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WSSG - drogi rozwoju
Ci¹g dalszy ze strony 1

zaoferowaæ niewykorzystany budynek
S¹du Grodzkiego - po zlikwidowanym
przedszkolu. By³em przekonany, ¿e prywatna uczelnia wy¿sza bêdzie w stanie wygospodarowaæ rodki na remont Pa³acu,
a charakter obydwu obiektów wskazywa³,
i¿ koszty bêd¹ najni¿sze przy ich adaptacji na cele owiatowo-dydaktyczne.
O pomyle zacz¹³em rozmawiaæ
z wieloma osobami. W tych okolicznociach pojawili siê u mnie panowie: mgr
Krzysztof Pikor, dr Tadeusz Chrobak
(WSP), dr hab. Zbigniew Stachowski
WSP) z Rzeszowa, którzy podjêli siê zorganizowania prywatnej szko³y wy¿szej
w Tyczynie. Uzupe³ni³em sk³ad osobowy
za³o¿ycieli osob¹ pana dr Jana Hermaniuka (UMCS) z Tyczyna i podejêlimy
wspólne dzia³ania zmierzaj¹ce do rejestracji uczelni. Powo³ujemy Spó³kê SCIENTIA
z udzia³em w/w czterech osób fizycznych
i Gminy, która z³o¿y³a wniosek do Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie
w uzyskanie zezwolenia na utworzenie
uczelni niepañstwowej - Wy¿szej Szko³y
Spo³eczno-Gospodarczej z siedzib¹ w Tyczynie. Decyzj¹ z dnia 12 lipca 1996 r. ówczesny Minister prof. dr hab. Jerzy J. Wiatr
udzieli³ zezwolenia na podjêcie dzia³alnoci i kszta³cenie w systemie wy¿szych studiów zawodowych na kierunku socjologia.
Funkcjê Rektora obj¹³ dr hab.
Z. Stachowski, Prorektora dr J. Hermaniuk,
Prodziekana mgr K. Pikor. Rektorat pocz¹tkowo mieci siê na III piêtrze Urzêdu Gminy i Miasta w Tyczynie, póniej w zwi¹zku z powstaniem w Tyczynie Wydzia³u
Ksi¹g Wieczystych - w budynku dawnej
porodówki (adaptacja na koszt uczelni,
u¿yczenie na okres 15 lat). Pierwsza inauguracja roku akademickiego odby³a siê
w wie¿o wyremontowanym obiekcie
domu kultury w Tyczynie (pozytywne zaskoczenie u goci wywo³uje standard
MGOK). Zajêcia odbywa³y siê w wydzier¿awionych pomieszczeniach Pa³acu Wodzickich (sobota, niedziela) i budynku
domu handlowego Gminnej Spó³dzielni.
Wobec fiaska starañ o Pa³ac, Gmina podjê³a decyzjê o remoncie kapitalnym S¹du
Grodzkiego na potrzeby uczelni (u¿yczony za zgod¹ Rady Miejskiej na kres
15 lat). Na pierwszym roku studia rozpoczê³o oko³o 300 studentów.
Pocz¹tki uczelni to okres zgodnej
wspó³pracy za³o¿ycieli, poczucie osobistego i spo³ecznego sukcesu. Powstaniu
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WSSG towarzyszy³y ironia, lekcewa¿enie,
niedowierzanie, zdumienie, zaskoczenie,
entuzjazm - w ma³ym Tyczynie wy¿sza
uczelnia. By³a to wówczas druga w województwie niepañstwowa uczelnia. Fakt jej
powstania z ogromn¹ ¿yczliwoci¹ odnotowuje prasa polonijna w Nowym Jorku
(USA) w artykule pt. Wedle angielskich
wzorów Tyczyn orodkiem akademickim.
Po naukê do Tyczyna - jak za³o¿yæ szko³ê
wy¿sz¹ przyje¿d¿a³y delegacje z innych,
znacznie wiêkszych miast. Pocz¹tkowy,
bardzo pracowity okres organizacji uczelni sprzyja³ konsolidacji za³o¿ycieli. Póniejsze lata, praktycznej realizacji wizji
w nie zawsze sprzyjaj¹cych realiach finansowych i warunkach lokalowych rodzi³y konflikty. Ze statusu za³o¿yciela
i funkcji Prorektora rezygnuje dr J. Hermaniuk, odchodzi te¿ Prodziekan mgr
K. Pikor. Funkcjê Prorektora obejmuje dr
T. Chrobak. Po okresie rocznej nauki
w obiekcie Pa³acu (przypominam w soboty i niedzielê) szko³a musia³a zrezygnowaæ
z dalszej dzier¿awy z przyczyn niezale¿nych od niej (wród pracowników Zespo³u Szkó³ (Pa³acu) powstaje nieuzasadnione poczucie zagro¿enia dzia³alnoci¹ Szko³y). Rektor pojawi³ siê u mnie z pretensjami, i¿ Gmina wmanewrowa³a go w bardzo
trudn¹ sytuacjê, w której zagro¿ona jest
dalsza dzia³alnoæ Szko³y. Namawia³em go
- ze skutkiem pozytywnym do przeniesienia zajêæ sobotnio-niedzielnych do Szko³y Podstawowej w Tyczynie. Sam stara³em siê zrealizowaæ przyrzeczenie, wsparte uchwa³¹ Rady Miejskiej w Tyczynie
o przygotowaniu do zajêæ dydaktycznych
obiektu S¹du Grodzkiego. Zbli¿a³ siê jednak termin wyborów samorz¹dowych,
ujawni³a siê opozycja wród radnych, która wszelkimi sposobami stara³a siê utrudniæ mi realizacjê zadania zarzucaj¹c, i¿ dorabiam siê z prywaciarzami na uczelni.
Wykorzystywali oni fakt niskiej jeszcze
w spo³eczeñstwie akceptacji dla uczelni
prywatnych, w których za naukê trzeba
p³aciæ. Mimo to, WSSG przed wyborami
wprowadzi³a siê do S¹du Grodzkiego,
opuszczaj¹c Szko³ê Podstawow¹. WSSG
wspiera³a remont, wykonuj¹c instalacjê
wodoci¹gowo-sanitarn¹ i grzewcz¹, póniej adaptacjê poddasza. Wybory w AWS
w 1998 r., w którym tak¿e startowali przeciwnicy wygra³em, w Radzie Miejskiej
przegra³em z powodu wsparcia roz³amowców przez opozycjê. Projekt by³ jednak na
tyle zaawansowany, a spo³eczeñstwo na
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tyle dojrza³e, ¿e z zarzutów wobec Szko³y
bardzo szybko siê wycofano.
W 2001 r. WSSG naby³a obiekty
dawnej gorzelni w Tyczynie wraz z terenem o powierzchni 2,5 ha i rozpoczê³a mozoln¹ ich adaptacjê na potrzeby dydaktyczne. Powsta³y nowoczesne aule, sale
æwiczeñ, pomieszczenia administracyjne
i socjalne. WSSG zrezygnowa³a z dzier¿awy pomieszczeñ GS. Na sfinansowanie
budowy uczelnia zaci¹gnê³a kredyt w wysokoci 1.200.000 z³. Otwiera siê nowe kierunki: politologiê i filologiê, WSSG uzyskuje uprawnienia do nadawania tytu³u
magistra na kierunku socjologii. Niew¹tpliwie bardzo du¿a w tym zas³uga ówczesnego Rektora p. dr hab. Z. Stachowskiego.
Nowym zagro¿eniem dla uczelni
sta³ siê konflikt pomiêdzy Rektorem a Prorektorem p. dr hab. T. Chrobakiem. Sprawa trafi³a do mediów, na wokandê s¹dow¹, coraz czêciej anga¿owana by³a prokuratura.
Zbli¿a siê 10-lecie uczelni. Studiuje w niej oko³o 1300 studentów. Ten niebezpieczny dla uczelni okres przypada na
moj¹ kadencjê, której pocz¹tek rozpocz¹³
siê w listopadzie 2002 r. Staram siê koncentrowaæ uwagê na trosce o przysz³oæ
uczelni. W zwi¹zku z wyganiêciem w 2005 r.
kadencji dotychczasowego Rektora, powsta³ pomys³ powo³ania nowego Rektora
spoza grona za³o¿ycieli - jako antidotum
na powsta³¹ konfrontacyjn¹ sytuacjê.
Tego prawie cudu uda³o siê dokonaæ dziêki wspó³pracy Gminy (mojej) z za³o¿ycielami. Funkcjê Rektora powierzylimy p. dr
hab. Marioli Wierzbickiej z Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Rozpocz¹³ siê okres porz¹dkowania spraw organizacyjnych i kadrowych w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê akredytacj¹. Równie¿ te problemy uda³o siê
pozytywnie rozwi¹zaæ, w czym ogromna
zas³uga Pani Rektor, a o czym - jak s¹dzê powinna poinformowaæ sama. Rekrutacja
na nowy rok akademicki jest wy¿sza o 20%
w stosunku do roku ubieg³ego, s¹ nowe
pomys³y na rozwój. Te sukcesy by³y równie¿ mo¿liwe dziêki wyciszeniu szumu
medialnego wokó³ Szko³y - to niekiedy
sprawa strategiczna dla firm i instytucji
prze¿ywaj¹cych kryzysy.
Niestety konflikt miêdzy wspó³za³o¿ycielami trwa. Powstaje wra¿enie,
zw³aszcza wobec niektórych za³o¿ycieli,
¿e los Szko³y jest im obojêtny. Niekiedy
oczekuj¹ od pozosta³ych pe³nej akceptacji wszystkich swoich poczynañ. W tej
sytuacji ³atwo o odwet, nawet gdy nie
zawsze wiadomo z jakiego powodu.
Ci¹g dalszy na stronie 15

