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Zespó³ piewaczy Matysowianki
Ci¹g dalszy ze strony 1

mieszkañcy. Piêkne ludowe stroje wypo¿yczali z WDK-u, gdy¿
nie mieli pieniêdzy na zakup w³asnych. Pierwszymi cz³onkami
zespo³u byli m.in.: Maria Matwij, Zofia Sikora, Aniela Lisowicz, Bernadeta Hoszko, Edward Piejko, Genowefa Piejko, Tadeusz Chuchla, Katarzyna Jarosz, Zofia S³owik, Roman Krawczyk, Bronis³awa Szczepanik, Genowefa Szobak, Genowefa
Klêsk, Boles³aw Ró¿añski, Marcin G¹sior, Genowefa migiel,
W³adys³aw Wasilewski, Helena i Stanis³aw Stanio, Jan Oczo,
Helena Wnuk, Janina Janda i Augustyn Wójcik. Kapelê tworzyli m.in.: Edward Szyszka, Emil Szyszka, Tadeusz Chuchla,
Ignacy Pyziak.
Zespó³ wraz z kapel¹ bardzo czêsto wyje¿d¿a³ i prezentowa³ swój bogaty program artystyczny, piewaj¹c i tañcz¹c
w rytm regionalnej muzyki. Ile razy bywa³o - robota w polu,
¿niwa, ludzie najête, przylatuje Krawczykowa: Trzeba jechaæ na
wystêp. To siê jecha³o.- wspomina cz³onek zespo³u. Pszczó³ki wystêpowa³y m.in. w Warszawie podczas otwarcia Mostu
Poniatowskiego i Trasy W-Z, w Kazimierzu, Mielcu, G³ogowie
M³p. oraz w wielu s¹siednich miejscowociach, zazwyczaj podczas do¿ynek. Tam wystawiane by³y widowiska samodzielnie
u³o¿one przez Zofiê Krawczyk. Ona natomiast, wieczorami gdy
domownicy k³adli siê spaæ, wyci¹ga³a zeszyty i pisa³a. Pomys³y
czerpa³a z obserwacji, z opowieci innych ludzi, z tego co sama
pamiêta³a. Tak w 1949 r. powsta³o Wesele, które w 1976 r. zosta³o wystawione ju¿ w autentycznej oprawie wesela Heleny
Pañczak i Henryka Baja. Warto tak¿e wspomnieæ o wielu innych
widowiskach, które w ciekawy sposób ukazywa³y regionalne
tradycje i obrzêdy: Wyprawa Grzegorza do morza, Podwójne
zaloty, Kiszenie kapusty, Laura i Filon.
Zespó³ otrzma³ liczne nagrody i wyró¿nienienia. W roku
1970 nagra³ wi¹zankê pieni ludowych dla Radia Rzeszów. Dwa
lata póniej Pszczó³ki w G³ogowie M³p. zajê³y III miejsce

Aniela Lisowicz, Helena Jarosz, Zofia Krawczyk i Zofia
S³owik

25 maja 1975. Otwarcie lini MPK w Matysówce

Ci¹g dalszy na stronie 19 i 20

Do¿ynki w Jaros³awiu
Dolny rz¹d: Maria Gregu³a, Kazimiera Sawicka, ..., Zofia S³owik, Urszula
Paczeniak i Gra¿yna Paczeniak
u góry: Stanis³aw W¹sacz, Augustyn Wójcik, W³adys³aw Lisowicz, Kazimierz
Krawczyk, Józef Bito, Roman Krawczyk
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8 czerwca br. delegacja uczniów
i nauczycieli ze Szko³y Podstawowej im.
w. Królowej Jadwigi w Hermanowej mia³a zaszczyt uczestniczyæ w Uroczystej
Mszy w. odprawionej z okazji sprowadzenia relikwii w. Jadwigi Królowej do
Biecza.
Mszê koncelebrowali ksiê¿a z ca³ej diecezji rzeszowskiej. Homiliê wyg³osi³
Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny Wielki Orêdownik i Czciciel wiêtej Jadwigi Królowej, wskazuj¹c na postaæ królowej pe³nej mi³oci do Boga, zawierzenia
Bogu, jako wzór w czynieniu mi³osierdzia
i w okazywaniu mi³oci ludziom cierpi¹cym. W trakcie Mszy og³oszono w. Jadwigê Królow¹ Honorow¹ Patronk¹ miasta i gminy Biecz, powiêcono drewnian¹
figurê (wykonan¹ przez artystê rzebiarza
ze S³ociny) i sztandar Sodalicji w. Jadwigi Królowej podejmuj¹cej ró¿ne inicjatywy dotycz¹ce Królowej.

Bli¿ej w. Królowej Jadwigi

Delegacja hermanowskiej szko³y z kustoszem bieckiej Kolegiaty

Procesja z relikwiami w. Jadwigi

Nastêpnie otwarto w Kolegiacie
Bieckiej Oratorium i muzeum Jej powiêcone oraz szlak turystyczny Jej imienia.
W uroczystoci wziê³y udzia³ szko³y im. w. Królowej Jadwigi z diecezji rzeszowskiej, oprócz naszej by³y m.in. szko-

Rada uchwali³a...
W zwi¹zku z otrzyman¹ w dniu
3 lipca br. promes¹ w kwocie 300.000 z³ na
usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych,
radni na sesji, która odby³a siê 20 lipca br.
dokonali podzia³u otrzymanych przez
Gminê rodków. Kwota promesy
z MSWiA, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
wymogami, uzupe³niona zosta³a o wk³ad
w³asny w wysokoci 100.000 z³. rodki te

³y z Biecza, Pagorzyny, Niechobrza,
Niwisk, S³ociny i Rzeszowa. Nawi¹zany
zosta³ kontakt miêdzy szko³ami.
W trakcie spotkania z ks. Biskupem wszystkie szko³y otrzyma³y Pami¹tkê sprowadzenia relikwii do Biecza oraz
pochodzi³y ze zmniejszenia wydatków na
projekt komputeryzacji Urzêdu Gminy.
Radni zadecydowali, by kwotê
400.000 z³ podzieliæ na wykonanie nastêpuj¹cych zadañ:
- przebudowa drogi Kielnarowa Zawodzie
(odcinek ok. 300 mb)
- 70.000 z³,
- przebudowa ul. Mokra Strona w Tyczynie (odcinek ok. 450 mb)
- 97.000 z³,
- przebudowa drogi Bia³a Mokra Strona
(odcinek ok. 350 mb)
- 80.000 z³,
- przebudowa drogi Hermanowa Pañskie
Pola (odcinek ok. 350 mb) - 80.000 z³,

nowe publikacje o Królowej Jadwidze,
m.in. Skarby w. Królowej Jadwigi.
Szkole Podstawowej w Hermanowej imiê Królowej Jadwigi nadano w roku
1912. Królowa Jadwiga zosta³a kanonizowana 8 czerwca 1997 r., a 9 czerwca 1997
Ojciec wiêty Jan Pawe³ II powiêci³
Sztandar Szko³y w Krakowie. Od tego dnia
8 czerwca jest wiêtem Patrona Szko³y. Obchodzimy je bardzo uroczycie. Przygotowywane s¹ ró¿ne przedstawienia z ¿ycia Królowej z wykorzystaniem tañców
dworskich, prace plastyczne - Królowa
Jadwiga w legendach, prace literackie Jadwiga - nasze ród³o, konkursy wiedzy o patronce, gromadzimy zbiór publikacji, pieni i modlitw o Jadwidze, poznajemy miejsca zwi¹zane z postaci¹ - Kraków, Biecz, Sandomierz.
S³owa Królowej Jadwigi: Mi³ujcie
nie s³owem i jêzykiem, lecz czynem i prawd¹ s¹ dla nas drogowskazem w pracy
z m³odzie¿¹.

Renata Prokop
Dyrektor Szko³y w Hermanowej
- przebudowa ul. Witosa w Budziwoju
(odcinek ok. 300 mb)
- 73.000 z³.
Naprawy dróg zostan¹ wykonane
do koñca wrzenia br.

Burmistrz Gminy Tyczyn
Kazimierz Szczepañski
przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów
w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
od 8.00 do 15.00 (I piêtro)

G£OS TYCZYNA

15/2006

3

Dzieñ Matki i Dzieñ Dziecka

Z ¿ycia Stowarzyszenia

25 maja br. IV grupa warsztatowa Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym w Tyczynie zorganizowa³a
imprezê okolicznociow¹ z okazji Dnia Matki (zdj. obok). Miejscem spotkania by³a restauracja Galeria w Tyczynie. Zaproszone mamy mia³y mo¿liwoæ obejrzeæ wystêp swoich dzieci
oraz otrzyma³y piêkne laurki z ¿yczeniami. Spotkanie przebiega³o w mi³ej i ciep³ej atmosferze, wzbudzi³o zachwyt mam, o czym
wiadczy³y liczne brawa i podziêkowania dla organizatorów.
Dziêkujemy pani Zofii Maderze za udostêpnienie lokalu i bezp³atne przygotowanie poczêstunku. Takie spotkanie jest form¹
integracji osób niepe³nosprawnych, to okazja by podzieliæ siê
swoimi problemami, prze¿yciami, radociami i przyjemnie spêdziæ wolny czas.
W wietlicy Caritas w Hermanowej-Czerwonkach odby³
siê w dniu 1 czerwca br. piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
Cz³onkowie Stowarzyszenia zostali przyjêci przez pani¹ Martê Leniart, która jest
zaanga¿owana w pracê na rzecz potrze- rze toczy³y siê rozmowy, piewy, tañce
buj¹cych. Zagoci³ tak¿e ks. proboszcz przy ciasteczkach, pieczeniu kie³basy szybparafii Hermanowa Mieczys³aw Lignow- ko zlecia³ czas. Dzieci w nagrodê za akski. W ¿yczliwej, przyjacielskiej atmosfe- tywnoæ dosta³y wiec¹ce gad¿ety,

a wszyscy maskotki. Tutaj podziêkowania nale¿¹ siê paniom z Caritas w Hermanowej za przygotowanie spotkania,
obs³ugê i przyjacielskie przyjêcie.

