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Sesja
Rady Miejskiej

28 grudnia br. odbêdzie siê sesja
Rady Miejskiej w Tyczynie. Rozpocznie
j¹ �lubowanie nowo wybranego radnego
z Budziwoja Janusza B³oñskiego, a w dal-
szej czê�ci  obrad przewidziane jest pod-
jêcie uchwa³ w sprawach:
- dotacji przedmiotowej do 1 m3 �cieków,
-  nabycie mienia,
-  zbycia mienia komunalnego,
-  ustalenia najni¿szego wynagrodzenia za-
sadniczego okre�lonego w I kat. zaszere-
gowania  dla pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Gminy,
-  ustalenia warto�ci jednego punktu
w z³otych w rozpiêto�ci dla poszczegól-
nych kategorii zaszeregowania dla pra-
cowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Gminy Tyczyn,
- przyst¹pienia Gminy Tyczyn do Stowa-
rzyszenia Samorz¹dów Terytorialnych
�Aglomeracja Rzeszowska�,
-  zmiany Uchwa³y dot. ustalenia sk³adów
osobowych sta³ych komisji Rady Miejskiej,
- dokonania zmian w bud¿ecie na 2005 r.,
-  wydatków, które nie wygasaj¹ z up³y-
wem 2005 r.

W drugiej czê�ci obrad odbêdzie
siê op³atkowe spotkanie radnych i zapro-
szonych go�ci.

Niemal do ostatniej chwili czekali-
�my ze zsy³k¹ �wi¹tecznego numeru �GT�
do drukarni, ³udz¹c siê, ¿e spadnie �nieg.
Mieli�my w planie, by ¿yczenia jakie za-
wsze sk³adamy naszym Czytelnikom
�oprawione� by³y w aktualne zdjêcia ro-
bione z zimowej scenerii. Niestety, nie
uda³o siê.

Nie by³o �niegu, ale przecie¿
mamy ¿yczenia - najserdeczniejsze, naj-
cieplejsze: Weso³ych �wi¹t pachn¹cych
choink¹, radosnych chwil w rodzinnym
gronie, spokoju, mi³o�ci. A w Nowym
Roku - wszystkiego dobrego!

Przekazujemy je licznej grupie na-
szych przyjació³ i wspó³pracowników, bez
których gazeta nie dotar³aby do r¹k Czy-
telników:
> autorom tekstów i zdjêæ,
> Panu  Leszkowi Szymkowiczowi oraz za-
³odze Drukarni �Kolor�,
> Wiceburzmistrzowi Romanowi Sowie,
Gra¿ynie Kocój, Marcie Leniart, Halinie
Z³amaniec, Stanis³awowi Fr¹czkowi
i  Marcinowi Jaroszowi - pomagaj¹cych
nam w kolporta¿u,
> ale przede wszystkim w³a�cicielom i pra-
cownikom sklepów i punktów handlo-
wych, w których mo¿na �GT� kupiæ:
- �Prima� i �Kubu�� w Bia³ej

          Maryli i Edwarda Karnasów
- �Katarzynka� w Bia³ej  Jaros³awa Gliwy
- �Alek� w Budziwoju
                                    Aleksandra Palucha
- �Kram� w Budziwoju Stanis³awa Caga
- �Centrum Smak� i  Delikatesy Centrum
                w Budziwoju Kazimierza Myrdy
- Sklep w Budziwoju
                          Stanis³awa G³odowskiego
- �Styl� w Budziwoju Marii Pasierb
- �Le� Pol� w Borku Starym Zofii Le�

Niech Nam siê darzy!!!