Jak to niegdy bywa³o i co pozosta³o

Tradycje i zwyczaje Wielkiego Postu
Polskie zwyczaje i tradycje, które
z biegiem lat ulegaj¹ zapomnieniu, kryj¹
wielkie bogactwo prze¿yæ i m¹droci pokoleñ. Nasze korzenie to tradycja ojców,
dzi pojmowana czêsto inaczej ze wzglêdu na inn¹ mentalnoæ, nowoczeniejsze
pojmowanie ¿ycia, prze¿ywanie codziennoci. W ci¹gu roku liturgicznego jest
wiele wi¹t i szczególnych okresów, w których mo¿emy odkrywaæ uroki polskiej tradycji. Wród nich s¹ zwyczaje i obrzêdy
zwi¹zane z Wielkim Postem, Triduum Paschalnym i radosnym czasem Wielkanocy.
Wielki Post
Ten trwaj¹cy 40 dni okres siêga
pocz¹tkami do IV w. Ma wymiar symboliczny. Przypomina 40 dni, które Jezus spêdzi³ na pustyni. W centrum rozmylañ
wielkopostnych jest krzy¿ Chrystusa,
znak naszego zbawienia i wiary. Jednym
z nabo¿eñstw wielkopostnych jest Droga
Krzy¿owa, w której wspominamy drogê
cierpienia i mêki Zbawiciela. Drugim szczególnym nabo¿eñstwem s¹ Gorzkie ¯ale
piewane w niedzielne popo³udnie: ich tradycja siêga XVIII w.
Ju¿ od X w. istnia³y na terenach
polskich zakazy spo¿ywania miêsa w okresie Wielkiego Postu. Za, gdy Polska
wchodzi³a do grona krajów chrzecijañskich przejmowa³a te¿ zwyczaje tam panuj¹ce, w tym tak¿e zwi¹zane z postem.
Wstrzymywano siê wiêc z jedzeniem miêsa, nabia³u i jajek. Poza chlebem spo¿ywano w te dni szczególnie ryby, które niekiedy trudno by³o zdobyæ. Jedzono te¿
potrawy z grochu, prosa, rzepy, a t³uszcze
zastêpowa³ olej z konopi, maku i s³onecznika. Przepisy kocielne nakazywa³y jednorazowy posi³ek w dniu postnym, czyli
posi³ek g³ówny, który spo¿ywano o trzeciej po po³udniu. Czas Wielkiego Postu,
oprócz postnego jedzenia nakazywa³ tak¿e powagê. Nie wolno by³o gwizdaæ, tanczyæ, graæ, a nawet patrzeæ w lustro, zasiadaæ do k¹dzieli, radowaæ siê. Koció³
w Polsce z biegiem lat zmieni³ tê niezwyk³¹ surowoæ postów.
Wielu ludzi, by jeszcze bardziej zaostrzyæ post ubiera³o siê w zgrzebne koszule, ostre i k³uj¹ce, inni obwi¹zywali
swoje biodra ostrymi ³añcuchami, smagali siê biczami po plecach. W ten sposób
³¹czono swoje ¿ycie z prze¿ywaniem cierpienia i mêki Zbawiciela. Obecnie, w czasie Wielkiego Postu tak¿e powstrzymuje-

my siê od jedzenia miêsa, pocimy w dni
postne, umartwiamy nasze cia³a postanowieniami i wyrzeczeniami, w zale¿noci od
wieku, zdrowia i silnej woli, a wszystko to
z mi³oci i oddania dla Jezusa.
Niedziela Palmowa
Ta poprzedzaj¹ca Wielki Tydzieñ
Niedziela, jest dniem wspominaj¹cym uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Przypominamy powitanie Jezusa jako Króla
i Pana nios¹c do powiêcenia palmy. Palma, ma³a czy du¿a, wyra¿a wiarê chrzecijanina w chwa³ê i zwyciêstwo Jezusa Zmartwychwsta³ego, Króla chwa³y, który przez
swoje uni¿enie zwyciê¿a grzech i mieræ.

Palmy w Polsce zastêpowane by³y ga³¹zkami wierzbowymi z baziami, a niedzielê tê
nazywano czêsto Kwietniow¹, bo zazwyczaj przypada³a w kwietniu. Ga³¹zki wierzbowe wstawiano wczeniej do dzbanka
z wod¹, aby siê rozwinê³y i wiêcono je
w Niedzielê Palmow¹. Palmom przypisywano w³aciwoci lecznicze, a nawet obronê przed z³em, czêsto gospodarze obnosili palmê po swoim dobytku, aby uchroni³a od nieszczêcia. Dzi palmy wykonuje siê z ró¿nego rodzaju ga³¹zek, zasuszonych k³osów, traw, zió³, suszonych kwiatów, ozdobionych wst¹¿kami, mirtem i innymi dodatkami.
Wielki Czwartek
Jest dniem upamiêtniaj¹cym Ostatni¹ Wieczerzê Jezusa z Aposto³ami.

W Wieczerniku Chrystus ustanowi³ Eucharystiê i sakrament kap³añstwa. W kocio³ach tematyka czytañ i liturgii odnosi
siê do mi³oci, której uczy nas Chrystus.
W tym dniu odprawiana jest Msza w. pod
przewodnictwem biskupa, który dokonuje w obecnoci kap³anów diecezji konsekracji olejów, u¿ywanych przy sakramentach w. Po wieczornej Mszy w. w kocio³ach przenosi siê Najwiêtszy Sakrament do bocznego o³tarza tzw. ciemnicy,
gdzie wierni podejmuj¹ adoracjê, na pami¹tkê uwiêzienia Jezusa, biczowania, cierniem ukoronowania. Zwyczajem tego dnia
jest zdejmowanie nakrycia z o³tarza, czyli
wiec, obrusa, co przypomina wiernym
obna¿enie z szat Pana Jezusa.
W tradycji ludowej Wielki Czwartek by³ zwany cierniowym. Podejmowano
te¿ obrzêd palenia Judasza - zrobion¹ ze
s³omy postaæ tego, który zdradzi³ swego
Mistrza, topiono w rzece albo palono.
Wielki Pi¹tek
To dzieñ najwiêkszej ¿a³oby w Kociele. Przypominamy dzieñ mierci na
krzy¿u Zbawiciela. Nastrój tego dnia jest
niezwyk³y i powa¿ny. W Wielki Pi¹tek nie
odprawia siê Mszy w., przestaj¹ dzwoniæ dzwonki i nie graj¹ organy. Centrum
tego dnia jest krzy¿, adoracja krzy¿a.
W tradycji ludowej Wielki Pi¹tek by³ te¿
dniem wiary, ¿e gdy Chrystus umar³,
wszelkie z³e moce maj¹ wolne rêce i mog¹
cz³owiekowi podokuczaæ. Aby broniæ siê
przed z³em, np. dla od¿egnania choroby
myto siê przed wschodem s³oñca, dzieci
jeszcze mokre przybiega³y do rodziców,
którzy bij¹c je pêdami m³odej wierzby
wo³ali: Rany Bo¿e. Dla chorych przynoszono wodê z rzeki wierz¹c w jej uzdrawiaj¹c¹ moc. Gospodynie sadzi³y czosnek, który pomaga³ w chorobie, wyrzuca³y post, którego symbolem by³ popió³
rozsypany po polu i t³uczone garnki,
w których gotowano ¿ur.
Piêkn¹ tradycj¹ Wielkiego Pi¹tku
s¹ Groby Pañskie, do których w kocio³ach po wieczornej liturgii przenosi siê
Najwiêtszy Sakrment i adoruje, czêsto
ca³ymi nocami. Tradycja urz¹dzania Grobów Pañskich wywodzi siê z dawnych
redniowiecznych misteriów. Pierwsze informacje o Grobach Pañskich siêgaj¹
X w. W XVI w. zaczêto umieszczaæ w grobie obok Krzy¿a Najwiêtszy Sakrament,
dzi, jak i dawniej owiniêty przeroczystym materia³em na pami¹tkê tego, ¿e cia³o Jezusa owiniête by³o w p³ótno.
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W roku szkolnym 2005/2006 naukê
w Zespole Szkó³ w Tyczynie w czterech
klasach pierwszych rozpoczê³o 120
uczniów. Klasy te zorganizowane zosta³y
w ramach Liceum Ogólnokszta³c¹cego
i Liceum Profilowanego. Nasz¹ ofertê
edukacyjn¹ poszerzylimy o nowy typ
klasy - Liceum Ogólnokszta³c¹ce z elementami edukacji ogólnopolicyjnej, nazywane czêsto w skrócie liceum policyjnym.
Jest to jedyna tego typu szko³a w województwie podkarpackim i jedna z niewielu w Polsce. Jej utworzenie by³o mo¿liwe
dziêki wspó³pracy Zespo³u Szkó³ w Tyczynie i Starostwa Powiatowego w Rzeszowie z Komend¹ Wojewódzk¹ Policji.
Uczniowie, którzy zdecydowali siê
na wybór tej szko³y realizuj¹ program nauczania LO - maj¹ takie same przedmioty
i tak¹ sam¹ liczbê godzin jak w innych liceach, a oprócz tego odbywaj¹ zajêcia
z edukacji ogólnopolicyjnej prowadzone
przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie. S¹ to zajêcia teoretyczne i praktyczne. W klasie pierwszej w ramach lekcji z edukacji ogólnopolicyjnej
uczniowie realizowali m. in. bloki tematyczne z zakresu prawa karnego oraz praw
i obowi¹zków policjanta. Odbywa³y siê
one zarówno w szkole, jak i w obiektach
Policji. W Orodku Szkolenia Policji w Zaczerniu m³odzie¿ zapoznawa³a siê m.in.
z zadaniami grupy antyterrorystycznej
oraz policjantów pracuj¹cych z psami,
w Laboratorium Kryminalistycznym
uczniowie towarzyszyli pracownikom ró¿nych wydzia³ów: badañ daktyloskopijnych i genetycznych, pracowni mechanoskopii i wypadków drogowych, zapoznawali siê ze specjalistycznym sprzêtem
w pracowni komputerowej i fotograficznej, w Izbie Dziecka zdobywali wiedzê na
temat przestêpczoci nieletnich i procedur z tym zwi¹zanych. Wiosn¹ uczniowie
rozpoczn¹ specjalne zajêcia sportowe
m.in. z zakresu stosowania rodków przymusu bezporedniego oraz na strzelnicy.
Oferta Liceum Ogólnokszta³c¹cego z elementami edukacji ogólnopolicyjnej spotka³a siê z ogromnym zainteresowaniem absolwentów gimnazjów i ich rodziców. Podania sp³ywa³y z ca³ego województwa podkarpackiego, z województw
ociennych, a tak¿e z dalszych regionów
Polski. Pocz¹tkowo planowalimy utworzenie jednego oddzia³u, ale fakt, i¿ pod
koniec naboru na 30 planowanych miejsc
zg³osi³o siê ponad 300 chêtnych sprawi³,
¿e w porozumieniu z KWP otworzylimy
dwie klasy. Uczêszczaj¹ do nich uczniowie z ca³ego Podkarpacia i spoza naszego
województwa. Czêæ z nich mieszka w in-
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Zespó³ Szkó³ w Tyczynie