VII Powiatowy Dzieñ Jednoci
Na tak profesjonalnie przygotowanym spotkaniu Cz³onkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym
jeszcze nie byli. Lubenia 2006 w dniu
18 czerwca br. wita³a nas na stadionie sportowym pod has³em Ka¿dy inny - wszyscy
równi. By³o nas kilkaset osób, w tym
cz³onkowie 13 Stowarzyszeñ Niepe³nosprawnych z powiatu rzeszowskiego.
Bp Kazimierz Górny w asycie
kap³anów odprawi³ uroczyst¹ Mszê w.,
a w naszej intencji modli³ siê nasz duszpasterz ks. Bogdan Têcza.
Po Mszy w. wystêpowali tancerze zespo³u Lubenka, Kapela Lubeniacy, dzieciêcy zespó³ Skrzaty, grupa
Seven. Mo¿na by³o podziwiaæ pokazy
motocykli, stra¿y po¿arnej, poszaleæ na
weso³ym miasteczku.
W czêci artystycznej dobrze zaprezentowali siê nasi cz³onkowie piewaj¹c, tañcz¹c, rysuj¹c oraz bior¹c udzia³
w grach sportowych. Na wyró¿nienie zas³uguj¹: Ma³gorzata Wróbel, £ukasz Pa³czyñski, Dominika Dziuba, Dominik
Wilk i Alicja Gajdek.

Weso³e miasteczko, zdobyte nagrody, dobra pogoda dope³ni³y radoci
i niezapomnianych wra¿eñ z udanej imprezy integracyjnej. S³owa podziêkowania nale¿¹ siê Wójtowi Gminy Lubenia
panu Adamowi Warzybokowi, który zaanga¿owa³ wielu ludzi dobrego serca, pracowników szkó³, urzêdu gminy, biblioteki, stra¿y, sponsorów, wolontariuszy,

Wakacje, wakacje!!!
Miejsko-Gminny Orodek Kultury w Tyczynie zaprasza dzieci w wieku
szkolnym na zajêcia, które trwaæ bêd¹ do 28 lipca br.
Zajêcia te prowadzi pani Jolanta Kocy³a, co gwarantuje dobr¹ zabawê
i rozliczne atrakcje. Dzieci maj¹ mo¿liwoæ nauki tanecznych kroków, konkursów plasytcznych, sportowych rozgrywek, wycieczek po okolicy.

4

G£OS TYCZYNA

15/2006

którzy wzorowo w³¹czyli siê do obs³ugi
i organizacji uroczystoci. Wszystko by³o
zapiête na przys³owiowy ostatni guzik
i zas³ugiwa³o na pochwa³ê.
Mo¿e nastêpna tego typu impreza, za rok, bêdzie zorganizowana w Tyczynie!?

Maria Hada³a

Uwaga czytelnicy!
Nastêpny numer GT uka¿e siê
z dat¹ 6 sierpnia 2006 r.
Termin sk³adania tekstów na dyskietce lub CD up³ywa
31 lipca 2006 r.
Zdjêcia mile widziane.

T a a a ka ryba !!!
Na terenie Gminy Tyczyn swoj¹ dzia³alnoæ sportowo rekreacyjn¹ prowadzi Ko³o Wêdkarskie Nr 31 STRUG w Tyczynie. Ko³o liczy 210 cz³onków. W czerwcu br. coroczn¹ tradycj¹
cz³onkowie Zarz¹du Ko³a zorganizowali z okazji Dnia Dziecka
piknik nad stawami w Tyczynie przy ulicy Stawowej.

Stoj¹ od lewej: Sylwia Bieszczad, Kornelia Czemarnik, Jan Siwy Prezes Ko³a, Julia Baczewska, Artur Krztoñ, Kamila Trawka, Dariusz
Niedwiecki - Skarbnik Ko³a, Jakub Siwy i Artur Trawka

W³adys³aw Haszko, cz³onek Zarz¹du Ko³a wrêcza nagrodê
zwyciêzcy zawodów dla dzieci Arturowi Krztoniowi

W pikniku wziê³o udzia³ 43 dzieci oraz rodzice i opiekunowie. W czasie pikniku odby³y siê zawody wêdkarskie dla dzieci,
w których I miejsce zaj¹³ Artur Krztoñ, II miejsce Kamila Trawka, III miejsce Kornelia Czemarnik, IV miejsce Julia Baczewska, V miejsce Artur Trawka, VI miejsce ex equo Sylwia Bieszczad, Jakub Siwy. Zwyciêzcom wrêczono atrakcyjne nagrody,
a wszystkie dzieci otrzyma³y upominki w postaci s³odyczy, owoców i napojów. W grupie powy¿ej 14 lat I miejsce zaj¹³ £ukasz
Szczoczarz, a drugie ex equo Bartosz Zapartek i Józef Ciuba
(zdj. poni¿ej).

* Sklep Katarzynka z Bia³ej,
* Sklep Prima z Bia³ej,
* Sklep WOD-KAN z Tyczyna - Ryszard Kaczor,
* Sklep Damers z Tyczyna - Dariusz Niedwiecki,
* Zak³ad Produkcyjny Resbram
z Hermanowej - Krzysztof Pere³ka,
* ZPHU Jar z Kielnarowej - Ryszard Rz¹sza, Jan Syno.

Jan Siwy

Og³oszenie

Po zakoñczonych zawodach obok rybaczówki nad stawami dzieci opowiada³y sobie wra¿enia z zawodów zagryzaj¹c
gor¹c¹ kie³bask¹ z grila.
Zarz¹d Ko³a dziêkuje sponsorom za ufundowanie nagród,
s³odyczy, napojów i kie³basy. Byli to:
* Bank Spó³dzielczy w Tyczynie,
* Zak³ady Miêsne Herman - Kielnarowa-Czerwonki,
* Firma Rol-Bis - Jan i Krzysztof Siwy,

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Tyczynie - Biuro wiadczeñ Rodzinnych informuje, ¿e od 1 sierpnia
br. przyjmowane bêd¹ wnioski o ustalenie prawa do zasi³ku
rodzinnego oraz dodatków do zasi³ku rodzinnego na nowy
okres zasi³kowy, który obowi¹zuje od 1 wrzenia 2006 r.
do 31 sierpnia 2007 r.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ dokumenty:
- zawiadczenie o dochodzie podlegaj¹cym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych z Urz¹du Skarbowego o dochodach za rok 2005,
- zawiadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym za rok
2005 z ewidencji gruntów.
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Wakacyjnym szlakiem

Dwór hrabiów Wodzickich - Góra Chabówka

Wêdruj¹c po Gorcach znalaz³am
lady historii rodu Wodzickich i sens nadania LO w Tyczynie imienia W³adys³awa
Orkana.
By³a dyrektor Zespo³u Szkó³ - LO
w Tyczynie, Pani Wanda Wojciechowska
we wstêpie publikacji pt. 50 lat Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. W³adys³awa
Orkana w Tyczynie pisze: Spraw¹ istotn¹, po czêci niewyjanion¹ do koñca
pozostaje np. powi¹zanie W³adys³awa
Orkana z Tyczynem, z hrabi¹ Ludwikiem
Wodzickim. Otó¿ W³adys³aw Orkan urodzi³ siê w Porêbie Wielkiej, a od drugiej
po³owy XVIII w. dobra porêbskie przej¹³
kasztelan biecki Piotr Wodzicki. Ród Wodzicki posiada³ ten maj¹tek a¿ do II wojny
wiatowej. W ksi¹¿ce Ludwik Wodzicki ziemianin z Tyczyna na str. 14 autor S³awomir Wnêk pisze, ¿e Wodziccy dzier¿yli
w swoich rêkach maj¹tki w: Porêbie Wielkiej (miejsce urodzenia W³adys³awa Orkana), Niedwiedziu (tu jest grób ¿ony
Orkana i córki Zosi), Mszanie, Lubimierzu. Dawna polana Wasielka le¿¹ca w Gorczañskim Parku Narodowym stanowi³a
czêæ dóbr Wodzickich.
Poni¿ej Parku Górnego Wodziccy
mieli letni¹ rezydencjê zbudowan¹ z bali
modrzewiowych, w stylu alpejskim.
W czasie okupacji hitlerowskiej budynek
nale¿a³ do Dowódcy SS, któremu szef gestapo Himmler podarowa³ tê rezydencjê
na zameczek myliwski. Podobnie jak wiêkszoæ zabudowañ dworskich, budynek
zosta³ spalony w 1945 r., po opuszczeniu
go przez Niemców. Ocala³ po po¿arze jedyny budynek lamus (wozownia) z niewielk¹ przybudówka od strony pó³nocnej (tzw. lodowni¹). Ma dach kryty gontem, a na dachu wie¿yczkê.
W pobli¿u wozowni warto zwróciæ uwagê na potê¿ny pieñ zwany Wi¹-

Trasa cie¿ki edukacyjnej
Park podworski hrabiów Wodzickich - góra Chabówka

I etap
- d³ugoæ cie¿ki: ok. 1 km
- czas przejcia: 1,5 godz.
- ró¿nica wzniesieñ: 30 m
- liczba przystanków: 9
zem ch³osty. Jego nazwa nawi¹zuje do
czasów, kiedy miejscowa ludnoæ odrabia³a pañszczyznê. Pod tym wi¹zem wymierzano karê uchylaj¹cym siê od tego
obowi¹zku.
Dalej odnajdujemy fundamenty
stodo³y i spichlerza spalonego w 1939 r.,
poroniête kêp¹ rdestu; stajnie zachowa³y siê po dzi dzieñ - kryte gontowym da-

Szko³a Jêzyka Angielskiego

SPEAKER

rozpoczynaj¹c swój trzeci rok dzia³alnoci w Tyczynie
og³asza nabór na rok szkolny 2006/07
na kursy jêzyka angielskiego:
- dla dzieci w wieku 6-12,
- m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej,
- przygotowania do matury (sukces
uczestników 2 ostatnich lat!),
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- dla doros³ych, w tym Business English
i angielski w podró¿y i pracy,
- podrêczniki i inne materia³y w cenie kursu
- zajêcia prowadz¹ wykwalifikowani
nauczyciele-anglici oraz gocie anglojêzyczni,
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II etap
- d³ugoæ cie¿ki: ok. 2,5 km
- czas przejcia: 2 godz.
- ró¿nica wzniesieñ: 200 m
- liczba przystanków: 7
chem. Zachowa³a siê kamienna kapliczka
przy g³ównej alei parku.
Pocz¹wszy od roku 1760 a¿ do 1945
klucz porêbski by³ w³asnoci¹ rodziny
Wodzickich. Po II wojnie wiatowej maj¹tek przeszed³ na w³asnoæ Skarbu Pañstwa i jako taki od 1981 r. jest w zarz¹dzaniu Gorczañskiego Parku Narodowego.