- Sklep spo¿ywczo-przemys³owy
         w Borku Starym Ma³gorzaty Ruszel
- Sklep w Borku Starym
                              Janusza Tereszkiewicza
- Sklep spo¿ywczo-przemys³owy
      w Kielnarowej Dariusza Mackiewicza
- �W-Zetka� w Hermanowej
      Tadeusza Wiatra i Jolanty Zawadzkiej
- �Cygaro� w Tyczynie
                         Mieczys³awa Zieliñskiego
- �Mewa 1�  w Tyczynie Bogdana Majdy
- �Panorama� w Tyczynie

               Mariana Bundyry
- �Kubu�� w Tyczynie Danuty Tadli
- �Auto-Mak� w Tyczynie

    Tomasza Makary
- �Ko³o� w Tyczynie

      Romana W³osiñskiego
- �Têcza� w Tyczynie Krzysztofa Szpali
- Sklep spo¿ywczo-przemys³owy

         w Tyczynie Jana Skowronka
- Ksero w Tyczynie  Kazimierza Kury
- Delikatesy Centrum w Tyczynie
- �Edeks� w Tyczynie
- Sklepy Gminnej Spó³dzielni SCh w Ty-
czynie, Budziwój, Kielnarowej Obszarach,
Hermanowej, Borku Starym
- Sklep w Matysówce El¿biety Cz³onki
- Sklep w Matysówce Ewy Przyby³o
- Salon Prasowy przy ul. Zygmuntowskiej
     w Rzeszowie Beaty Filip i Anny Bialic

Wybory w Budziwoju

Na podstawie protoko³ów g³oso-
wania otrzymanych od obwodowych ko-
misji wyborczych nr 7 i 8, Miejska Komi-
sja Wyborcza w Tyczynie sporz¹dzi³a ze-
stawienie wyników g³osowania w wybo-
rach uzupe³niajacych do Rady Miejskiej
w okrêgu wyborczym i ustali³a nastêpuj¹-
ce wyniki wyborów:
· liczba osób uprawnionych do g³osowa-
nia wynosi³a - 2691,
· w g³osowaniu wziê³o udzia³ (oddano kar-
ty wa¿ne) 200 wyborców, co stanowi 7,4%
uprawnionych do g³osowania,

Nowy radny

· g³osów wa¿nych oddano - 199,
· g³osów niewa¿nych oddano - 1,
· na poszczególne listy i kandydatów
oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿-
nych:
* Lista Nr 1. Komitet Wyborczy Wybor-
ców ZIELONI
      Janusz B³oñski - 150 g³osów
* Lista Nr 2. Komitet Wyborczy Wybor-
ców ROZWÓJ BUDZIWOJA
      Stanis³awa Pitera - 49 g³osów

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³o-
sów otrzyma³ i zosta³ wybrany radnym -
B³oñski Janusz.

Nowo wybrany radny obejmie
mandat po z³o¿eniu �lubowania, co na-
st¹pi na sesji Rady Miejskiej w dniu
28 grudnia br.

Reprodukcja na ok³adce przed-
stawia �Pok³on Trzech Króli� Gentile
da Fabriano (1423, Wenecja, Galeria
Uffizi), a mottem do ¿yczeñ jest frag-
ment  kolêdy �Pójd�my wszyscy do sta-
jenki� (s³. XVIII w., mel. XIX w.)

Pracownikom, Studentom
oraz wszystkim Przyjacio³om

Wy¿szej Szko³y
 Spo³eczno-Gospodarczej w Tyczynie

radosnego prze¿ywania
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz nadziei i wiary w sens

 podejmowanych w nowym 2006 r.
dzia³añ, które oby by³y uwieñczone

sukcesem i sta³y siê �ród³em
wszelkiej pomy�lno�ci

¿ycz¹

                         Senat
                                   i Rektor Uczelni
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Nagroda za wiersz
Uczniowie Szko³y Podstawowej

w Matysówce zawsze chêtnie bior¹ udzia³
w licznych dzia³aniach ekologicznych. Od-
powiedzieli równie¿ na zaproszenie do je-
siennych akcji organizowanych przez
Zwi¹zek Komunalny Wis³ok. Jednym
z nich by³ konkurs �T³usta oliwa ... szko-
dzi �rodowisku�, który polega³ na napi-
saniu wiersza ukazuj¹cego negatywny
wp³yw olejów przepracowanych na �ro-
dowisko naturalne.