Klasa policyjna
ternacie w Rzeszowie, czêæ codziennie
pokonuje dalek¹ drogê dwoma autobusami. Maj¹ wiele obowi¹zków. Oprócz nauki przedmiotów ogólnokszta³c¹cych

Na obozie narciarskim

i stopniowego przygotowania siê do matury, uczestnicz¹ w wielu zajêciach pozalekcyjnych: treningi sztuk walki (karate,
kung-fu), basen (Nowa Wie k. Trzebowniska), obozy sportowe (sportów walki
i narciarski), nauka dodatkowych jêzyków
obcych (j. rosyjski, j. hiszpañski), kó³ka
przedmiotowe itp. Czêæ zajêæ sportowych
odbywa siê w hali WSIiZ. Pobyt w szkole
to jednak tak¿e ró¿norodne rozrywki. Rok
szkolny rozpoczêlimy obozem integracyjnym. W ci¹gu I semestru uczniowie wie-
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lokrotnie uczestniczyli w rozmaitych zawodach sportowych - jako zawodnicy
(zdobywaj¹c m.in. mistrzostwo powiatu
w siatkówce) oraz jako kibice (wyjazd na

Podczas treningu wschodnich sztuk walki

zawody Policji w slalomie narciarskim).
Organizowane s¹ wyjcia do kina i teatru,
w klubie Compact odbywaj¹ siê szkolne
dyskoteki. W II semestrze planujemy wiele
wycieczek i zajêæ poza murami szko³y.
W roku szkolnym 2006/2007 równie¿ bêdziemy prowadziæ nabór do klas
policyjnych
Zapraszamy

Ma³gorzata Sochacka

TESTAMENT DLA POLSKI
W czerwcu 2005 r. na spotkaniu
w Lednicy nie przemówi³ nasz Papie¿.
Up³ynê³o ledwie dwa miesi¹ce od chwili
gdy odszed³ do domu Ojca.
O. Maciej Ziêba rozwa¿a³ wtedy
tezy papieskiego programu zarysowanego podczas pielgrzymek Jana Paw³a II do
Ojczyzny.
Wróæmy jeszcze raz do jego myli,
w rocznicê mierci najwiêkszego w naszej
historii Polaka.
Rok 1979 - pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny. Przyjazd do kraju, który trzeba
obudziæ. Jest to kraj, który na nowo odkrywa swoje chrzecijañskie korzenie.
S³ynna inwokacja do Ducha wiêtego, by
zst¹pi³ i odnowi³ oblicze polskiej ziemi.
Papie¿ prosi³ nas: Zanim st¹d odejdê, proszê was, abycie ca³e to duchowe dziedzictwo, któremu na imiê Polska przyjêli z wiar¹, nadziej¹ i mi³oci¹ - tak¹
jak¹ zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie
wiêtym.
Rok 1983 - druga pielgrzymka. Do Polski poranionej bezprawiem s¹dów i policyjn¹ wszechw³adz¹, poranionej cenzur¹
i k³amstwem - Polski stanu wojennego. Jan
Pawe³ II mówi³ wtedy o czuwaniu: Czuwam - to znaczy czujê siê odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo,
któremu na imiê Polska. To imiê nas zobowi¹zuje. To imiê nas wszystkich kosztuje. Mo¿e czasem zazdrocimy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, ¿e ich
imiê nie jest zwi¹zane z takim kosztem
historii, podczas gdy nasza polska wolnoæ tak du¿o kosztuje. Powiem tylko, ¿e
to, co kosztuje, stanowi wartoæ. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie
kosztowa³a.
Rok 1987 - pielgrzymka trzecia. Do kraju bez perspektyw, gdzie beznadzieja ogarnia przede wszystkim m³odych ludzi. Setki z nich decyduj¹ siê na wyjazd w poszukiwaniu normalnego ¿ycia. Wielu innych
zapada na chorobê duszy - emigracjê wewnêtrzn¹. A Jan Pawe³ II mówi o Westerplatte: Ka¿dy z was, m³odzi przyjaciele,
znajduje te¿ w ¿yciu jakie swoje Westerplatte. Jaki wymiar zadañ, które
musi podj¹æ i wype³niæ. Jak¹ s³uszn¹
sprawê, o któr¹ nie mo¿na nie walczyæ.
Jaki porz¹dek prawd i wartoci, które
trzeba utrzymaæ i obroniæ, tak jak
to Westerplatte, w sobie i wokó³ siebie.
Rok 1991 - pierwsza pielgrzymka do wolnej ojczyzny. Wszyscy zach³ysnêli siê
wolnoci¹ a Jan Pawe³ II - ku zdumieniu

wielu - mówi o czasach saskich. Mówi, ¿e
by³y to smutne czasy zadufania w sobie,
bezmylnoci i konsumizmu. Egzamin
w przesz³oci by³ trudny. Egzamin z naszej wolnoci jest przed nami. Wolnoci
nie mo¿na tylko posiadaæ. Trzeba j¹ stale, stale, stale zdobywaæ. Zdobywa siê
j¹, czyni¹c z niej dobry u¿ytek-czyni¹c
u¿ytek w prawdzie, bo tylko prawda
czyni wolnymi ludzi i ludzkie wspólnoty, spo³eczeñstwa i narody. Nasza Ojczyzna znalaz³a siê w szczególnym momencie dziejowym, którego nie mo¿na zmarnowaæ dla jakichkolwiek racji.
Rok 1995 - jeden dzieñ na po³udniowej
rubie¿y Rzeczpospolitej. Polska wo³a dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Byæ
cz³owiekiem sumienia, to znaczy w ka¿dej sytuacji swojego sumienia s³uchaæ
i jego g³osu w sobie nie zag³uszaæ; to
znaczy anga¿owaæ siê w dobro i je pomna¿aæ/.../, to znaczy tak¿e podejmowaæ
odwa¿nie odpowiedzialnoæ za sprawy
publiczne; troszczyæ siê o dobro wspólne, nie zamykaæ oczu na biedy i potrzeby
blinich.
Rok 1997 - po raz pierwszy Lednica. Nie
lêkajcie siê iæ w przysz³oæ przez Bramê, któr¹ jest Chrystus. Nie wystarczy
przekroczyæ próg , trzeba iæ w g³¹b.
Rok 1999 - Stary S¹cz. Poprzez rodzinê
tocz¹ siê dzieje cz³owieka. Rodzina znajduje siê porodku tego wielkiego zmagania pomiêdzy dobrem a z³em, miêdzy
¿yciem a mierci¹, miêdzy mi³oci¹
a wszystkim, co jest jej przeciwieñstwem.
Proszê wszystkich moich rodaków: niech
Polska rodzina dochowa wiary Chrystusowi!
Rok 2002 - pielgrzymka mi³osierdzia.
Jak¿e pragnê aby orêdzie o mi³osiernej
mi³oci Boga, dotar³o do wszystkich
mieszkañców ziemi i nape³ni³o ich serca
nadziej¹. Niech to przes³anie rozchodzi
siê na ca³¹ nasz¹ Ojczyznê i na ca³y
wiat. Niech siê spe³nia zobowi¹zuj¹ca
obietnica Pana Jezusa, ¿e st¹d ma wyjæ
iskra, która przygotuje wiat na ostateczne Jego przyjcie. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry.
B¹dcie wiadkami mi³osierdzia!
W pierwsz¹ rocznicê mierci Jana
Paw³a II powtórzmy jeszcze raz Jego zawo³anie:
Niech zst¹pi Duch i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.

Bo¿ena ¯urawska

Joanna Cyzio

Tak smutny dzieñ
Tak smutny dzieñ dzisiejszy
Smutni doroli i dzieci
Nikt z nas nie jest weselszy
bo dzi jest drugi kwiecieñ
W tym samym dniu przed rokiem
2005-go
stracilimy naszego Ojca
kochanego
Naszego brata rodaka Jana Paw³a II
Papie¿a Polaka i opiekuna naszego
Tak smutny dzieñ dzisiejszy
Tak smutne s¹ te daty
Gdy¿ Papie¿ nasz w cierpieniu
Odszed³ do nieba do Taty
A Papie¿ nasz Jan Pawe³
Podobny by³ do Niego
Podobny by³ do Taty
Boga mi³osiernego
A wiêc kochajmy ludzi
Kochajmy ca³¹ ziemiê
Niech siê w naszym sercu
Z³oæ, pogarda nie budzi
Niechaj wyroniemy na dobre
pokolenie
Marzec 2006
Joanna Cyzio jest uczennic¹ kl. III
Szko³y Podstawowej w Borku Starym

Miejsko-Gminny Orodek
Kultury w Tyczynie
Gazeta Codzienna Nowiny
zapraszaj¹ na
wystawê fotografii powiêcon¹
ostatniej drodze Ojca wiêtgo Jana
Paw³a II