El¿bieta Domino
- zajêcia z nastawieniem na konwersacjê,
- ma³e grupy (6-9 osobowe),
- niskie ceny, p³atnoæ w miesiêcznych
ratach,
Zg³oszenia: na wakacjach telefonicznie ( 22-93-610, 501 542 903) lub osobiste w pierwszych dniach wrzenia
w tyczyñskich szko³ach publicznych.
Serdecznie zapraszam

Marzena Wianecka-Kusy

Jubileusz u borkowskich Dominikanów

65 lat kap³añstwa O. Piusa
Nie tak dawno O. Piusowi z Borku Starego ¿yczylimy
zdrowia na 90-te urodziny, a ju¿ mamy now¹ okazjê do gratulacji.
24 czerwca br. O. Pius obchodzi³ 65-lecie kap³añstwa. Nie by³o
z tej okazji ¿adnych uroczystoci, bo jak O. Pius sam o sobie
mówi: stary ci ja, stary, moja g³owa siwa, dowodz¹c tym samym dobrego humoru i dystansu do swej osoby.
A ju¿ tak na powa¿nie...
O. Pius, Franciszek Be³ch urodzi³ siê 3 kwietnia 1916 r.
w W¹wozach, przysió³ku wsi Sobniów le¿¹cej w bezporednim
s¹siedztwie Jas³a, w parafii Jas³o i ochrzczony w jasielskiej farze.
Szko³ê powszechn¹ skoñczy³ w Sobniowie, pierwsze klasy gimnazjalne zaliczy³ w Jale, a póniej rodzice zdecydowali o przeniesieniu go do ¯ó³kwi pod Lwowem, do s³ynnego gimnazjum
im. Stanis³awa ¯ó³kiewskiego. Maturê zda³ w 1935.
Nowicjat w zakonie dominikanów odby³ w Krakowie,
a póniej studia - we Lwowie, w Warszawie i w Krakowie. Ca³y
czas pod ojcowsk¹ wychowawcz¹ opiek¹ b³. O. Micha³a Czartoryskiego oraz wiat³ym naukowym protektoratem S³ugi Bo¿ego
O. Jacka Woronieckiego. wiêcenia kap³añskie otrzyma³ w roku
1941, a studia skoñczy³ ze stopniem lektora (wyk³adowcy) wiêtej teologii.
W roku 1943 O. Pius rozpocz¹³ pracê duszpastersk¹.
Wys³ano go - jak mówi - na przeæwikê do Czortkowa (dzi
Ukraina). Czortkowski klasztor w 1941 r. prze¿y³ tragediê - wszystkich zakonników zamordowano, a budynki klasztorne spalono.
O. Pius przyby³ na miejsce, gdy klasztor by³ w trakcie odbudowy, a warunki do ¿ycia - ¿adne. Niós³ pos³ugê duszpastersk¹
mieszkañcom wsi Szmañkowce i Szmañkowczyki, uczy³ te¿
w tajnym gimnazjum w Czortkowie. W 1994 r. prze¿y³ rze Polaków z Czortkowa i okolicy przez bandy UPA, cudem z tej rzezi
uratowany, po wielu k³opotach uzyska³ przeniesienie do Krakowa. Tu zamieszka³ w klasztorze ojców dominikanów i rozpocz¹³
pracê profesora w Studium dla zakonników - najpierw w Krakowie, póniej przez rok w Warszawie.
Lata 50-te i 60-te spêdzi³ kolejno: w Prudniku na Dolnym
l¹sku (7-8 lat), w Jaros³awiu (gdzie przeby³ ciê¿k¹ operacjê jamy
brzusznej i w Tarnobrzegu (lat kilkanacie). Wszêdzie by³ duszpasterzem m³odzie¿y, naucza³ religii w gimnazjum i w szko³ach
rednich. Do dzi zreszt¹ pamiêtaj¹ o nim dawni uczniowie, którzy z ró¿nych stron wiata l¹ wi¹teczne ¿yczenia i pytaj¹
o zdrowie.
Ju¿ wtedy O. Pius rozpocz¹³ pracê nad przek³adem z ³aciny na jêzyk polski Summy w. Tomasza z Akwinu. Doæ powiedzieæ, ¿e na 34 tomy tego dzie³a 14 przet³umaczy³ O. Pius.
Dzi s¹ one bardzo przydatne dla naukowców, nawet Papie¿ Jan
Pawe³ II w swoim ostatnim dziele Pamiêæ i to¿samoæ podawa³
cytaty ze w. Tomasza w Piusowym t³umaczeniu.
Od wrzenia 1986 r. - kolejna okr¹g³a rocznica!!! - O. Pius
zaszy³ siê w Borku Starym, oddaj¹c siê ¿arliwie adoracji Najwiêtszej Panienki i rozpracowuj¹c tajemnice Sanktuarium Borkowskiego. Tak, tajemnice, bo okaza³o siê, ¿e ³aciñskie dokumenty nie zawsze dot¹d by³y wiernie t³umaczone, st¹d w publikacjach o Borku wiele by³o przek³amañ i niecis³oci. Systematycznie prostowa³ je O. Pius, publikuj¹c swoje prace na u¿ytek
rodowiska naukowego, w którym ma godne miejsce i niek³amany autorytet. Do dzi otrzymuje zaproszenia z orodków uni-

Ojciec Pius ze swym nieod³¹cznym s³omkowym kapeluszem
Fot. O. Roman Bakalarz

wersyteckich z ca³ego kraju na konferencje, seminaria. Do dzi
tak¿e s³u¿y pomoc¹ wielu przysz³ym licencjatom, magistrom,
doktorom, którzy dzieje regionu, w tym Borkowskiego Sanktuarium czy Cudownego Obrazu maj¹ za temat swych prac.
Ale poza tym, dostrzega³ O. Pius wartoæ l¿ejszej twórczoci. Zebra³ pokany zbiór piosenek ludowych, zw³aszcza tych
piewanych w latach miêdzywojennych przy pasieniu krów,
ballad, przypiewek. Tak¿e na naszych ³amach przed paroma
laty publikowa³ odtworzon¹ przedwojenn¹ Balladê o tragicznie
zakoñczonej mi³oci i pe³ny, wielozwrotkowy tekst piewki Idzie
Maciek z ciuæmy (powszechnie znanej jako Umar³ Maciek,
umar³).
wieci zawsze pobo¿n¹ weso³oci¹, a liczne grono zaprzyjanionych osób coraz zaskakuje nowymi opowiastkami, bo
to np. zaprasza na ma lagê (wiêkszoæ naiwnych ma na myli
przednie wino), albo rozszyfrowuje skrót pesel. Pytany o samopoczucie odpowiada, ¿e czuje siê jak wnuczek, któremu siê pomiesza³y wierszyki z ¿yczeniami dla dziadka - i zamiast tego wyuczonego przez Mamê, wydeklamowa³ dziadkowi wierszyk przyniesiony z przedszkola:
Stary jeste, mieræ ciê gniecie,
rakarz po tw¹ skórê pole,
co siê plêtosz na tym wiecie,
wio na cmentarz, stary ole!.
Tym, którzy Ojcapiusowego poczucia humoru nie znaj¹ pieszê donieæ, ¿e mimo lepszych i gorszych dni ma siê On
dobrze, serfuje po internecie, doskonale obeznany jest z bie¿¹cymi wydarzeniami w kraju i na wiecie, a na biurku wci¹¿ nie
brakuje mu wa¿nych lektur i materia³ów do kolejnych publikacji.

Barbara Samolewicz
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Piknik rodzinny w Borku Starym
Pikniki rodzinne w gminie Tyczyn to ju¿ tradycja. Organizowane s¹ przy szko³ach jak równie¿ przy domach ludowych.
Ostatni z nich zorganizowany zosta³ 16 lipca w Borku Starym,
dziêki wspólnej pracy tamtejszej rady so³eckiej, domu ludowego, ochotniczej stra¿y po¿arnej i biblioteki publicznej. Niestety,
tym razem pogoda nie by³a sprzymierzeñcem. Padaj¹cy deszcz
nie nastraja³ pozytywnie organizatorów, którzy pe³ni obaw czekali na godz. 16, z nastaniem której impreza mia³a siê rozpocz¹æ.
Ich marsowe miny powoli zaczê³y siê rozpogadzaæ, wraz z iloci¹
przybywaj¹cych goci. Piknik rozpocz¹³ so³tys Stanis³aw Wojturski zaproszeniem do wspólnej zabawy, ca³oæ poprowadzi³a
Barbara Mroczka - opiekun Domu Ludowego w Borku Starym.

Tak bawi³y siê dzieci...

Piknik rodzinny to wietna okazja do zaprezentowania
tego, czym pochwaliæ siê mo¿e miejscowoæ, w której on siê
odbywa. Na zabawie w Borku Starym nie mog³o zatem zabrakn¹æ Orkiestry Dêtej, której przewodniczy³ kapelmistrz Wojciech Janik. W jej wykonaniu us³yszelimy kilka popularnych
melodii, które jak zwykle publicznoæ przyjmowa³a bardzo ciep³o. Po wystêpie orkiestry swoje umiejêtnoci taneczne prezentowali: Iza Lampart i Mateusz Kopaczyñski - para taneczna
zwi¹zana od kilku ju¿ lat z klubem Gasiek. Walc, tango, cha-cha

i inne tañce w ich wykonaniu s¹ przyk³adem na to, ¿e wytrwa³oci¹ i prac¹ mo¿na dojæ bardzo daleko. Ka¿dy taniec Izy i Mateusza bardzo podoba³ siê publicznoci, wiadczy³y o tym g³one
brawa. Na pikniku nie mog³o zabrakn¹æ oczywicie wystêpów
ludowych zespo³ów. Tym razem byli to: Budziwojce i Matyso-
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dzieci karmi¹ tatusiów jogurtami

wianki, jak zwykle przygrywa³a im Kapela Wójta Tycznera. Wystêpy zespo³ów odbywa³y siê na przemian z konkursami, do
których zapraszani byli rodzice i dzieci. Wród nich najwiêcej
emocji wzbudzi³y dwie konkurencje: na makija¿ wykonywany
przez ch³opców swoim mamom oraz karmienie ojców jogurtami
(dzieci mia³y zawi¹zane oczy). Uczestnicy pikniku mogli przekonaæ siê dziêki wystêpom akrobatek Brygidy Sakowskiej, do
jakiego wysi³ku zdolne jest ludzkie cia³o. By³ te¿ mecz tenisa
sto³owego rozegrany pomiêdzy Marcinem wistem i Marcinem Wani¹ oraz pokazy tañca breake dance w wykonaniu grupy Wataha. Pomimo ¿e pogoda sp³ata³a figla i uniemo¿liwi³a przyjazd wielu atrakcji dla dzieci, to i tak wszyscy wietnie siê bawili.
Du¿a w tym tak¿e zas³uga zespo³u AXETH z Borku Starego,
który bawi³ nie tylko najm³odszych uczestników (wykaza³ siê
wietn¹ znajomoci¹ dzieciêcych przebojów - prym wodzi³y oczywicie kaczuchy), ale tak¿e doros³ych podczas wieczornej zabawy tanecznej.
Wszystko, co dobre szybko siê koñczy. Skoñczy³ siê piknik, miejmy nadziejê, ¿e nie bêdzie on ostatni¹ tego typu imprez¹
w Borku Starym.
S³owa uznania nale¿¹ siê organizatorom, którzy w³o¿yli
wiele pracy i wysi³ku w przygotowanie tej imprezy oraz sponsorom, którzy po raz kolejny udowodnili, ¿e bardzo im zale¿y na
borkowskiej spo³ecznoci.

