKRP
i BWP w Tyczynie. Bra³ udzia³ w dzia-
³alnoœci komisji socjalno-bytowej. Czê-
stym widokiem by³ jego udzia³ wraz
z pocztem sztandarowym w organizowa-
nych uroczystoœciach.

Zmar³ 15 stycznia 2009 r. W so-
botê 17 stycznia liczna rodzina, przyja-
ciele, s¹siedzi i znajomi z terenu woje-
wództwa i spoza oraz tyczyñscy komba-
tanci oddali ostatni¹ przys³ugê, ho³d pa-
miêci dla œp. Tomasza Kawalca. Uroczy-
stoœæ pogrzebowa odby³a siê w rodzin-
nej Kielnarowej.

W dniu pogrzebu sztandar Zwi¹z-
ku Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i By³ych WiêŸniów Politycznych
pochyli³ siê nad jego mogi³¹ w podziêce
za to wszystko, co wniós³ do dzia³alno-
œci tej kombatanckiej organizacji na te-
renie miasta i gminy Tyczyn. Tadeusz
Domino wiceprezes Zarz¹du Ko³a ZKRP
i BWP w Tyczynie w po¿egnalnym s³o-
wie powiedzia³ m.in. „W naszej pamiêci
pozostajesz jako Kolega, Przyjaciel,
Cz³owiek o mi³ym charakterze, uczciwy,
oddany patriota, wzór mê¿a i ojca w³a-
snej rodziny”.

                         Zdzis³aw Domino
           zdzislaw.domino@neostrada.pl

Drzewa trzeba sadziæ tak,
              by nie przeszkadza³y s¹siadowi

dzi³ te roboty zgodnie z przepisami, jeœli
jego dzia³ania nie s¹ np. szykan¹, to s¹-
siadowi ¿adna rekompensata siê nie na-
le¿y. Jeœli usuniêcie korzeni przekracza-
j¹cych granicê i zwieszaj¹cych siê ga³êzi
niewiele pomog³o, bo np. drzewo jest
bardzo wysokie i silne, mo¿na na pod-
stawie art. 144 k.c. wyst¹piæ przeciwko
s¹siadowi do s¹du. Przepis ten nakazuje
w³aœcicielowi nieruchomoœci powstrzy-
mywanie siê przy wykonywaniu swego
prawa w³asnoœci od dzia³añ, które zak³ó-
ca³yby korzystanie z nieruchomoœci s¹-
siednich ponad przeciêtn¹ miarê, wyni-
kaj¹c¹ ze spo³eczno-gospodarczego prze-
znaczenia nieruchomoœci i stosunków
miejscowych.

Takim zak³óceniem jest tak¿e nad-
mierne zacienienie czy wyja³owienie zie-
mi powoduj¹ce, ¿e s¹siad nie mo¿e ko-
rzystaæ ze swej dzia³ki w dotychczaso-
wy sposób, np. sadziæ takich roœlin jak
poprzednio. S¹d mo¿e nakazaæ usuniê-
cie drzew i krzewów albo takie ich przy-
ciêcie, by nie przeszkadza³y s¹siadowi.

Mo¿na tu przytoczyæ niedawny
wyrok z 17 grudnia 2008 r., w którym
S¹d Najwy¿szy potwierdzi³, ¿e dzia³a-
niem zak³ócaj¹cym korzystanie z nieru-
chomoœci s¹siednich ponad przeciêtn¹
miarê mo¿e byæ wzniesienie budynku,
który przys³ania s¹siadowi œwiat³o s³o-
neczne i utrudnia cyrkulacjê powietrza.

     „Rzeczpospolita”, 7-8 lutego 2009 r.

Przypominamy,
¿e punkt ODR zosta³ przeniesiony
z Urzêdu Miejskiego do s¹siednie-
go budynku  Tyczyn, ul. Rynek 19,
I piêtro.

Punkt czynny jest od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.00
do 15.00,         tel. 017 22-99-276.

   So³tys wsi Hermanowa
Marta Leniart

  pe³ni dy¿ury w ka¿dy poniedzia³ek
          w godz. 9.00-11.00
                             w Domu Ludowym

Dy¿ury so³tysów

So³tys wsi Kielnarowa
Janusz P³odzieñ

przyjmuje mieszkañców w ka¿dy
czwartek w godz. 18.00-20.00
w biurze w Domu Ludowym
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O G £ O S Z E N I A

SZUKAM PRACY/DAM PRACÊ

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 2-letnie ³ó¿ko piêtrowe o wym. 90x210 cm,
dwa materace i wsuwana szuflada.
                                                            Tel. 668-519-857

Nowo otwarty sklep wielobran¿owy

„D O L O R E S”
Tyczyn, Rynek 19                   Zaprasza!!!

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
CENTROMED Tyczyn, ul. Rynek 13
Zaprasza do poradni, które oferuj¹ szerok¹ gamê

us³ug w zakresie:
* ginekologii,   * otolaryngologii,

                  * dermatologii,   * okulistyki
przy zastosowaniu nowoczesnej, wysokiej klasy apara-
tury i sprzêtu medycznego.

Œwiadczenia wykonywane s¹ bezp³atnie
w ramach umowy z NFZ

Prowadzi bezp³atne badania audiometryczne s³uchu.
Ponadto w NZOZ CENTROMED mieszcz¹ siê pry-

watne gabinety lekarskie:
* pediatryczny,   * chirurgiczny

Rejestracja osobiœcie i telefonicznie codziennie
w godzinach od 8.00 - 18.00, tel. 017 22-93-970,
                       email: przychodnia@centromed.pl

Budynek NZOZ CENTROMED zlokalizowany jest
w centrum Tyczyna - wyposa¿ony w windê osobow¹
oraz dysponuje w³asnym parkingiem. W tym samym bu-
dynku mieœci siê apteka i zak³ad optyczny.

Sprzedam dzia³kê 38 arów w Borku Starym. Cena do
uzgodnienia.
(312/3)                                                Tel. 017 22-98-152

Sprzedam dzia³kê (rekreacyjn¹) o powierzchni 58 arów
w Kielnarowej, blisko lasu.
(313/3)           Tel. 017 787-93-28   (w godz. 18.00-21.00)

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ (wszystkie media) o po-
wierzchni 15 arów przy drodze asfaltowej w Krasnem.
Cena 10.000 z³ za ar.
(314/3)                         Tel. 662-017-636 (do godz. 20.00)

Poszukujê opiekunki do 6 miesiêcznego dziecka
w Tyczynie.
(123/3)                                                  Tel. 505-058-047

Biuro Rachunkowe
„Archimedes”

Poleca us³ugi w zakresie:
- podatkowej ksi¹¿ki przychodów
  i rozchodów,
- ewidencji VAT, rycza³tów,
- rozliczeñ podatkowych.        Tel. 601-515-156

Sprzedam dzia³kê o powierzchni 30 arów po³o¿on¹
w Tyczynie.
(315/2)                         Tel.017 22-19-524, 788-796-403

Sprzedam dzia³kê o powierzchni 11 arów Tyczyn -
Zagrody. Pe³ne uzbrojenie. Cena do negocjacji (9.000 z³
za ar).
(316/1)                                                    Tel. 666-954-927

Sprzedam dzia³kê roln¹ 60 arów w miejscowœci
Kielnarowa. Cena 1.000 z³ za ar.
(317/1)                                                 Tel. 017 22-99-571



19G£OS TYCZYNA     4/2009



20 G£OS TYCZYNA     4/2009