Polski Rzym

autorstwa Tadeusza Poniaka.
Otwarcie wystawy 2 kwietnia br.
(niedziela) o godz. 13.00 w sali
widowiskowej Domu Kultury
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Powód, która wyst¹pi³a w dniach
28-30 lipca 2004 r. na terenie Gminy Tyczyn spowodowa³a straty oszacowane
przez Komisjê ds. szacowania szkód powodzi w infrastrukturze drogowo-mostowej, sieci wodoci¹gowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie protoko³u
z dnia 12 sierpnia 2004 r. oraz przez Komisjê ds. weryfikacji strat i szkód popowodziowych w dniu 2 wrzenia 2004 r. na
kwotê 3.357.410 z³.
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Warszawie corocznie przyznaje rodki finansowe na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych. S¹ to
rodki niewystarczaj¹ce, niemniej jednak
pozwalaj¹ na wykonanie odbudowy czêci zniszczonych dróg gminnych.
W 2005 r. ze rodków powodziowych wykonane zosta³y odbudowy dróg:
- Budziwój, ul. Szkolna (dofinansowanie
350.000 z³),
- Bia³a £any (dofinansowanie 35.000 z³),
- Kielnarowa Obszary Matysówka (dofinansowanie 50.000 z³).
W bie¿¹cym roku samorz¹dy
województwa podkarpackiego otrzyma³y
10 milionów z³otych. Za te pieni¹dze odbudowane zostan¹ drogi, mosty i placówki u¿ytecznoci publicznej.
Podsekretarz Stanu Pan Pawe³
Soloch z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w dniu 20 marca br.
przekaza³ promesy burmistrzom i wójtom.
Wypalanie traw i zaroli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej
brutalnych sposobów niszczenia rodowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie
daje ¿adnych korzyci, a wrêcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego cz³owieka. wiadczy
o tym poni¿sze zestawienie faktów:
Negatywny wp³yw wypalania
traw na ludzi
Z powodu wypalania traw, co roku
gin¹ ludzie - najczêciej ci, którzy podejmuj¹ siê wypalania. Zazwyczaj bezporedni¹ przyczyn¹ zgonu jest zawa³ serca, udar
termiczny lub gwa³towna zmiana kierunku wiatru, a co za tym idzie - wielkoci
p³omienia, co zaskakuje niewiadomego
wypalacza. Jest równie¿ jedn¹ z przyczyn
zatruwania i tak ju¿ nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery - tysi¹ce po¿arów w skali
kraju wi¹¿e siê z wyrzucaniem do niej
dziesi¹tków ton wêgla oraz innych niebezpiecznych zwi¹zków chemicznych.
W zwi¹zku z tym z roku na rok pogarsza
siê stan zdrowia spo³eczeñstwa. Dym po-
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Pomoc z bud¿etu pañstwa

Odbudujemy drogi,
pomo¿emy Klasztorowi

Przedstawiciele samorz¹dów w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego
w oczekiwaniu na wrêczenie promes

Z rezerwy bud¿etowej pañstwa najwiêksz¹ pomoc otrzymali:
- gmina Dydnia 1 mln z³ na odbudowê infrastruktury drogowo-mostowej;
- miasto Jas³o 700 tys. z³ na odbudowê
k³adki;
- powiaty jasielski i jaros³awski
po 500 tys. z³;
- gmina Tyczyn 70 tys. z³ na odbudowê
infrastruktury drogowej oraz 700 tys. z³

na usuwanie szkód spowodowanych
osuwiskiem przy Klasztorze O.O. Dominikanów w Borku Starym.
Wnioski o dotacjê na odbudowê
infrastruktury drogowej oraz osuwiska
³¹cznie z dokumentacj¹ i przeprowadzonymi przetargami z³o¿one zostan¹ do Biura ds. Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych w Krakowie do 30 czerwca 2006 r.

Stanis³aw Fr¹czek

Dlaczego nie nale¿y wypalaæ traw ?
chodz¹cy z wypalania jest bardzo niebezpieczny nie tylko z powodu zatruwania
atmosfery. Utrudnia znacznie poruszanie
siê po drogach kierowcom; gêsty dym
ciel¹cy siê na drogach ogranicza widocznoæ, w wyniku, czego podobnie jak we
mgle dochodzi do wielu wypadków i kolizji. Ka¿dy po¿ar a co za tym idzie - ka¿da
interwencja sporo kosztuje. Sam przyjazd
stra¿y po¿arnej do ognia kosztuje kilkaset z³otych; w skali roku s¹ to dziesi¹tki
tysiêcy po¿arów. Koszty to nie tylko wylana woda, spalone paliwo, zu¿yty sprzêt...
To przede wszystkim ludzkie ¿ycie, zmêczenie, co nie sposób okreliæ w z³otówkach, wiêc trudno oszacowaæ straty.
Wypalanie traw a zwierzêta
mieræ w p³omieniach czyha na
ptaki. Niszczone s¹ miejsca lêgowe wielu
gatunków ptaków gnie¿d¿¹cych siê na
ziemi lub w strefie krzewów. Dym uniemo¿liwia pszczo³om, trzmielom oblatywanie ³¹k. Owady te gin¹ w p³omieniach, co
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powoduje zmniejszenie liczby zapylonych
kwiatów, a w konsekwencji obni¿enie plonów rolin. Gin¹ te¿ zwierzêta domowe,
które przypadkowo znajd¹ siê w zasiêgu
po¿aru, poniewa¿ trac¹ orientacjê w dymie, ulegaj¹ zaczadzeniu. Dotyczy to równie¿ du¿ych zwierz¹t lenych, takich jak
sarny, jelenie czy dziki. Przy wypalaniu
gin¹ mrówki. Jedna ich kolonia mo¿e zniszczyæ do 4 milionów szkodliwych owadów
rocznie. Mrówki zjadaj¹c resztki rolinne
i zwierzêce u³atwiaj¹ rozk³ad masy organicznej oraz wzbogacaj¹ warstwê próchnicy, przewietrzaj¹ glebê. Gin¹ organizmy
glebowe, d¿d¿ownice, drobne krêgowce.
Zdarza siê, ¿e w po¿odze trac¹ ¿ycie zwierzêta chronione.
Ujemne skutki wypalania
traw w rolnictwie
Zmor¹ po¿arow¹ jest wiosenne
wypalanie traw, a pónym latem i jesieni¹
Ci¹g dalszy na stronie 13

Przysz³a Pani Wiosna
O wionie nie zapomnieli...

Mimo zimowej aury, uczniowie ze Szko³y Podstawowej
w Borku Starym powitali 21 marca wiosnê. Chocia¿ wszystko
musia³o odbyæ siê w budynku szkolnym ze wzglêdu na pogodê,
to jednak uczniowie wietnie siê bawili. Przygotowany program
by³ dostosowany do warunków pogodowych, a zamiast wyjcia nad rzekê i topienia Marzanny, uczniowie z wielkim zaintere-

sowaniem ogl¹dali scenki dramatyczne w wykonaniu kolegów z
kl. IV. By³y one oparte na motywach znanych bani, ale w wersji
uwspó³czenionej, nawi¹zuj¹cej do wiata wirtualnego.
Ich akcja rozgrywa³a siê gdzie za siedmioma portalami,
za siedmioma czateriami w Krainie Kompa. I tak, np. Babcia Srebrnego Kapturka le siê poczu³a, gdy¿ zasiedzia³a siê w Internecie
i na dodatek pomyli³a sok marchewkowy z pomarañczowym tuszem do drukarki. Srebrny Kapturek niós³ w koszyczku akcesoria komputerowe i wêdrowa³ w towarzystwie Encyklopedii Multimedialnej. Niczego siê nie obawia³, bo w razie potrzeby móg³

wys³aæ e-maila albo MMS-a. Napotkany wilk ¿yczy³ im mi³ego
surfowania po lesie, a sam pobieg³ bo Babci, aby zainstalowaæ
jej nowy program komputerowy. Gdy wnuczka dotar³a do celu
ze zdziwieniem stwierdzi³a, ¿e Babcia czuje siê wietnie. Jak siê
okaza³o, na nogi postawi³ j¹ wiatowy hit na DVD, a zadbali o to
jej dobrzy znajomi: wilk Alt - haker i pan leniczy CD-Romek.
Inni uczniowie prezentowali wiersze i piosenki. Du¿e zainteresowanie wzbudzi³ konkurs na najlepszego przebierañca.
Pomys³y uczniów okaza³y siê nie tylko bardzo ciekawe, ale równie¿ starannie dopracowane. Przebierañcy zadbali te¿ o to, aby
mieæ wszelkie niezbêdne rekwizyty. Niekiedy trudno nawet by³o
rozpoznaæ, kto w rzeczywistoci kryje siê za przebran¹ postaci¹.
Dzieñ ten by³ te¿ okazj¹, aby uczennica kl. III Asia Cyzio
po raz pierwszy, przed ca³¹ spo³ecznoci¹ szkoln¹ zaprezentowa³a swój nowy wiersz o tematyce wiosennej. Jej debiut zosta³
przyjêty bardzo gor¹co.

Janina Trzyna, wychowawczyni kl. IV

Wiosenny kogel - mogel
Wiosna to pora radoci, rodzenia siê uczuæ, czekanie na
spe³nienie, na piew ptaka, zieleñ soczyst¹ drzew, radoæ .
Nic wiêc dziwnego, ¿e uczniowie z SP w Budziwoju w sposób
szczególny chcieli przywitaæ wiosnê. Przygotowali i 21 marca
zaprezentowali trzygodzinny program artystyczny.
Program rozpocz¹³ siê od wiosennego spotkania z poezj¹, bowiem uczniowie chcieli przypieszyæ przyjcie wiosny
poetyckimi zaklêciami. Us³yszeæ mo¿na by³o s³owa: Obudcie siê ³any zielone, zaszumcie lasy drzemi¹ce, ale po chwili
jaki niedowiarek twierdzi³: g³owê dajê, ¿e nic z tego, przecie¿
zima jeszcze hula na ca³ego. Co na to wiosna? - wróci, kiedy
przyjdzie pora .
Kolejnym punktem by³y humorystyczne scenki z ¿ycia
domowego i szkolnego, ukazuj¹ce rówieników i ich rodziców
w codziennych sytuacjach: w domu, na podwórku, w szkole.
Widzowie mieli okazjê przyjrzeæ siê postawom i zachowaniom
wystêpuj¹cych w nich bohaterów. Wnioski wyci¹gali ju¿ sami.
Publicznoæ obejrza³a równie¿ inscenizacjê Pani Twardowska i wys³ucha³a recytacji fragmentów powieci M. Musierowicz K³amczucha i Szósta klepka w wykonaniu Kasi
Grys i Ani Konkol.