Alicja Kustra

Ksi¹¿ki o gminie

Od Czytelników

Echa naszych publikacji

Po dwuczêciowym artykule Dariusza Fudali pt. Rozkaz: zabiæ Burmistrza
(GT nr 13 i 14) odezwa³a siê nasza sta³a
Czytelniczka, Pani Marii Z. Prosi³a o niepodawanie w gazecie jej nazwiska i uzupe³ni³a tekst D. Fudali rodzinnymi wspomnieniami z okresu okupacji, w których
ma swe miejsce Jerzy Heuchert. Dotycz¹
one decyzji Heucherta o wys³aniu na przymusowe roboty do Niemiec dwóch star-

w oczy nie k³u³y. I dwie panny Z. wyjecha³y na parê miesiêcy do rodziny do Sanoka, a zamiast nich do Rzeszy wys³any
zosta³ brat. On jednak uciek³ po drodze
i wróci³ nied³ugo do domu.
Pani Maria twierdzi, ¿e Heuchert
w podobny sposób pomaga³ nie tylko jej
rodzinie. Pamiêta tak¿e, ¿e jej matka wspomina³a, ¿e okupacyjny burmistrz, chocia¿
dobrych parê lat mieszka³ w Tyczynie, za-

szych sióstr p. Marii i starañ zwi¹zanych
z wybronieniem dziewcz¹t od wyjazdu.
Jak wspomina pani Maria, w 1943
roku na przymusowe roboty do Rzeszy
wyznaczone zosta³y jej dwie pe³noletnie,
starsze siostry. Matka rozpoczê³a bataliê
o zmianê tej decyzji. Wielokrotnie chodzi³a z probami do Arbeitsamtu, który mieci³ siê w ma³ej izdebce domu stoj¹cego
przy wjedzie z ul. Mickiewicza do Hermanowej. Chodzi³a, oczywicie, z tzw. rebuch¹, czyli - jak by siê dzi elegancko powiedzia³o, z prezentami w postaci artyku³ów ¿ywnociowych, a nawet kur, kaczek
czy indyków. Po wielu próbach uda³o jej
siê dotrzeæ do Heucherta, który powiedzia³ wprawdzie, ¿e nic nie mo¿e poradziæ,
bo taki ma rozkaz, ale doda³ te¿, ¿e dziewczêta musz¹ gdzie znikn¹æ, ¿eby ludzi

bawnie kaleczy³ jêzyk polski. Mia³ np.
takie powiedzenie: Sim, matka, co mia³o
oznaczaæ: Dobrze, za³atwione.
¯ona Heucherta by³a nauczycielk¹. Uczy³a jêzyka polskiego w szkole powszechnej w Tyczynie. W rodzinnych
zbiorach pani Marii zachowa³o siê zdjêcie
z lat 30-tych; jest to pami¹tkowa fotografia grupy dziewczynek z okazji I komunii
wiêtej (wród nich jest jedna ze starszych
sióstr p. Marii).Zdjêcie wykonano przed
budynkiem szko³y (ul. Kopernika). Jest na
nim tak¿e Maria Heuchert (w dolnym rzêdzie od lewej), katecheta ks. Alfred Szczepanek, Maria Wendeker oraz (z prawej)
kierownik szko³y - Stefan Skotnicki.

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.
- 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.
Mapa województwa podkarpackiego
(2003), cena 5 z³.
Mapa okolice Rzeszowa - powiat rzeszowski (2006), cena 5 z³
- W kasie UGiM mo¿na nabyæ znaczek
z herbem Tyczyna. Znaczek kosztuje 5 z³,

Barbara Samolewicz

Wy¿sza Szko³a Spo³eczno-Gospodarcza w Tyczynie

3-letnie studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku:
Politologia - specjalnoæ polityki europejskie
Socjologia - specjalnoæ komunikowanie spo³eczne,
organizacja i zarz¹dzanie regionu (nowoæ)
2-letnie studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku:
Socjologia
Studia podyplomowe
www.wssg.edu.pl,
e-mail: rek@wssg.edu.pl
tel. 017 22 91 113; fax 017 22 91 553
ul. Kociuszki 4, 36-020 Tyczyn

Album Niedaleko od Rzeszowa z fotografiami z Hermanowej, Borku Starego,
Kielnarowej i Tyczyna, (2006), cena 40 z³.
Zdjêcia Józef Ambrozowicz, tekst Stanis³aw K³os i Bogus³aw Kotula.
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> Przebudowa ul. S³owiczej w Budziwoju
Opracowano projekt techniczny,
uzyskano pozwolenie na budowê, przeprowadzono przetarg i rozpoczêto prace
przy przebudowie drogi. W ramach prac
zleconych po³o¿ono masê bitumiczn¹ na
odcinku 422 mb o gruboci 4+3 cm. Pozosta³y do wykonania obustronne pobocza,
wartoæ ca³oci prac wyniesie 62.190 z³.

Przebudowa i remonty dróg

> Przebudowa drogi gminnej
Kielnarowa Obszary Matysówka
Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy odcinka drogi od skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ do skrzy¿owania z drog¹ Kielnarowa Kunia. W ramach wykonanych prac
po³o¿ono masê bitumiczn¹ na wymienionym odcinku drogi. Pozosta³o do wykonania u³o¿enie korytek ciekowych w rowie przydro¿nym, obustronnych poboczy. Wartoæ prac przewidzianych do
wykonania zgodnie z umow¹ wynosi
63.087 z³.

Ulica S³owicza w Budziwoju

> Przebudowa ul. Partyzantów
w Tyczynie
Opracowano projekt techniczny,
uzyskano pozwolenie na budowê oraz
przeprowadzono przetarg na wykonanie
przebudowy drogi. W ramach prac wykonana zosta³a podbudowa z t³ucznia kamiennego, po³o¿ono masê bitumiczn¹
o gruboci 4+3 cm. Pozosta³y do wykonania obustronne pobocza oraz rowy odwadniaj¹ce. Wartoæ prac przewidzianych
do wykonania wyniesie 41.477 z³.
> Przebudowa drogi gminnej
Bia³a Dworskie
Przebudowa drogi rozpoczêta zosta³a w 2005 r., nowi w³aciciele dzia³ek
sfinansowali koszty projektu technicznego oraz wp³acili po 4.500 z³ na wykonanie
podbudowy drogi. W br. przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi; w ramach prac
wykonano podbudowê drogi z t³ucznia
kamiennego oraz po³o¿ono masê bitumiczn¹. Pozosta³o do wykonania odwodnienie drogi korytkami ciekowymi. Wartoæ
prac przewidzianych do wykonania wyniesie 114.391 z³.
Przebudowa dróg gminnych w Budziwoju, Tyczynie, Kielnarowej i Bia³ej
zostanie zakoñczona do 30 sierpnia br.

Ulica Partyzantów w Tyczynie

> Przebudowa drogi gminnej
Borek Stary Borówki
Zakoñczono procedurê przetargow¹ i spisano umowê na wykonanie prac
przy przebudowie drogi. Przetarg wygra-
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Tyczyn przyjazny rodowisku

³o Miejskie Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów w Rzeszowie za kwotê 1.054.394 z³.
Inwestycja wspó³finansowana przez Uniê
Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu
Regionalnego i bud¿etu pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, odcinek
ok. 2 km na terenie Gminy Tyczyn, ok.
1 km na terenie Gminy Chmielnik. Termin
zakoñczenia prac zgodnie z harmonogramem przewidziany jest na wrzesieñ br.
> Przebudowa dróg zniszczonych podczas
ulewnych deszczy w 2004 i 2006 r.
W zwi¹zku z otrzyman¹ Promes¹
z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji w Warszawie w kwocie
300.000 z³ dodatkowo wykonane zostan¹
nastêpuj¹ce odcinki dróg:
0 - 6ul.0Mokra
8 - 4Strona
3 9na- odcinku
9 5 5 od
- Tyczyn,
skrzy¿owania do granicy z Bia³¹;
- Bia³a, droga Bia³a Mokra Strona odcinek od granicy z Tyczynem d³. ok. 450 mb;
- Hermanowa, droga Hermanowa Pañskie
Pola odcinek o d³. ok. 300 mb;
- Budziwój, ul. Witosa odcinek o d³. oko³o
280 mb;
- Kielnarowa, droga Kielnarowa Zawodzie
odcinek o d³. ok. 300 mb.
£¹czne dofinansowanie z bud¿etu do wszystkich zadañ wyniesie 100.000
z³. Na powy¿sze zadania og³oszony zostanie przetarg nieograniczony z terminem
zakoñczenia prac do koñca wrzenia br.

Stanis³aw Fr¹czek

11 lipca br. w Pa³acu Prezydenckim Burmistrz Kazimierz Szczepañski
odebra³ z r¹k Ministra Kancelarii Prezydenta, Ewy Junczyk-Ziomeckiej certyfikat Gmina Przyjazna rodowisku. Na
uroczystoci wrêczenia certyfikatów laureatom VII Narodowego Konkursu Ekologicznego obecny by³ Minister rodowiska Jan Szyszko.

sce, o naszej przyrodzie, o piêknie naszego krajobrazu, o zdrowiu naszych obywateli. To wszystko jest cile zwi¹zane
z Pañstwa dzia³alnoci¹: tych
z Pañstwa, którzy dzia³aj¹ w organizacjach ekologicznych i tych, którzy s¹ dzia³aczami samorz¹dowymi...
Bardzo siê cieszê, ¿e jest ten konkurs, ¿e z roku na rok przynosi nowe efek-