Wiosenne spotkanie sta³o siê równie¿ okazj¹ do zajrzenia w g³¹b swoich serc, gdzie rodz¹ siê uczucia, nie zawsze proste i radosne. S³owami poezji uczniowie zbudowali portret wspó³czesnego nastolatka, który ma piêkne marzenia, pragnie ciep³a,
przyjani i mi³oci. Szukali odpowiedzi na pytania, co to jest
Ci¹g dalszy na stronie 10
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W naszej szkole od szeregu lat k³adziemy du¿y nacisk na
pracê z uczniem zdolnym. Stosujemy ciekawe formy pracy, aby
zmotywowaæ uczniów do nauki i rozbudzaæ ich zainteresowania
poszczególnymi przedmiotami. Jednym z nich jest w³anie matematyka. Co roku nasi uczniowie zdobywaj¹ czo³owe miejsca
w gminnych konkursach matematyczno- przyrodniczych.
W tym roku trzech naszych uczniów zakwalifikowa³o siê
do etapu wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego, uzyskuj¹c po 32 punkty na 33 mo¿liwe. Byli to: Ewelina
Czenczek kl. VI, Stanis³aw Walas kl. VI, Jaromir Taras kl. V.
4 marca br. mieli okazjê sprawdziæ swoj¹ wiedzê na etapie
wojewódzkim konkursu, gdzie rywalizowali z najlepszymi matematykami z Podkarpacia. Dwóch z nich, Stanis³aw Walas i Jaromir Taras zosta³o finalistami. Ewelinie Czenczek do tytu³u finalisty zabrak³o 2 pkt. Jestemy z nich dumni, bo przyczynili siê do
podniesienia presti¿u naszej szko³y i gminy w województwie.
Najwiêkszym sukcesem nauczyciela jest sukces jego
ucznia, dlatego praca z uczniami zdolnymi daje nam wiele
satysfakcji, a uczniów wyposa¿a w bogaty zasób wiedzy, wielokrotnie wykraczaj¹cy poza program nauczania.

mgr Anna Kozdra
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Sukces m³odych matematyków

Od lewej Jaromir Taras, Ewelina Czenczek i Stanis³aw Walas

Srebro dla Flimero

Ogromne zaskoczenie, radoæ i ³zy
szczêcia. Takie zakoñczenie mia³ dla
dziewcz¹t z Zespo³u Akrobatyczno-Tanecznego Miêdzynarodowy Turniej
Zespo³ów Cheerleaders, który odby³ siê
18 marca br. w Warszawie.
Nikomu nieznany zespó³ na arenie
ogólnopolskiej debiutowa³ w ubr. zdobywaj¹c V miejsce, co by³o ogromnym sukcesem. Niespodziank¹ by³o te¿ II miejsce
w niedawnym Turnieju Miêdzynarodowym,
po niespe³na rocznej ale ciê¿kiej pracy (zdj.
- trzecie z lewej). Wiedzia³am, ¿e dziewczêta
s¹ dobrze przygotowane, ale presja rangi
zawodów ró¿nie dzia³a. Okaza³o siê jednak,
¿e swoje uk³ady zatañczy³y brawurowo
i z wdziêkiem, co dostrzeg³o jury.

W zawodach wziê³o udzia³ 26 zespo³ów, by³y mistrzynie z Rosji, Ukrainy,
S³owenii i Polski. W rundzie fina³owej nasze dziewczêta w uk³adzie rednim pokona³y tegoroczne mistrzynie Polski i we
wszystkich uk³adach (krótki, redni, d³ugi) wicemistrzynie. W nagrodê otrzyma³ymy piêkny puchar, statuetkê i 16 par
nowych pomponów.

Kielnarowa

Oprócz sportowej rywalizacji nie
zabrak³o przyjani i sympatii, jakie Flimero nawi¹za³o z innymi zespo³ami. Ju¿ te-
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raz wiêkszoæ szkoleniowców wie, ¿e Tyczyn le¿y 10 km od Rzeszowa.

Jolanta Magda

25 i 26 marca br. w Miejsko-Gminnym Orodku Kultury w Tyczynie odby³
siê XVIII Wojewódzki Konkurs Ludowe
obrzêdy i zwyczaje.
Komisja jury w sk³adzie: dr Krzysztof Ruszel - etnograf, Jolanta Dragan - etnograf, Czes³aw Dr¹g - inspektor WDK,
po obejrzeniu 16 widowisk przyzna³a nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:
dwie I nagrody dla zespo³ów:
Sieniawczanie z Sieniawy pow. Krosno
za widowisko Wilija
Leszczynka z Wólki Grodziskiej pow.
Le¿ajsk za Obrzynek (obydwie nagrody ufundowane przez Marsza³ka Województwa Podkarpackiego),
dwie II nagrody dla zespo³ów:
Tkacze z Czarnej pow. £añcut za Sia³a
se Kasia len (nagroda Marsza³ka)
Grodziszczoki z Grodziska Dolnego
pow. Le¿ajsk za Obrzêdy i zwyczaje Wielkiej Nocy (nagroda WDK w Rzeszowie),
dwie III nagrody dla zespo³ów:
Lasowiaczki z Baranowa Sandomierskiego pow. Tarnobrzeg za Przednówek,
czyli zwyczaje na przednówku u Lasowiaków (nagroda Burmistrza Gminy Tyczyn)
Folusz z Giedlarowej pow. Le¿ajsk za
Wieñcowiny (nagroda WDK).
Ponadto Komisja przyzna³a 6 równorzêdnych wyró¿nieñ dla zespo³ów:
Futomianie z Futomy pow. Rzeszów za
widowisko Przy przêdzeniu - wieszanie
barszczu,
Zesp³u Obrzêdowego z Sierakowa pow.
Nisko za Prz¹dki,
Mazurzanie z Mazurów pow. Kolbuszowa za ¯niwa w Mazurach,
Tyczyniacy za widowisko ¯niwa ju¿
skoñczone,
Dzieciêcego Zesp³u z SP w Szufranowej
pow. Srzy¿ów za Wigiliê,
Ostrowianie z Ostrowa pow. ropczycko-sêdziszowski za Skubanie pierza,
Graboszczanie z Grabownicy pow.
Brzozów za widowisko W izbie u Franciszka ufundowanych przez WDK w Rzeszowie oraz Burmistrza Gminy Tyczyn.
W konkursie bra³y tak¿e udzia³
zespo³y:
Górniacy z Kolbuszowej Górnej pow.
Kolbuszowa prezentuj¹c fragmenty wesela, przypiewki z ko³aczem,
Cyganianki z Cygan pow. Tarnobrzeg
- Zmówiny, fragmenty Wesela lasowieckiego,
Dzikowianie ze Starego Dzikowa, pow.
Lubaczów z widowiskiem Ciê¿ki kawa³ek
Chleba.
Wiêkszoæ zespo³ów prezentowa³a ciekawe, starannie przygotowane widowiska, oparte na folklorze w³asnej wsi,

Ludowe obrzêdy i zwyczaje

Z Grodziszczokami na przegl¹d przyjecha³ tak¿e oddzia³ Turków

Dzieci z Szufnarowej w widowisku Wigilia

Zespól Tkacze pokaza³ zwyczaj turlania pisanek po polu, na którym siany bêdzie len

z u¿yciem autentycznych akcesoriów obrzêdowych dawnych narzêdzi, sprzêtów
i strojów. Jak stwierdzi³o jury, liczba zespo³ów bior¹cych udzia³ w konkursie

wiadczy o potrzebie organizowania
w przysz³oci tego typu imprez.
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Przysz³a Pani Wiosna
Wiosenny kogel-mogiel
Ci¹g dalszy ze strony 7

szczêcie i czym jest mi³oæ oraz czy wród
ludzi mo¿na byæ samotnym. Wypowiedziane z nut¹ zadumy s³owa: Mówisz do
mnie moja, ja jestem niczyja, jak wiosna
co skowronkami i przebiniegiem sprzyja spowodowa³y ¿ywsze bicie niejednego m³odzieñczego serca.
Spotkaniu towarzyszy³a muzyka:
keyboard (Przemys³aw Pako), skrzypce
(Dominika Paw³owska), gitary (Magdalena Bury i Natalia Bury), piêkne piosenki
w wykonaniu dziewcz¹t z kl. VI b oraz tria
raperów, równie¿ z VI b.
Na zakoñczenie cz³onkowie kó³ka
teatralnego zaprezentowali przedstawienie pt. Jak wyginêli królewicze wzbogacone humorystycznymi piosenkami. Publicznoæ rozbawi³a przypiewka:

W naszej tyczyñskiej
gminie
Szko³a nasza s³ynie
Z tych dorodnych
m³odzieñców
Z tych panien
pe³nych wdziêku.
Dope³nieniem
przyjemnych niespodzianek by³o wrêczenie
nagród rzeczowych
i dyplomów uczniom
za udzia³ w konkursie wiedzy Co wiem
o Unii Europejskiej?.
S¹dz¹c po zachowaniu siê publicznoci, jej spontanicznych wybuchach
weso³oci, gromkich oklaskach i pe³nych
aprobaty komentarzach po zakoñczeniu
imprezy, pomys³ na zagospodarowanie
pierwszego dnia wiosny podoba³ siê.

Regina Kawa

Medyczny informator
Ukaza³o siê najnowsze wydanie
Informatora Medycznego woj. podkarpackiego na rok 2006, wydanego przez
Informacjê Medyczn¹ r-BIT Rzeszów.

Znajdziemy w nim informacje
o zak³adach opieki zdrowotnej i gabinetach lekarskich - zarówno maj¹cych podpisan¹ umowê z NFZ (co oznacza, ¿e s¹
w nich wiadczone bezp³atne us³ugi medyczne), jak i prywatnych gabinetach lekarskich, usystematyzowanych wg specjalnoci, np. alergologia, andrologia, anestezjologia, chirurgia itd.
W Informatorze zawarte s¹ te¿
dane o placówkach podstawowej opieki
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zdrowotnej i punktach sprzeda¿y art. ortopedycznych oraz aparatury i sprzêtu medycznego. Umieszczono w nim równie¿
informacje dotycz¹ce farmacji i lecznictwa
uzdrowiskowego.
Informator wydany jest w formie
ksi¹¿kowej, zawiera 264 strony i obejmuje
wykaz placówek medycznych wraz z ich
adresami i telefonami w/g stanu na dzieñ
28 lutego br. Kupiæ go mo¿na w cenie 8 z³
w aptekach, placówkach medycznych
i sklepach zwi¹zanych z bran¿¹ medyczn¹.
Informacjê o sprzeda¿y Informatora mo¿na uzyskaæ w Telefonicznej Informacji Medycznej r-BIT Rzeszów pod nr.
tel. 94-39 lub na stronie internetowej
www.intermed.pl

Uwaga Czytelnicy!
Nastêpny numer GT uka¿e siê
z dat¹ 16 kwietnia 2006 r.
Termin sk³adania tekstów na dyskietce lub CD up³ywa

G£OS TYCZYNA

6 kwietnia 2006 r.
Zdjêcia mile widziane.
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Ksi¹¿ki o gminie
W UGiM, pok. 25 (I piêtro), mo¿na
kupiæ ksi¹¿ki o Tyczynie i innych miejscowociach naszej Gminy. S¹ to:
- Koció³ w Budziwoju (2006), autorki:
Teresa Borowiec, Regina Kawa; cena
15 z³; najnowsze wydawnictwo Gminy Tyczyn wydane w 100-lecie budowy pierwszego murowanego kocio³a w Budziwoju (1905).
- Samorz¹d lokalny - istota, efekty i dowiadczenia (2005), praca zbiorowa,
cena 10 z³.
- Historia budziwojskich ch³opów
(2005), aut. Wioletta Pruchnik; cena 15 z³.
- Szko³a w Budziwoju w latach 18471973 (2005), autorki: T. Borowiec
i R. Kawa; cena 15 z³.
- W³adys³aw Samek ch³op - inteligent
z Borku Starego (2004), opracowanie
redakcyjne Wanda Daszykowska-Ruszel;
cena 15 z³.
- Tyczyn - dziedzictwo kulturowe
(2003), pr. zbiorowa; cena 15 z³.
- Tyczyn i okolice (2003), autorka
Barbara Samolewicz, cena 15 z³.
- Szanse i bariery rozwoju gminy
(1997), autorzy: Z. Stachowski i K. Szczepañski; cena 15 z³.
- Ludwik Wodzicki - ziemianin z Tyczyna (1997), autor S³awomir Wnêk;
cena 7 z³.
- Dzieje parafii Tyczyn (1996), autor
ks. Franciszek Malak; cena 15 z³.
- Z dziejów Sanktuarium w Borku Starym k. Rzeszowa (1995), pr. zbiorowa;
cena 10 z³.
- W kasie UGiM mo¿na nabyæ znaczek
z herbem Tyczyna. Znaczek kosztuje 5 z³.

***
Moja myl o tobie
jest jak powietrze
bez niej nie mogê oddychaæ
jest we mnie
przy mnie
ze mn¹
mo¿e bez niej ³atwiej
by³oby ¿yæ
ale wtedy
nie mia³aby na imiê mi³oæ
A. M. Nowak, Mi³oæ

Z bibliotecznych imprez
15 marca br. odby³o siê spotkanie w Szkole Podstawowej
w Tyczynie z pisark¹ powieci dla dzieci i m³odzie¿y pani¹ Beat¹
Ostrowick¹. Pisarka za swoj¹ twórczoæ dla dzieci otrzyma³a nagrodê sezonu ksiêgarskiego Ikar 1995. W roku 2004 jej ksi¹¿ka
pt. wiat do góry nogami wpisana zosta³a na Listê Honorow¹
im. Hansa Christiana Andersena. Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, na sta³e mieszka w Krakowie.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie
oraz Miejsko-Gminny Orodek Kultury w Tyczynie
serdecznie zapraszaj¹ Czytelników na promocjê tomiku
wierszy Anny Miros³awy Nowak
pt. Pora mi³oci
Spotkanie odbêdzie siê w sali widowiskowej M-GOK
w Tyczynie 4 kwietnia br. (wtorek) o godz. 17.00.

Anna Miros³awa Nowak urodzona w Skar¿ysku-Kamiennej, przez
d³ugi czas mieszka³a w Rzeszowie, od
kilku lat mieszkanka naszej Gminy.
Opublikowa³a zbiory wierszy: Umykaj¹cy wiat (1992), Zatañczyæ zielon¹
wiosn¹ (1994), Mozaika (1996), Studnia czasu (1999), Lato w konfiturach
(2003).
Pora mi³oci to szósta propozycja poetycka A. M.
Nowak. To bardzo dojrza³e przedstawienie mi³oci - uczucia, które
dotyczy ka¿dego z nas. Mi³oæ zosta³a ukazana w lirykach jako
emocja przybieraj¹ca ró¿ne barwy, zawsze jednak nadaj¹ca sens
naszemu ¿yciu. Szczególnym czasem przebudzenia mi³oci jest
zbli¿aj¹ca siê wiosna, o czym poetka pisze w tytu³owym wierszu
Pora
0 mi³oci
-608-439-955
Wiosna
pora przebudzenia
wczorajszych têsknot
pora deszczu
zasuszonych ³ez
i porannych mgie³ milczenia
pora s³onecznych mi³oci
chwytam j¹ i niosê
w deszczu i mgle
niosê
by w jesieni snu
kosztowaæ jej owoce.
Wyboru wierszy do tomiku dokona³ Stach O¿óg (pracownik naukowy URz), on te¿ opatrzy³ tomik Pos³owiem. Ilustracje do zbiorku poezji wykona³a Teresa Paryna.

17 marca br. - wycieczka kl. I i II Szko³y Podstawowej
w Hermanowej (opiekunowie: Teresa Warda i Marta Rzucek),
po³¹czona z lekcj¹ biblioteczn¹ na temat zasad korzystania ze
zbiorów bibliotecznych, konkursy, zabawy, zwiedzanie muzeum.

22 i 24 marca - lekcje biblioteczne dla uczniów kl. Vc i VI
Szko³y Podstawowej w Tyczynie (opiekun: Anna Kowalczyk).
Spotkania te mia³y na celu zapoznanie m³odzie¿y z ksiêgozbiorem regionalnym naszej Biblioteki, z wydawnictwami o gminie
Tyczyn oraz z programem bibliotecznym SOWA, u³atwiaj¹cym
czytelnikom wyszukiwanie potrzebnej literatury.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszych placówek
bibliotecznych. Przypominamy tak¿e Czytelnikom o terminowym
zwrocie ksi¹¿ek.

Alicja Kustra
Agnieszka Ro¿ek
G£OS TYCZYNA
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Jestemy dla Ciebie!
Podstawowym celem Urzêdu Pracy jest przeciwdzia³anie bezrobociu i ³agodzenie jego skutków, dlatego pragniemy pomóc osobom bezrobotnym w odnalezieniu siê na rynku pracy. Nie wykonamy tego zadania bez wspólnej pracy
i zaanga¿owania. Faktem jest, i¿ osoby
aktywne szybciej uzyskuj¹ zatrudnienie,
dlatego nie traæ czasu i ju¿ dzisiaj rozpocznij poszukiwanie pracy, pomo¿emy
Ci nasz¹ rad¹, dowiadczeniem, a tak¿e
wsparciem finansowym. Mamy nadziejê, ¿e wród oferowanych przez nasz
urz¹d us³ug, znajd¹ siê takie, z których
skorzystasz.
PUP w Rzeszowie organizuje wiele form, które pomagaj¹ bezrobotnym
w znalezieniu pracy, a pracodawcom u³atwiaj¹ rozpoczêcie b¹d prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej.
Sta¿ mog¹ odbyæ osoby do 25 roku ¿ycia po szkole redniej b¹d osoby do 27
roku ¿ycia, które w okresie 12 miesiêcy
od dnia okrelonego w dyplomie, wiadectwie lub innym dokumencie ukoñczy³y szko³ê wy¿sz¹. D³ugoæ sta¿u wynosi
od 3 do 12 miesiêcy.
Przygotowanie zawodowe - skierowanie
mog¹ otrzymaæ osoby: bezrobotne bez
kwalifikacji zawodowych, d³ugotrwale bezrobotne (pzez 12 miesiêcy w ostatnich
2 latach), niepe³nosprawne, powy¿ej
50 roku ¿ycia, samotnie wychowuj¹ce
dziecko do 7 lat. Przygotowanie zawodowe mo¿e trwaæ maksymalnie 6 miesiêcy.
W okresie sta¿u lub przygotowania zawodowego przys³uguje stypendium w wysokoci zasi³ku dla bezrobotnych.