Po wrêczeniu certyfikatów odby³o
siê spotkanie z Prezydentem RP Lechem
Kaczyñskim, który zwracaj¹c siê do zebranych, powiedzia³ m.in.: Chcia³em podziêkowaæ za Pañstwa zaanga¿owanie
w kwestie, które na ca³ym wiecie s¹ niezwykle istotne. Ale teraz mówimy o Pol-

ty, ¿e Unia, w której jestemy od dwóch
lat, bardzo zwraca uwagê na kwestie ekologii i ¿e w tym akurat zakresie mo¿e nam
bardzo du¿o pomóc. Zyczê Pañstwu sukcesów w przysz³ej dzia³alnoci i najserdeczniej jeszcze raz gratulujê
.
(bk)

mgr Renata Kêdzierska - dyrektorem
12 lipca br. odby³ siê konkurs na
stanowisko dyrektora Szko³y Podstawowej w Budziwoju. Do konkursu zg³osi³y
siê dwie kandydatki: mgr Bronis³awa Kunas, nauczycielka nauczania pocz¹tkowego w Jaworniku Polskim oraz mgr Renata
Kêdzierska, bibliotekarka -nauczycielka
jêzyka polskiego w szkole w Budziwoju.
Komisja konkursowa, w sk³adzie
której byli przestawiciele Burmistrza, Kuratorium Owiaty, Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i zwi¹zków zawodowych,
wy³oni³a dyrektora w osobie mgr Renaty
Kêdzierskiej.
Nowa pani dyrektor obejmnie stanowisko od 1 wrzenia br.
Renata Kêdzierska ma 41 lat, mieszka w Kielnarowej. Jest absolwentk¹ Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie,
któr¹ ukoñczy³a 1990 r. z tytu³em magistra
filologii polskiej. Od 1990 r. pracuje w Szkole Podstawowej w Budziwoju. Ukoñczy³a
studia podyplomowe w zakresie renowa-

cji wiedzy polonistycznej (2001) oraz zarzadzania instytucj¹ owiatow¹ w zreformowanym systemie edukacji (2006), a tak¿e kurs kwalifikacyjny uprawniaj¹cy do
pracy jako nauczyciel bibliotekarz. Posiada stopieñ awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany (2003).
Gratulujemy!!!
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Przemyska pielgrzymka

6 lipca br. gocilimy w Tyczynie
XXVI Przemysk¹ Piesz¹ Pielgrzymkê Na
Jasn¹ Górê. Uczestniczy³o w niej ok. 500
osób podzielonych na grupy, którym przewodzili ks. bp. Adam Szala i ks. Kazimierz Be³ch.

Rekolekcyjny program pielgrzymki Na Jasn¹ Górê zosta³
ukierunkowany na przygotowanie siê do odnowienia Jasnogórskich lubów Narodu Polskiego (uroczycie wyg³oszonych 26
sierpnia 1956 r.), a intencj¹ w dniu 6 lipca by³ Dar ¯ycia. Pielgrzymi modlili siê o poszanowanie daru ¿ycia w naszej ojczynie.
P¹tnicy wyruszyli z Przemyla 4 lipca, a do Czêstochowy
dotarli 15 lipca br. Codziennie pokonywali ok. 35 km. Do Tyczyna przybyli zgodnie z za³o¿onym programem punktualnie o godzinie 12.00 i jak co roku zostali przywitani z niezwyk³¹ serdecznoci¹ i ¿yczliwoci¹. Najpierw udali siê do Kocio³a, a nastêpnie na posi³ek, który przygotowali dla nich mieszkañcy Tyczyna
oraz Bar u Wiktora i Alfred. O godzinie 13.00 udali siê
w dalsz¹ drogê.
Zdecydowana wiêkszoæ uczestników pielgrzymki to m³odzie¿. Mimo ciê¿kiej drogi, doskwieraj¹cego upa³u pokonywali
drogê z umiechem i radoci¹. Pytani o cel pielgrzymki odpowiadali: Magda, l. 22 - idê, by uprosiæ dla siebie potrzebne ³aski,
pomodliæ siê za rodzinê, prosiæ o zdrowie i zdanie matury za rok,
Mateusz, l. 17 - uwiêcenie, przybli¿enie siê do Boga, zdrowie.
Na pytanie Dlaczego warto iæ na Jasn¹ Górê? 23-letnia Anna odpowiedzia³a:  To, co bardzo lubiê w pielgrzymce, to
jest ten radosny piew w czasie drogi, a kiedy ju¿ dochodzi siê
do miejsca odpoczynku, to nie czuje siê zmêczenia, tylko tak¹
radoæ, wystarczy popatrzeæ zreszt¹ na tych piewaj¹cych, klaskaj¹cych i skacz¹cych ludzi... to siê udziela.
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Pielgrzymka jest te¿ form¹ rekolekcji; codziennie s¹ konferencje w grupach, i nauki na mszy.
Ale takie rekolekcje s¹ inne, mo¿e dlatego, ¿e po³¹czone z drog¹, a nie siedz¹ce, tak wiêc cz³owieka nie roznosi
po pewnym czasie (z braku wysi³ku fizycznego). Bardzo
wa¿ny jest te¿ czas ciszy ka¿dego dnia, kiedy mo¿na przemyleæ sobie wszystko i osobicie siê pomodliæ. Na pielgrzymce
jest zupe³nie inna spowied: bez krat konfesjona³u i kolejki,
tylko sobie idziesz z ksiêdzem i mo¿esz porozmawiaæ o swoich problemach, spokojnie, bez popiechu... Bardzo du¿o daje
te¿ wspólne przygotowywanie modlitwy, kiedy mo¿na
podzieliæ siê z braæmi swoimi refleksjami. Tu lepiej prze¿ywa
siê wspóln¹ modlitwê, w któr¹ czynnie trzeba siê w³¹czyæ, co
niejako zmusza do przemylenia niektórych rzeczy. Pielgrzymkê
ka¿dy prze¿ywa inaczej i co innego jest dla niego wa¿ne.
Warto iæ, nawet, gdy komu wydaje siê, ¿e w ¿yciu nie dojdzie na piechotê tyle kilometrów i nie bêdziecie w stanie przez
tydzieñ wstawaæ o bardzo wczesnej porze. Wschody s³oñca
s¹ cudowne, naprawdê z radoci¹ wita siê cieplutkie promyki
po zimnym i wilgotnym poranku, potem co prawda ma siê
trochê dosyæ tych cieplutkich promyków, ale tak to ju¿ jest
w drodze

Agnieszka Kocur

Z ¿ycia
OSP
> 3 czerwca br. na stadionie sportowym
w Niechobrzu odby³y siê IV Powiatowe
Zawody Sportowo-Po¿arnicze w grupie
CTIF m³odzie¿y dziewcz¹t i ch³opców.
Nasz¹ gminê reprezentowali w grupie
dziewcz¹t OSP Hermanowa, która zajê³a V
miejsce z wynikiem 963,20 pkt., a w grupie
ch³opców OSP Bia³a, która zajê³a VI miejsce z wynikiem 1004,10 pkt.
> 18 czerwca br. zosta³ zwo³any Zjazd
Miejsko-Gminny Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP w Tyczynie, który
odby³ siê w wietlicy OSP Tyczyn.

UWAGA ROLNICY
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Rzeszowie informuje, ¿e wszyscy rolnicy, którzy nie uzyskali decyzji uznaj¹cej
stado byd³a za urzêdowo wolne od grulicy, od brucelozy i od enzootycznej bia³aczki byd³a, niezbêdnej przy sprzeda¿y
ciel¹t na eksport mog¹ zg³aszaæ siê do
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Rzeszowie od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 do 15.30 celem odebrania wy¿ej wymienionej decyzji.

Jeli szukasz pracy...
Nazwa stanowiska
numer oferty
- kosmetyczka, manikiurzystka
3612
- stolarz meblowy
3611
- pracownik produkcji - dystrybucji 3609
- ³adowacz
3608
- pracownik fizyczny
3607
- magazynier
3605
- kasjer
3604
- pracownik telefonicznej
obs³ugi klienta
3603
- kierowca kat. C+E
3602
- ksiêgowa
3601

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.

W zjedzie uczestniczy³o 21 delegatów ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Tyczyn oraz Pan Burmistrz
Kazimierz Szczepañski.
Na zjedzie omawianych by³o wiele problemów dotycz¹cych dzia³alnoci ochotniczych stra¿y po¿arnych m.in.:
- sprawa badañ lekarskich dla cz³onków
bior¹cych udzia³ w akcjach ratowniczoganiczych,
- organizacji zawodów oraz manewrów
gminnych,
- poprawy stanu bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego na terenie gminy,
- doposa¿enia jednostek w niezbêdny
sprzêt przeciwpo¿arowy,
- organizacji szkoleñ z zakresu ochrony
przeciwpo¿arowej oraz przeszkolenie komisji rewizyjnych i skarbników ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy
Zosta³ te¿ wybrany nowy Zarz¹d
Miejsko-Gminny Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP, Komisja Rewizyjna
oraz delegaci na Zjazd Oddzia³u Powiatowego.

Zarz¹d Gminny ukonstytuowa³ siê
w nastêpuj¹cym sk³adzie: Prezes - Eugeniusz Stok³osa, Wiceprezesi - Leon Bartoñ i Wies³aw Michalski, Komendant
Gminny - Janusz B³oñski, Sekretarz - Tomasz Zawadzki, Skarbnik - Leszek Baran, Cz³onkowie - Jan Bal, Roman Grzebyk, Leszek Ksi¹¿ek, Stanis³aw Stanowski, Tadeusz Stanio, Mieczys³aw P³onka, Jerzy Biega, Marek Filip, Wac³aw
Ciura, Jan Kotula, Antoni Jonkisz, Piotr
Makulski.
Komisja Rewizyjna: Przewodnicz¹cy Janusz Skoczylas, Zastêpca - Andrzej
Bal, Sekretarz - Dariusz Pako.
Delegaci na Zjazd Oddzia³u Powiatowego oraz przedstawiciele do Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSPRP: Janusz
B³oñski, Eugeniusz Stok³osa, Tomasz
Zawadzki.
> 2 lipca br. odby³y siê IV zawody powiatowe w grupie A mê¿czyzn w miejscowoci Wólka Podlena, w których nasz¹
gminê reprezentowa³a OSP Bia³a zajmuj¹c
VI miejsce z wynikiem 113,67 pkt.

Zarz¹d Gminny
ZOSP RP

Burmistrz Gminy Tyczyn

zawiadamia
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia
zmiany nr 1 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu us³ug komercyjnych w miejscowoci Bia³a, Gmina Tyczyn
Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) zawiadamia
siê o podjêciu przez Radê Miejsk¹
w Tyczynie Uchwa³y Nr XXXV/279/
2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany nr 1
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmuj¹cego obszar
po³o¿ony po wschodniej stronie drogi
wojewódzkiej nr 878.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ
wnioski do wy¿ej wymienionego planu miejscowego. Wnioski nale¿y sk³adaæ na pimie w Urzêdzie Gminy i Miasta w Tyczynie, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, w terminie 21 dni od daty ukazania siê og³oszenia. Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoci,
której dotyczy.