Szkolenia pomagaj¹ w podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowaniu siê. Prócz bezrobotnych mog¹
z nich skorzystaæ osoby w okresie wypowiedzenia z przyczyn dot. zak³adu
pracy lub zatrudnione w przedsiêbiorstwie bêd¹cym w stanie upad³oci, a tak¿e osoby pobieraj¹ce rentê szkoleniow¹.
Jeli masz prawo do zasi³ku i podejmujesz prace zarobkow¹ przys³uguje
Ci dodatek aktywizacyjny. Masz prawo
do dodatku, je¿eli w wyniku skierowania
przez PUP podj¹³e zatrudnienie w niepe³nym wymiarze czasu pracy i otrzymujesz wynagrodzenie ni¿sze od minimalnego, dodatek wynosi wówczas ró¿nicê
pomiêdzy Twoim wynagrodzeniem, a najni¿sz¹ p³ac¹, nie wiêcej jednak ni¿ 50%
zasi³ku dla bezrobotnych, przez okres,
w którym przys³ugiwa³by ci zasi³ek. Dodatek przys³uguje Ci te¿, je¿eli z w³asnej
inicjatywy podj¹³e prace w pe³nym wymiarze czasu pracy, w wysokoci do 30%
zasi³ku, przez po³owê okresu w jakim by
ci on przys³ugiwa³.
Nie otrzymasz dodatku w przypadku: skierowania przez PUP na subsydiowane miejsce pracy, podjêcia zatrudnienia u pracodawcy, u którego pracowa³e bezporednio przed zarejestrowaniem, pracujesz za zagranic¹
Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ w GCP w Tyczynie, tel.: 0172291885 lub w PUP w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 10 tel.: 017 854-19-17 lub ul. Partyzantów pod nr 017 850-26-52

Jeli szukasz pracy...
Stanowisko oferowane numer oferty
- Szef organizacji produkcji
1325
- Szwaczka-prasowaczka
1324
- Technik sanitarny
1323
- Monter instalacji sanitarnych
1322
- Brukarz
1319
- Kierownik sklepu
1314
- Sprzedawca
1313
- Kierowca C
1308
- Operator koparki
1307
- Spawacz z uprawnieniami
1297
- Monter konstrukcji stalowych
1296
- Blacharz
1294

Te i inne oferty pracy znajdziesz
w Gminnym Centrum Pracy
(Tyczyn, ul. Rynek 25) czynnym
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 - 15.30, tel. 22-91-885.
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El¿bieta Woniak
Burmistrz Gminy Tyczyn
Kazimierz Szczepañski
przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów
w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
od 8.00 do 15.00 (I piêtro)
17 marca 2006 r. w wieku 65 lat zmar³

JÓZEF SZURA
wieloletni prezes OSP
w Kielnarowej

Wyrazy wspó³czucia ¿onie,
synom i rodzinie
sk³adaj¹
Zarz¹d i cz³onkowie
OSP w Kielnarowej

7/2006

Uczmy
siê jêzyków
O.K. Centrum Jêzyków Obcych
Sp. z o.o. w rezultacie konkursu rozpisanego przez Wojewódzki Urz¹d Pracy
w Rzeszowie otrzyma³a dofinansowanie
na realizacjê projektu Upowszechnianie
znajomoci jêzyków europejskich na
Podkarpaciu.
Projekt zapewni 650 osobom
udzia³ w bezp³atnych kursach j. angielskiego lub niemieckiego na 4 poziomach
zaawansowania i mo¿liwoæ uzyskania
certyfikatu TELC. O uczestnictwo w kursach mog¹ ubiegaæ siê pracuj¹ce osoby
doros³e zatrudnione na umowie o pracê
i zamieszka³e na terenie woj. podkarpackiego. Zale¿y nam na wyrównaniu szans
edukacyjnych mieszkañców terenów
wiejskich, dlatego takie osoby maj¹ preferencje przy kwalifikowaniu kandydatów do projektu. Grupê mo¿emy utworzyæ w danej miejscowoci jeli zg³osi siê
tam nie mniej ni¿ 15 osób na tym samym
poziomie zaawansowania.
Szczegó³owe informacje na stronie internetowej www.okcentrum.com.pl
Zg³oszenia kandydatów przyjmowane s¹
do 15 kwietnia 2006 r. do godz. 20.00 za
porednictwem formularza zamieszczonego na tej stronie. Szkolenia rozpoczn¹ siê
w maju i czerwcu 2006 r., a ka¿da grupa
odbêdzie 150 godzin zajêæ.
Dodatkowe informacje w Biurze
Projektu: O.K. Centrum Jêzyków Obcych,
ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705
Lublin, tel. 081-533-78-32 (33).

rodowiskowy Dom
Samopomocy
w Tyczynie informuje,

¿e 9 kwietnia br. (niedziela)
w kociele parafialnym w Tyczynie bêdzie mo¿na kupiæ stroiki wielkanocne wykonane przez uczestników terapii zajêciowej.

Og³oszenie

Przypomina siê, ¿e 31 marca 2006
up³ywa termin op³aty rocznej za
wieczyste u¿ytkowanie dzia³ek.
Wp³at nale¿y dokonywaæ
w Kasie Urzêdu Gminy i Miasta
lub na konto Gminy Tyczyn
Nr 64 9164 0008 2001 0000
0286 0015.

Edukacja regionalna u³atwia
uczniowi odkrywanie to¿samoci kulturowej i okrelenie w³asnego miejsca w wiecie. Istotn¹ rolê pe³ni tu wspó³praca szko³y ze rodowiskiem lokalnym: z bibliotek¹, domem kultury oraz twórcami z regionu. Wa¿n¹ rolê edukacyjn¹ odgrywaj¹ te¿
wycieczki. S¹ one atrakcyjn¹ i aktywn¹
form¹ zdobywania wiedzy.
W ramach realizacji innowacyjnego programu Dziedzictwo kulturowe
w regionie uczniowie klas pi¹tych SP
w Budziwoju w marcu odwiedzili klub Country. Zostali zapoznani z dzia³alnoci¹
klubu i sukcesami zespo³u tanecznego.
G³ównym celem wizyty by³o obejrzenie
wi¹tecznych strojów ludowych z0regio-6
nu rzeszowskiego, krakowskiego i przeworskiego. Opiekunka klubu, pani Wanda Ziemniak, przygotowa³a wystawê
strojów i ciekawie opisa³a, wskazuj¹c charakterystyczne cechy ka¿dego z nich.
Uczniowie z zainteresowaniem
s³uchali opowiadania. Aby nie poprzestaæ
wy³¹cznie na teorii, sami stan¹ siê twórcami strojów ludowych, wykonuj¹c je
w zminiaturyzowanej formie podczas zajêæ dziedzictwa kulturowego. Niektórzy
uczniowie nawet przymierzali stroje. Wygl¹dali naprawdê uroczo.
Na zakoñczenie p. W. Ziemniak
zachêca³a uczniów do udzia³u w zajêciach
tanecznych prowadzonych w ka¿dy pi¹tek przez choreografa. Klub czeka na m³odzie¿ lubi¹c¹ taniec i pragn¹c¹ rozwijaæ
swe zainteresowania.

Edukacja regionalna

Z wizyt¹ w klubie COUNTRY

08-439955
Pani Wanda Ziemniak opowiada o cechach charakterystycznych stroju rzeszowskiego

Regina Kawa

Nie wypalaæ traw!
Ci¹g dalszy ze strony 6

wypalanie resztek po¿niwnych. W naszej
wiadomoci zal¹g³ siê mit, ¿e wypalanie
traw i s³omy poprawia jakoæ gleby, jest
swoistym rodzajem jej nawo¿enia i u¿yniania. Rolnicy nadal s¹dz¹, ¿e ogieñ to
najtañszy herbicyd do zwalczania chwastów. Okazuje siê, ¿e aby grunty rolne
utrzymywane by³y w tzw. Dobrej kulturze
rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony rodowiska zabronione jest wypalanie traw. Wiele lat temu naukowcy udowodnili, ¿e takie po¿ary s¹ szkodliwe.
Ogieñ nie tylko zabija ¿yj¹ce w trawie zwierzêta i mikroorganizmy, ale tak¿e wyja³awia glebê - z takich zabiegów oczyszczaj¹cych nie p³yn¹ ¿adne korzyci. Po wypaleniu gleba ubo¿eje. £¹ka czy pastwisko po wypaleniu zazieleni¹ siê, ale bêd¹
bezwartociowe. Jest to najgorsza opcja
przygotowania gleby do nowego cyklu.

Filip i Paulina mieli okazjê przymierzyæ stroje i choæ przez chwilê poczuæ siê kim innym

Szczególnym marnotrawstwem jest wypalanie s³omy pozostaj¹cej na polu po zbiorze zbó¿ kombajnem. S³oma, poza przeznaczeniem ció³kowym, stanowi jedn¹ z najwiêkszych rezerw pasz objêtociowych.
Spalanie s³omy na polu powoduje nierównomierny wzrost rolin nastêpczych, naruszenie struktury gleby i nadmierny rozwój chwastów.

sób na ich spo¿ytkowanie. Zamiast spalaæ, mo¿na je kompostowaæ i w postaci
próchnicy ponownie wprowadzaæ na pole.
Wtedy zyskamy pewnoæ, ¿e u¿yni¹ nam
glebê, a my osi¹gniemy bardziej owocne
plony bez szkód dla rodowiska.
(az)

Kary za wypalanie traw, ³¹k i nieu¿ytków
Art. 59 rozdz. 8 ustawy o ochronie
przyrody mówi, ¿e kto wypala rolinnoæ
na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, rowach, pasach przydro¿nych, szlakach
kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin,
podlega karze aresztu lub grzywny.

pod tym numerem od godz. 15.30

Nie wypalajmy traw i pozosta³oci rolinnych! Jest przecie¿ inny spo-

0-608-439-955
w dni powszednie i wiêta zg³aszaæ
mo¿na przypadki awarii sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej, obs³ugiwanej przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug w Tyczynie.
W godzinach pracy Spó³ki awarie zg³aszaæ mo¿na tak¿e pod nr tel.
017 22-19-312 lub 017 22-19-360

G£OS TYCZYNA
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SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

OG£OSZENIA

Sprzedam dzia³kê roln¹, widokow¹ o pow. 0,28 ha
po³o¿on¹ na terenie gm. Lubenia - przy drodze asfaltowej. Cena do uzgodnienia.
(152/3)
Tel. 017-22-93-040; 663-686-409
Sprzedam dzia³kê o pow. 26 arów w Hermanowej.
(153/2)
Tel. 503-132-187
Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 1,60 ha w Kielnarowej-Czerwonkach (gaz na dzia³ce).
(154/1)
Tel. 017-22-91-627