Og³oszenie
Burmistrz Gminy Tyczyn, dzia³aj¹c na podstawie art.35 ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomociami (Dz.U. Nr 261 z 2004
r. poz. 2603)
i n f o r m u j e,
¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i Miasta w Tyczynie, ul. Rynek 18
zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeda¿y:
- w drodze bezprzetargowej dotycz¹cy dzia³ki nr 1878 po³o¿onej
w Borku Starym,
- w drodze przetargu dotycz¹cy dzia³ek nr 2207, 2092, 81/3, 1120/8, 1120/
9 po³o¿onych w Tyczynie oraz dzia³ki
nr 2220 po³o¿onej w Borku Starym,
- dzier¿awy dotycz¹cy dzia³ki
nr 755/2 po³o¿onej w Tyczynie.
Bli¿sze informacje dotycz¹ce ww.
nieruchomoci mo¿na uzyskaæ
w UGiM w Tyczynie, pokój nr 11.
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Czas wakacji w bibliotece to okres
m.in. uzupe³niania ksiêgozbioru pod k¹tem pozycji ksi¹¿kowych, które mog¹ siê
przydaæ uczniom i studentom w czasie
nauki. W dzisiejszej Pó³ce chcê zaprezentowaæ kilka z nich.
Zamki, dwory i pa³ace województwa podkarpackiego autorstwa Marty
Micha³owicz-Kubali to prawie 400-stronicowy album, którego misj¹ jest popularyzacja historii, dziedzictwa kulturowego
i walorów turystycznych Podkarpacia
i Ma³opolski oraz s¹siednich regionów
Karpat. Przewodnik ukazuje najciekawsze zamki, dwory i pa³ace Podkarpacia.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêci.
W pierwszej zaprezentowano 37 najciekawszych obiektów zabytkowych województwa podkarpackiego. Czêæ druga
zosta³a powiêcona zabytkom architektury rezydencjonalnej. W albumie mo¿emy znaleæ informacje m.in. na temat dworu
w ¯arnowcu (gdzie ostatnie lata swojego
¿ycia spêdzi³a Maria Konopnicka), pa³acu w Bolestraszycach, zamku w: Baranowie Sandomierskim, w Dubiecku (w którym urodzi³ siê Ignacy Krasicki), Krasiczynie, Rzeszowie i w £añcucie. Nie zapomniano tak¿e o naszym rodzimym pa³acu w Tyczynie. Atutem przewodnika s¹
piêkne kolorowe i czarno-bia³e fotografie,
przedstawiaj¹ce omawiany zabytek i najbli¿sze jego otoczenie, ponadto ryciny czy
portrety znanych osób, zwi¹zanych z charakteryzowanym obiektem zabytkowym.
Podania, legendy i opowieci
z Rzeszowa i okolic Marka Czarnoty to
wyj¹tkowa ksi¹¿ka, bo ilustrowana przez
najm³odszych uczniów rzeszowskich szko³
podstawowych.
Publikacja zosta³a podzielona na
5 czêci, w których umieszczono ponad
50 podañ i legend dotycz¹cych nazw miast
i podrzeszowskich wsi, obrazów Matki
Bo¿ej, najazdów Tatarów i Szwedów, wiêtych i okolicznych kocio³ów oraz o znanych osób. Autor prezentuje podania
m.in. dotycz¹ce powstania nazwy Rze-
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Pó³ka z ksi¹¿kami
szów, S³ocina, Wilkowyja, Czekaj; objawieñ Matki Bo¿ej Rzeszowskiej (któr¹ czcimy u oo. Bernardynów w Rzeszowie),
historii wzgórza w. Rocha i góry zwanej

Magdalenk¹. Odnajdziemy te¿ legendy na
temat Tyczyna i okolic, np. o Matce Bo¿ej
Borkowskiej i o tym, jak budowano klasztor oo. Dominikanów czy o róde³ku Studzianka w Hermanowej. Dowiemy siê, dlaczego Budziwój nazywa siê Budziwój
i sk¹d wziê³a siê nazwa Babi Dó³ i Czerwonki. Na koñcu zbioru jest s³owniczek
trudniejszych wyrazów i pojêæ, zwi¹zanych z dawn¹ kultur¹ i histori¹ naszego
regionu.
Dwie kolejne pozycje ksi¹¿kowe to
wyj¹tkowe przewodniki po krainie sztuki
i architektury.
Jeremy Melvin - wyk³adowca uniwersytecki, teoretyk architektury, dziennikarz - jest autorem publikacji pt. Architektura: kierunki, mistrzowie, arcydzie³a. Ksi¹¿ka ta jest podrêcznym przewodnikiem po rozmaitych stylach i kierunkach architektonicznych od czasów
staro¿ytnych do wspó³czesnoci. Treci
w niej zawarte podzielono na 5 g³ównych
czêci: okres przedklasyczny, renesans,
wczesny modernizm, modernizm i okres
postmodernistyczny. Omawiaj¹c dany
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kierunek, autor wyjani³ gdzie i w jakich
okolicznociach kierunek pojawi³ siê,
przedstawi³ równie¿ jego t³o historyczne
oraz znaczenie dla rozwoju architektury.
Nastêpnie wymieniono g³ównych twórców kierunku wraz z ich g³ównymi dzie³ami. Charakterystyki dope³niaj¹ kolorowe
fotografie budowli, tworzonych w omawianym kierunku, ponadto wskazano przy
ka¿dym stylu kierunki pokrewne i przeciwstawne architektonicznie. Uzupe³nieniem przewodnika s¹ Rozdzia³y ogólne,
w których zamieszczono wykazy budowli, znanych architektów oraz s³owniczek
trudniejszych terminów. Na koñcu ksi¹¿ki
znajduje siê ciekawy wykres, prezentuj¹cy w porz¹dku chronologicznym omawiane kierunki i style architektoniczne.
Sztuka: kierunki, mistrzowie,
arcydzie³a to przewodnik autorstwa Stephena Little'a. Publikacja ta stanowi przegl¹d kierunków w nowoczesnej sztuce.
Ksi¹¿ka zosta³a podzielona na 5 czêci:
renesans, barok i rokoko, XIX wiek, modernizm i postmodernizm. Omówienie ka¿dego kierunku zawiera jego definicjê, cechy charakterystyczne, nazwiska najwa¿niejszych twórców, reprodukcje ich dzie³
wraz z wskazaniem galerii i muzeów, gdzie

s¹ wystawiane, a tak¿e nazwy kierunków
pokrewnych oraz przeciwstawnych.
W rozdzia³ach ogólnych umieszczono wykaz artystów i muzeów oraz s³owniczek
u¿ytecznych terminów. Równie¿ na koñcu ksi¹¿ki zamieszczono wykres, przedstawiaj¹cy w porz¹dku chronologicznym
omawiane kierunki w sztuce.
W okresie wakacyjnym (lipiecsierpieñ) MiGBP w Tyczynie jest czynna
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8.00
do 16.00. W soboty biblioteka jest nieczynna.

Agnieszka Ro¿ek
15/2006

Stop wandalom!

Wyobramy sobie tak¹ sytuacjê:
rodek lata, piêkna s³oneczna pogoda,
dzieñ wolny od pracy i mnóstwo wolnego czasu. Tylko jak go wykorzystaæ?
Mo¿na na przyk³ad wybraæ siê do parku

Lato bez procentów
Od 10 lipca br. agenci specjalni m³odo wygl¹daj¹ce osoby - próbuj¹
kupiæ alkohol w sklepach. Jest to jeden
z elementów rozpoczynaj¹cej siê akcji
Lato bez procentów, która ma na celu
ograniczenie sprzeda¿y nieletnim wysokoprocentowych trunków. M³ody wygl¹d
agenta powinien wzbudziæ w¹tpliwoci
sprzedawcy. Je¿eli nie zainteresuje siê on
wiekiem klienta, nie za¿¹da od niego dowodu to¿samoci i agent kupi alkohol, to
dane sklepu trafi¹ do rejestru akcji.
Zgodnie z ustaw¹ o przeciwdzia³aniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzewoci, w³acicielowi sklepu za sprzeda¿
nieletnim alkoholu grozi grzywna, a nawet utrata licencji na sprzeda¿ procentowych trunków.
Wg Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
71% m³odzie¿y w wieku 11-15 lat pi³o alkohol. Od po³owy lat 80. w grupie 15-latków odnotowano prawie trzykrotny spadek liczby abstynentów (obecnie 10%).
Do upicia siê w czasie ostatniego roku
przyzna³o siê niemal 60% piêtnastolatków i ponad 75% siedemnastolatków.

Linia Nieobojêtnych

0-801-188-288

Zadzwoñ, jeli by³e wiadkiem
sprzeda¿y alkoholu nieletnim!
Alkohol
- nieletnim wstêp wzbroniony

wiania ich w alejkach
naprzeciwko siebie:
m³odzie¿ siada na oparciach, a buty opiera na
miejscach przeznaczonych do siedzenia. Po
takim u¿yciu ³awki s¹
brudne i trudno zdecydowaæ siê, by na nich
usi¹æ.
W³adze gminy,
zarz¹d osiedla w Tyczynie próbuj¹ usuwaæ szkody, ale to syzyfowa praca, bo po
na spacer, usi¹æ na ³awce i rozkoszowaæ
siê woln¹ chwil¹. Niestety, to wcale nie
jest takie proste, przynajmniej w Tyczynie. Dlaczego? Poniewa¿ jacy nieodpowiedzialni ludzie (wandale) systematycznie ³ami¹ ³awki, pisz¹ po murach otaczaj¹cych park, przewracaj¹ kosze na mieci
i przy u¿yciu kamieni niszcz¹ latarnie.
Ponadto wród m³odych ludzi panuje zwyczaj przenoszenia ³awek i usta-

trzech miesi¹cach wszystko wraca do stanu poprzedniego. Szkoda, ¿e nie wszyscy
potrafi¹ uszanowaæ czyj¹ ciê¿k¹ pracê
i zainwestowane publiczne pieni¹dze.
Przypominamy, by o przypadkach
wandalizmu informowaæ redakcjê G³osu
Tyczyna (tel. 017 22-19-211), a tak¿e powiadamiaæ policjê (tel. 017 23-02-997).
(eb)

Ile za wpis do hipoteki
Od marca br. wpis do ksiêgi wieczystej, bez wzglêdu na wartoæ nieruchomoci kosztuje 200 z³. Za³o¿enie ksiêgi
wieczystej kosztuje 40 z³ niezale¿nie od
tego, czy bêdzie ona prowadzona dla
mieszkania, dzia³ki czy domu.
Do koñca lutego br. za wpis prawa
w³asnoci, u¿ytkowania wieczystego lub
ograniczonego prawa rzeczowego, czyli
m.in. spó³dzielczych praw do lokalu, op³ata s¹dowa by³a uzale¿niona od wartoci
nieruchomoci lub prawa. Obecnie, po
zmianie przepisów i wejciu w ¿ycie nowej ustawy o kosztach s¹dowych, op³ata
ta jest sta³a i wynosi 200 z³. Je¿eli nowy
w³aciciel jest wpisywany na podstawie
darowizny, dziedziczenia lub w wyniku
podzia³u maj¹tku miêdzy by³ymi ma³¿onkami - op³ata wynosi 150 z³.
Do koñca lutego br. osoby, które
nabywa³y prawo odrêbnej w³asnoci do
lokalu mieszkalnego od spó³dzielni mieszkaniowej w wyniku przekszta³cenia spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu, ponosi³y op³atê s¹dow¹ za za³o¿enie KW i wpisanie ich jako w³acicieli
w wysokoci jednej trzeciej najni¿szego
wynagrodzenia (316 z³). Zni¿ka nie obowi¹zywa³a, je¿eli spó³dzielcze prawo do lokalu nabywa³o siê nie od spó³dzielni mieszkaniowej, a na rynku wtórnym. Obecnie
op³aty s¹ równe we wszystkich przypadkach.

Mniej przy kredycie...
Mniej kosztuje wpisanie hipoteki na rzecz
banku, który udzieli³ kredytu na zakup
mieszkania. Do marca br. przy ustanowieniu hipoteki dla zabezpieczenia kredytu
s¹d pobiera³ 1/20 czêæ wpisu s¹dowego,
czyli op³ata (tak jak w przypadku wpisania w³aciciela) by³a uzale¿niona od wysokoci zabezpieczanej kwoty. Obecnie
op³ata ta jest sta³a i wynosi 200 z³, niezale¿nie od wysokoci kwoty, jaka ma zostaæ zabezpieczona.
Ni¿sza jest te¿ op³ata za wykrelenie hipoteki; wynosi po³owê kwoty pobranej w celu ustanowienia hipoteki, wiêc
100 z³.
...i dla klientów deweloperów
Ni¿sza jest te¿ op³ata s¹dowa uiszczana
przy zabezpieczaniu praw i roszczeñ w
ksiêgach wieczystych. Odczuli to m.in.
klienci dewelopera, którzy po podpisaniu
umowy przedwstêpnej w formie aktu notarialnego chc¹ zabezpieczyæ swoje roszczenie o przeniesienie w³asnoci lokalu.
Do koñca lutego do wniosku o zabezpieczenie praw i roszczeñ trzeba by³o do³¹czyæ op³atê stosunkow¹ w wysokoci
1/10 czêci wpisu. Obecnie jest to op³ata
sta³a w wysokoci 150 z³.
Rzeczpospolita z 28 czerwca 2006 r.
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Samotnoæ w uzale¿nieniach
Samotnoæ jest straszna. S¹ dwa
rodzaje: z wyboru i skazanie siebie na samotnoæ. Cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹
i z natury rzeczy nie jest stworzony do ¿ycia
w samotnoci. Takim skazanym na ni¹ jest
alkoholik lub inna osoba uzale¿niona - narkoman, hazardzista, palacz. Dlaczego skazanym? Kto powie, przecie¿ sam wybiera.
Otó¿ nie. Osoba uzale¿niona traci prawo
wyboru, traci równie¿ wolnoæ a jak nie ma
wolnoci to ¿ycie traci sens. Zwróæmy uwagê jak to paradoksalnie nastêpuje w ¿yciu
osoby uzale¿nionej od alkoholu.
- pilimy dla szczêcia, a stalimy siê nieszczêliwi
- pilimy aby siê bawiæ, a wpadlimy w przygnêbienie
- pilimy by by³o mi³o z innymi, a stalimy
siê k³ótliwi
- pilimy dla przyjani, a zyskalimy wrogów
- pilimy dla kura¿u, a dopad³ nas lêk
- pilimy by zyskaæ si³ê, a stalimy siê s³abi
- pilimy aby zapomnieæ, a to niechciane
stale powraca
- pilimy aby zyskaæ wolnoæ, a stalimy siê
niewolnikami
- pilimy aby pozbyæ siê problemów, a pomna¿alimy je
- pilimy by wzbogaciæ ¿ycie, prze¿ywamy
mieræ
Wiêkszoæ z nas nie chce przyznaæ
siê do alkoholizmu. Nikt nie lubi myleæ, ¿e

fizycznie i umys³owo ró¿ni siê od innych.
Nic dziwnego zatem, ¿e nasze pijackie kariery charakteryzuj¹ siê nielicznym próbami dowiedzenia tego, ¿e potrafimy piæ tak
jak inni. Towarzysz¹ca nam uparta myl, ¿e
jako kiedy bêdziemy jednak kontrolowaæ
picie alkoholu jest czym w rodzaju manii
ka¿dego alkoholika. Upór z jakim podtrzymuje w sobie tê myl jest zadziwiaj¹cy, prowadzi on wielu z nas do szaleñstwa albo do
mierci. Tak o tym pisa³ Bill W. za³o¿yciel
grup Anonimowych Alkoholików w Stanach Zjednoczonych: Im mniej okazywano nam tolerancji, tym bardziej uciekalimy
od ¿ycia, od spo³eczeñstwa. Kiedy zapanowa³ nad nami Alkohol-Król i stalimy siê
zalêknionymi poddanym w jego szalonym
królestwie, opad³a na nas ch³odna mg³a
samotnoci.
Pomoc istnieje - trzeba siê tylko po
ni¹ zwróciæ, nie ma beznadziejnych alkoholików s¹ tylko alkoholicy, którzy utracili nadziejê. Kto kto skaza³ siê na samotnoæ
w uzale¿nieniu mo¿e te¿ udzieliæ sobie amnestii: wyjæ do ludzi i zmieniæ swoje zachowanie. Przyjaciele z grup samopomocowych
AA oraz stowarzyszeñ czekaj¹ na ciebie.
Zmieñ swoje ¿ycie na wyrane i odwa¿ne
pokonywanie trudnoci dnia codziennego.
Oto kilka praktycznych rad stosowanych w grupach samopomocowych AA:
Postêpuj konsekwentnie t¹ oto cie¿k¹
- nie pij

Gdy mieszkasz w domu jednorodzinnym

Obowi¹zki w³aciciela

Prawo nie tylko dok³adnie precyzuje, w któr¹ stronê ma siê otwieraæ furtka
i jakiej powinna byæ szerokoci, ale przewiduje te¿ kary finansowe za brak porz¹dku
na dzia³ce i wokó³ niej.
Obowi¹zki w³aciciela domu reguluje ustawa o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach oraz regulamin uchwalony
przez gminê. Nale¿¹ do nich m.in. wywo¿enie mieci, pod³¹czenie domu do kanalizacji
lub regularne wywo¿enie szamba oraz utrzymywanie porz¹dku na terenie posesji i na
chodniku przed domem.
Wymagania gminy
Podczas kontroli sprawdza siê, czy
kontenery na mieci s¹ odpowiedniej wielkoci, a na podstawie rachunków i umowy
z firm¹ wywo¿¹c¹ odpadki, czy s¹ odpowiednio czêsto wywo¿one. Sprawdzane jest
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te¿, czy dom jest pod³¹czony do kanalizacji,
a je¿eli nie, to czy szambo jest regularnie
opró¿niane.
Je¿eli w³aciciel domu nie jest w stanie przedstawiæ aktualnych rachunków za
wywóz i odprowadzanie nieczystoci, musi
liczyæ siê z mandatem w wysokoci od
20 do 500 z³ i poleceniem dostosowania
domu do wymogów regulaminu.
* To, jak budynek powinien byæ usytuowany na dzia³ce, jakiej wysokoci powinien byæ
p³ot i jak ma wygl¹daæ, reguluje prawo budowlane i rozporz¹dzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
* Nie wolno na szczycie ogrodzenia ni¿szego ni¿ 1,8 metra umieszczaæ ostro zakoñczonych elementów czy drutów kolczastych.
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- uczêszczaj na mitingi
- znajd sobie sponsora - duchowego
opiekuna
- czytaj wielk¹ ksiêgê
- ¿yj wed³ug Dwunastu Kroków
Mini program HALT
Staraj siê nie byæ:
Zbyt g³odny
- Hungry
Zbyt rozgniewany
- Angry
Zbyt samotny
- Lonley
Zbyt zmêczony
- Tired
Ka¿dy z tych stanów mo¿e nas tak
otumaniæ, ¿e stracimy z oczu nasz g³ówny
cel - trzewoæ. Wkrótce zaczniemy pogr¹¿aæ siê w rozczulaniu siê nad sob¹, a st¹d
ju¿ jeden krok do kieliszka i zapicia swej samotnoci oraz problemów.
Program 24 godziny - spojrzenie na swoje ¿ycie przez pryzmat jednego dnia
Przyjacielu!!! Nie upadaj na duchu: Z ca³ym swym zak³amaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ci¹gle ten wiat jest piêkny.
B¹d uwa¿ny, staraj siê byæ szczêliwym.

Przewodnicz¹cy ST Wyzwolenie
Tadeusz Keina
Stowarzyszenie Trzewociowe
Wyzwolenie zaprasza na
comiesiêczne
spotkania modlitewne
do sali wikarówki w Tyczynie
w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca.
* Bramy i furtki w ogrodzeniu musz¹ otwieraæ siê do wnêtrza dzia³ki. Szerokoæ bramy
powinna wynosiæ co najmniej 2,4 metra,
a furtki - 90 cm.
* Je¿eli dom znajduje siê tu¿ przy ogólnodostêpnym chodniku, okna na niego wychodz¹ce musz¹ otwieraæ siê do wewn¹trz
budynku.
* Budynek powinien znajdowaæ siê co najmniej 3 metry od granicy dzia³ki lub 4 metry,
je¿eli w cianie znajduj¹ siê okna lub drzwi.
Prawo przewiduje jednak wyj¹tki w szczególnych przypadkach.
Oznakowanie i dojazd
Prawo nak³ada te¿ na w³aciciela
posesji obowi¹zek umieszczenia na domu
i na ogrodzeniu tabliczki z numerem budynku i nazw¹ ulicy lub miejscowoci. Tabliczka ta musi byæ widoczna, dodatkowo powinna byæ owietlona.
Rzeczpospolita Nieruchomoci,
kwiecieñ 2006

25 czerwca
br. w S³ocinie rozgrywany by³ I turniej m³odzie¿y
o puchar Stowarzyszenia Sportowo-Turystycznego Solidarnoci, w którym uczestniczy³y 4 zespo³y: Iskra Jawornik Polski, SP nr
12 z Rzeszowa, Strug Tyczyn i gospodarze Junak S³ocina. Zespo³y gra³y 2 razy
po 15 minut co przy 30 stopniowym upale
da³o siê we znaki m³odym pi³karzom. Grano systemem ka¿dy z ka¿dym.
Nasi trampkarze w pierwszym meczu spotkali siê z Iskr¹ Jawornik Polski;