Niemiecki - korepetycje

Tyczyn, tel. 502-636-111

Do wynajêcia mieszkanie 30 m w Tyczynie.
(155/1)
Tel. 017-22-19-476
Sprzedam dzia³kê o pow. arów w ca³oci lub czêciach
w Borku Starym, w pobli¿u drogi Dynów-B³a¿owa.
(156/1)
Tel. 017-22-98-113 (wieczorem)
Kupiê dzia³kê, chêtnie wiêksz¹, na terenie Gminy Tyczyn.
(157/1)
Tel. 603-388-300
Wynajmê lokal 27 m2 w Tyczynie ul. Grunwaldzka na
biuro lub dzia³alnoæ handlow¹.
(158/1)
Tel. 601-201-054

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ
M³oda, dyspozycyjna z okolicy Tyczyna poszukuje
pracy - sprz¹tanie lub opieka nad dzieckiem.
(46/3)
Tel. 888-973-252
Wiosenne mycie okien podejmie m³oda uczciwa.
(47/2)
Tel. 503-398-512
Absolwentkê 2005 - rachunkowoæ i finanse lub
kierunek pokrewny przyjmê na 6 miesiêcy sta¿u.
Przyjmê osobê z grup¹ inwalidzk¹ do pracy
w biurze rachunkowym.
(48/1)
Tel. 017-850-73-37
Studentka zaoczna szuka pracy jako opiekunka do
dziecka.
(49/1)
Tel. 605-374-734
Wszyscy zainteresowani umieszczeniem swojej
oferty na naszych ³amach, proszeni s¹ o osobisty
kontakt z redakcj¹ - UGiM pok. 26, I piêtro (lub pok. 24).
Oferty Szukam pracy, Dam pracê i Sprzedam/
kupiê dzia³kê, dom s¹ bezp³atne.

STRUG-PEX 2, Tyczyn, ul. Podwale 27 a,
tel. 017-22-19-101; 603-752-965; 512-482-662
Opony na ka¿de ko³o nowe i bie¿nikowane
* osobowe * dostawcze * terenowe
* ciê¿arowe* rolnicze * motorowe
po atrakcyjnych cenach
hurtowych i detalicznych.
Wymiana opon osobowych 30 z³ komplet.

Przypominamy, ¿e

15 marca br. up³yn¹³ termin p³atnoci I raty podatku
rolnego i I raty podatku od nieruchomoci.
Podatek op³acaæ mo¿na: w kasie UGiM Tyczyn, na
II piêtrze, w godz. 8.00 - 15.00; u so³tysów; na konto Gminy
Tyczyn nr 64 9164 0008 2001 0000 0286 0015.
ZAWIADOMIENIE
Zbli¿a siê ostateczny termin wymiany starych
dowodów na nowe. Dla mieszkañców Gminy Tyczyn bêd¹
wykonywane zdjêcia specjalnie w tym celu. Zdjêcia
wykonywane metod¹ komputerow¹, odbiór za kilka minut.
Op³ata 20 z³ za komplet zdjêæ.
Zainteresowanych firma FOTO-PROD zaprasza do Urzêdu Gminy (wietlica) w dniu 7 kwietnia 2006 r. (pi¹tek)
w godz. 10.00-13.00, prosz¹c o punktualne przybycie.
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Szkolne turnieje
Mi³onicy pi³ki siatkowej z Zespo³u Szkó³ w Tyczynie rywalizowali
w pi¹tek, 3 marca br., o miano najlepszej
dru¿yny. Startowa³o 9 reprezentacji klasowych (6 ch³opców i 3 dziewcz¹t) i tylko
dlatego, ¿e zawody zosta³y rozegrane
w hali WSIiZ w Kielnarowej, równoczenie na trzech boiskach, uda³o nam siê
wy³oniæ zwyciêzców po 3 godzinach zmagañ. Mecze by³y bardzo zaciête i emocjonuj¹ce.
Wród dziewcz¹t najlepsze okaza³y siê siatkarki z kl. Ic: G. Bogoñ, H. Borek,
P. Rybka, K. Tereszko, K. Mazur, B. Pi³at,
P. Bodzioch, przed klas¹ Ic i reprezentacj¹
klas Ia i Id. W klasyfikacji ch³opców zwyciê¿yli zawodnicy kl. IIIa, którzy zagrali
w sk³adzie: P. Bocek, A. Dziura, P. Leniart,
R. Salach, D. Dykiel, K. Kie³boñ, B. i R.
Piêta, przed teamem klas Ia i Id (ta ekipa
sprawi³a ogromn¹ niespodziankê awansuj¹c do meczu fina³owego). Na trzecim miejscu uplasowa³a siê kl. Ib.

Tenis sto³owy
II liga.
* Kobiety z Kielnarowej rozegra³y przedostatni mecz z dru¿yn¹ Radoæ Gorlice
remisuj¹c w tym meczu 5:5, a dla Kielnarowej punkty zdobywa³y Jadwiga Kunierz 2,0; Monika Kie³t i Agnieszka
Dzwierzyñska po 1,5.
* Mê¿czyni rozegrali ostatni mecz ulegaj¹c u siebie Agra Olesno II 9:1. Wiêkszoæ pojedynków by³o bardzo wyrównanych, gdzie walka trwa³a po 5 setów,
jednak koñcowy wynik by³ niekorzystny
dla Jarowców i nie odzwierciedla³ przebiegu rywalizacji na sto³ach. Punkty w grze
deblowej wywalczyli Pawe³ W³odyka
i Mi³osz Szewczyk.
III liga kobiet.
* Dziewczyny meczami z Pogórze Wielopole Skrzyñskie zakoñczy³y rundê zasadnicz¹ wygrywaj¹c u siebie 10:7 i rozpoczê³y rundê rewan¿ow¹ wygrywaj¹c na
wyjedzie 10:3. Punkty w tych meczach
zdobywa³y Sylwia Pako 4,5 i 3,5; Dorota
Rz¹sa 4,5 i 3,0; Joanna Rz¹sa 3,5; Iwona
Paluch 1,0.
Puchar Polski
Rozpoczê³y siê rozgrywki o Puchar Polski
na szczeblu wojewódzkim, gdzie Jar wystawi³ 5 dru¿yn (2 kobiece oraz 3 mêskie).
* W pierwszej rundzie wszystkie dru¿yny
z Kielnarowej pokona³y swoich rywali.
Wród kobiet Jar I pokona³ KKTS Kro-

16 marca br do rywalizacji o tytu³
mistrza szko³y stanêli tenisici sto³owi.
Obejrzelimy wiele ciekawych i stoj¹cych
na wysokim poziomie pojedynków, szczególnie wród ch³opców.
Niepokonanym okaza³ siê Pawe³
Filipek kl. Ib przed Dariuszem Pomyka³¹
kl. Id i Karolem Chohur¹ kl. Ic. Kolejne

miejsca zajêli: Dariusz B³a¿ejowski, Sylwester Hada³a i Mateusz B³a¿ejowski. Wród
dziewcz¹t klasyfikacja przedstawia siê
nastêpuj¹co: I m. Agnieszka Norek kl. Ic,
II m. Klaudia Skrzypiec kl. Ia, III m. Natalia Górzec kl. Ia, IV m. Patrycja Rybka kl. Ic.

sno II 4:3, za Jar II pokona³ Górnowiê Górno 4:0 oba mecze odby³y siê na
wyjedzie. Wród mê¿czyzn Jar II pokona³ MOSiR £añcut 4:0, za Jar III AZS Rzeszów V 4:2.
* W drugiej rundzie wród kobiet Jar I
uleg³ Brzostkowiance Brzostek 4:0, za
druga dru¿yna rozegra mecz z pierwszoligowymi dziewczynami z Krosna. By³o to
spory sukces dziewczyn z Kielnarowej,
gdy¿ obie dru¿yny Jaru znalz³y siê
wród 5 najlepszych dru¿yn z Podkarpacia. Mê¿czyni z III dru¿yny ulegli K¹kolówce 4:0 a II dru¿yna pokona³a po dramatycznym meczu MTS Mielec II mimo,
i¿ przegrywa³a ju¿ 3:0, ostatecznie zwyciê¿y³a 4:3 a punkty dla nich zdobyli Karol Wania i Dawid l¹czk po 1,5; Konrad
Maliszewski 1,0.

udzia³u) w eliminacjach wojewódzkich
i pó³fina³owych.
* W najbli¿szym okresie rozegrane zostan¹ mistrzostwa województwa w poszczególnych kat. m³odzie¿owych, w których
wyst¹pi po 32 najlepszych zawodników
z województwa. Wród nich bêd¹: Dorota Rz¹sa, Jagoda Ziemiañska, Przemys³aw
Kaplita (m³odzicy), Marta Makowiecka,
Sylwia Pako, Iwona Paluch, Dawid l¹czka, Piotr Basta (kadeci) i Joanna Rz¹sa,
Karol Wania, £ukasz Pyziak i Jakub Pako (juniorzy).
* W dniach 1-2 kwietnia br. odbêd¹ siê
w Przemylu mistrzostwa wród kadetów,
8-9 kwietnia br. w Stalowej Woli mistrzostwa juniorów, za 22-23 kwietnia br.
w Kronie mistrzostwa m³odzików.

* W Drzonkowie k. Zielonej Góry odby³
siê III Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny, w którym zagra³y reprezentantki Jaru.
Jadwiga Ziemiañska zajê³a XX m., a Dorota Rz¹sa by³a XXVII. Obie, dziêki dobrym
wystêpom we wszystkich III OTK-ach,
zapewni³y sobie udzia³ w Mistrzostwach
Polski m³odziczek plasuj¹c siê po III OTK
D. Rz¹sa na XIX, a J. Ziemiañska na XXII.
Równie¿ w Mistrzostwach Polski kadetek
wystartuje Marta Makowiecka, która zajmuje XVIII m. po III OTK (24 najlepsze we
wszystkich kat. m³odzie¿owych zapewniaj¹ sobie udzia³ z limitami imiennymi ju¿ bez

Halina Kielich

Ryszard Rz¹sa

Pani
Zofii Miêdlar-Mruk
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci

sk³adaj¹
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