Sukces m³odych pi³karzy

Zwyciêska dru¿yna trampkarzy (u góry): Arkadiusz Hada³a, Adrian Szyde³ko, Przemys³aw
Kaplita, Wojciech Rusza³a, Piotr Pako, Grzegorz Chwaszcz, Pawe³ Majchrowski, Mateusz
P³odzieñ; (dolny rz¹d): Dawid Sitek, Adrian Pako, Pawe³ S¹czawa, Pawe³ Trawka, Dominik
Ferenc, Mateusz Rybka, Seweryn Sitek.
Opiekunowie Dariusz Fudali, S³awomir Ferenc

O puchar Burmistrza
Wszystkich chêtnych zapraszamy
do wziêcia udzia³u w II pi³karskim turnieju O Puchar Burmistrza, który odbêdzie
siê 23 lipca br.
Mecze dru¿yn wylosowane do
I grupy (Hermanowa, Budziwój, Borek
Stary) rozgrywane bêd¹ na stadionie
w Hermanowej:
> o godz. 15.00 Borek Stary - Budziwój,
> o godz. 16.30 Borek Stary - Hermanowa
> o godz. 18.00 Budziwój - Hermanowa.
Mecze dru¿yn wylosowane do
II grupy (Tyczyn, Kielnarowa, Bia³a) rozgrywane bêd¹ na stadionie w Tyczynie:
> o godz. 15.00 Bia³a - Tyczyn,
> o godz. 16.30 Tyczyn - Kielnarowa,
> o godz. 18.00 Kielnarowa - Bia³a.
M³odzie¿ w wieku 13-16 lat rywalizowaæ bêdzie 5 lub 6 sierpnia br. i 12 lub
13 sierpnia br. od godz. 15.00 na stadionach w Tyczynie i Hermanowej.
Informacje uzyskaæ mo¿na
w UGiM, pok. 24.

po ³adnym i wyrównanym spotkaniu zespo³y podzieli³y siê punktami - pad³ remis
1:1. W kolejnym spotkaniu Strug zagra³
z ekip¹ SP 12 w Rzeszowie, nasi ch³opcy
po zaciêtym meczu wygrali 2:1. W ostatnim meczu Strug zmierzy³ siê z dru¿yn¹
Junaka S³ocina - nie da³ gospodarzom ¿adnych szans i wygra³ pewnie 3:0 zapewniaj¹c sobie I miejsce w turnieju zdobywaj¹c
puchar turnieju.

Przyznano te¿ nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem turnieju
okaza³ siê Wojciech Rusza³a, który puci³ tylko dwa gole, królem strzelców zosta³ Mateusz P³odzieñ, który popisa³ siê
4 trafieniami, a zawodnikiem turnieju wybrano Mateusza Rybkê (wszyscy Strug).

Harmonogram wymiany
dowodów osobistych

Nie tylko 997

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
wydane w latach
1992 - 1995
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
wydane w latach
1996 - 2000.
Wniosek o wydanie nowego dowodu nale¿y sk³adaæ osobicie w Urzêdzie Gminy i Miasta, pokój 31 (USC),
II piêtro. Do z³o¿enia wniosku niezbêdne
s¹: 2 zdjêcia, odpis aktu urodzenia (kawaler, panna), odpis aktu ma³¿eñstwa (¿onaci, mê¿atki, wdowcy, wdowy, rozwiedzeni), wype³niony formularz wniosku,
potwierdzenie wp³aty dokonanej w kasie
UGiM w Tyczynie w wysokoci 30 z³.

0-608-439-955
pod tym numerem od godz. 15.30 w

dni powszednie i wiêta zg³aszaæ mo¿na przypadki awarii sieci wodoci¹-

S³awomir Ferenc
Fot. Anita S¹czawa

Kontakt telefoniczny
Komisariat Tyczyn

w godz. 6.00-14.00
017-23-02-997

Posterunek Chmielnik 017-22-96-997
Posterunek Hy¿ne
017-22-95-997
Posterunek Lubenia 017-87-10-013
W pozosta³ych godzinach nale¿y
dzwoniæ bezporednio na numer Pogotowia Policji 997 (numer bezp³atny), a oficer
dy¿urny KMP w Rzeszowie drog¹ radiow¹ powiadomi aktualnie pe³ni¹cych s³u¿bê funkcjonariuszy KP w Tyczynie.

gowo-kanalizacyjnej, obs³ugiwanej
przez PGK 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
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SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

OG£OSZENIA

Tanio. Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 28 arów,
Kielnarowa-Obszary.
(172/3)
Tel. 017-22-92-113
Kupiê dzia³kê widokow¹, rolno-rekreacyjn¹, min. 20 arów.
(173/2) Tel. 600-028-989
Kupiê dzia³kê roln¹ ok. 1 ha.
(174/2)

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

Tel. 604-186-812

Sprzedam dzia³kê o dowolnej powierzchni (czêciowo
uzbrojona) w Budziwoju (ko³o Danexu).
(175/2)
Tel. 017 22-19-298
Sprzedam dzia³kê o pow. 45 arów, Hermanowa - £azy.
(176/1)
Tel. 604-901-084
Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 65 arów w Borku Starym. Cena 150 z³/a.
(177/1)
Tel. 887-485-647
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 10 arów. Tyczyn,
Zagrody.
(178/1)
Tel. 017- 22-19-398
Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 9 i 12 arów w Tyczynie. Media na miejscu.
(179/1)
Tel. 692-812-549; 880-665-523

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ
M³oda, dyspozycyjna, z dowiadczeniem zaopiekuje siê
dzieckiem z okolic Tyczyna lub Lubeni.
(53/3)
Tel. 885-187-769
Mê¿czyzna podejmie pracê dodatkow¹: dyspozycyjny,
wykszta³cenie rednie, prawo jazdy ABC, dowiadczenie
w biurze i transporcie.
(54/2)
Tel. 602-690-375

Dystrybutor materia³ów budowlanych
oferuje:
* oryginalne blachy szwedzkie i rynny firmy PLANNJA
* dachówki ceramiczne i cementowe
* okna dachowe, schody strychowe
* papy, folie dachowe i fundamentowe
* ceramikê cienn¹ i stropow¹,
* systemy dociepleniowe, we³na, styropian, tynki
* systemy kominowe
* systemy zabudowy wnêtrz - p³yty gipsowe, profile
* stolarkê okienn¹ i drzwiow¹
* bramy gara¿owe i ogrodzeniowe
* chemiê budowlan¹ i materia³y ogólnobudowlane
* na miejscu komputerowy mieszalnik tynków
i farb elewacyjnych
Zapewniamy: transport z roz³adunkiem, doradztwo techniczne,
sprzeda¿ rataln¹.
Hurtownia - Rzeszów, ul. Lwowska 120, tel. 017-85-27-907

Poszukujê do wynajêcia pomieszczenie ok. 50 m2
na produkcjê, wys. 3,50 m, si³a, woda, kanalizacja, okolice
Tyczyna.
Tel. 695 925 238

ER - MAX

Budziwój

Opiekunka do dzieci 3 i 10 lat, na 1/2 etatu przez okres 3
miesiêcy z okolic Budziwoja. Wskazane prawo jazdy.
(55/2)
Tel. 608-470-691

Docieplanie budynków
- malowanie elewacji,
- tynki strukturalne

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka lub starszej osoby w okolicach Tyczyna
(56/1)
Tel. 017-22-19-141

Tel. (017) 87-33-544, 0-505-344-866

Poszukujê opiekunki do dziecka. Wymagane dowiadczenie w pracy z dzieæmi.
(57/1)
Tel. 695-925-238

wykonam

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.
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Zespó³ piewaczy Matysowianki
Ci¹g dalszy ze strony 2
w Powiatowym Przegl¹dzie Kapel Ludowych i Zespo³ów Tanecznych. W 1977 r. prê¿nie dzia³aj¹ce Ko³o Gospodyñ Wiejskich i zespó³ uhonorowano odznak¹: Zas³u¿ony
dla województwa rzeszowskiego.
W latach 70 zespó³ tworzyli m.in.: Kazimiera Zawadzka,
Zofia Stanio, Katarzyna Jarosz, Zofia S³owik, Maria Matwij,
Janina Janda, Maria Lisowicz, Bernadeta Hoszko, Janina D¹browska, Maria Gregu³a, Helena Stanio, Maria Szczoczarz,
Edward Piejko, W³adys³aw Szela, Tadeusz Tomkowicz, Maria

Rok 1976. Wesele Heleny Pañczak i Henryka Baja.
Gocie weselni: Dorota Cyganówna, Zofia S³owik, W³adys³aw Lisowicz, Zofia Krawczyk, Krystyna Szyszkówna,
Bronis³awa Cygan, Aniela Lisowicz, W³adys³aw Pañczak
(ociec panny m³odej), Romana Szyszka, Maria Matwij

Rok 1976. Wesele Heleny Pañczak i Henryka Baja odbywa³o siê w autentycznej ludowej oprawie. Na zdj. dru¿bowie Tadeusz Krawczyk (z lewej) i Józef Bito prowadz¹ Pannê
M³od¹

Gospodynie z KGW i cz³onkowie Zespo³u Pszczó³ki z chlebami i wieñcem w
drodze do nowo wybudowanego kocio³a pw. NMP Królowej Polski (rok 1981
lub 1982) na uroczystoæ do¿ynkow¹ w Matysówce

Sitek i Anna Ziaja.
W po³owie lat 80 przez jaki czas
w dzia³alnoæ zespo³u zaanga¿owa³a siê
równie¿ m³odzie¿. Gra¿yna Czekaj, Danuta Czekaj, El¿bieta Mazur, Katarzyna
Król, Marta Matwij i Irena Stanio tworzy³y m³ode Pszczó³ki.
W 1981 r. Zespó³ obchodzi³ jubileusz 35-lecia dzia³alnoci. By³o to wielki
wiêto dla mieszkañców Matysówki.
Zespó³ piewaczy Matysowianki reaktywowany w 1992 r. na swój pierwszy wystêp zaproszony zosta³ po kilku
miesi¹cach istnienia, w maju 1993, na Dni
Tyczyna. Kierownikiem muzycznym w latach 1992-2001 by³ Emil Helwin. Obecnie
Zespó³ dzia³a przy Domu Ludowym w Matysówce pod patronatem Miejsko Gminnego Orodka Kultury w Tyczynie i KGW.
Zespó³ tworz¹: Kazimiera Zawadzka,
Zofia Tabisz, Janina D¹browska, Stanis³awa Markiewicz, Eugenia Ferenc, Krystyna Pachnicka, Weronika Stanio, Maria W¹sacz, Zofia Dziura, Teresa G¹sior,
Ci¹g dalszy na stronie 20
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