Jurorom oceniaj¹cym prace najbar-
dziej spodoba³ siê utwór uczennicy na-
szej szko³y Beaty Pomianek, który za-
mieszczamy poni¿ej ku przestrodze

Przepracowany olej i poetyckie natchnienie

   Anna Golonka, Halina Rycko
SP w Matysówce

Wyró¿nienie za piosenki Kielnarowa. W konkursie �Zu¿yte oleje
szkodz¹ �rodowisku� wziê³y udzia³ dzieci
z oddzia³u przedszkolnego w Szkole Pod-
stawowej w Kielnarowej.

Dzieci podesz³y do zadania z wiel-
kim zaanga¿owaniem  i zapa³em, co zaowo-
cowa³o otrzymaniem wyró¿nienia w koñ-

Matysówka. Tak¿e najm³odsze dzieci
z oddzia³u przedszkolnego Szko³y w Ma-
tysówce wziê³y udzia³ w konkursie ekolo-
gicznym polegaj¹cym na u³o¿eniu s³ów
piosenki i skomponowania do niej melo-
dii pt: �Zu¿yte oleje szkodz¹ �rodowisku�.

Na pogadankach, dzieci dowie-
dzia³y siê o szkodliwo�ci zu¿ytych olejów
i ich negatywnym wp³ywie na przyrodê.
Wiedzê tê wykorzysta³y, by wspólnie
z wychowawc¹ Halin¹ Rycko i nauczy-
cielem rytmiki Robertem Walawendrem
u³o¿yæ s³owa i melodiê piosenki. Otrzy-
ma³y za ni¹ wyró¿nienie i nagrodê w po-
staci klocków i gier planszowych.
Brudny olej p³ynie
po naszej krainie,
a dok¹d dop³ynie
zaraz wszystko ginie.

Wymieniaj oleje
by mieæ czyst¹ wodê,
bo od czystej wody
nie stracisz urody.

Jedzie maluch drog¹
i �wiat³ami mruga,
a dok¹d dojedzie
za nim spalin smuga.
Powiedz tacie Kasiu

by olej wymienia³,
aby by³y zdrowe
ptaki, ty i on sam.

Kto olej wylewa
cierpi ca³e wieki,
ludzie ukochani
oszczêdzajcie rzeki.
         (na melodiê  �P³ynie Wis³a, p³ynie�)

wszystkich mieszkañców Ziemi. Zdobyw-
czyni pierwszego miejsca odebra³a dy-
plom oraz cenn¹ nagrodê podczas
VI Kongresu Liderów Ekologii, który od-
by³ siê 2 grudnia 2005 r. w auli Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego.

Poni¿ej publikujemy nagrodzony
wiersz Beaty Pomianek

Stoi na stacji lokomotywa,
Ciê¿ka, ogromna i pot z niej sp³ywa -
T³usta oliwa.
      Czarna, mazista w g³¹b ziemi wnika,
      Za jej przyczyn¹ co piêkne znika.
Ginie nam fauna, ginie nam flora.
Czy ta oliwa to znak potwora?

      Tak, to zapewne jest jego siostra,
      Bo jej obecno�æ to wielki postrach.
Boj¹ siê ryby, boj¹ siê ptaki,
Ale czy cz³owiek jest wielki taki?
      On te¿ zrozumieæ musi nareszcie,
      ¯e olej szkodzi jemu i reszcie.
Choæ reszta s³aba, zdana na niego.
Szanuj przyrodê, drogi kolego!
      Zu¿yty olej zlewaj do beczek,
      A nie bezmy�lnie do rowów, rzeczek.
Bo tam jest ¿ycie, czê�æ twego bycia.
To szczera prawda nie do ukrycia.
      Jak wiêc wynika z rozwa¿añ wielu,
       Olej zu¿yty to wróg, przyjacielu.
Gdy to zrozumiesz, dasz szansê �wiatu,
By nie zapomnia³ zapachy kwiatu.

cowej klasyfikacji konkursu. Nagrody ja-
kie otrzymali�my (m.in. kolejka elektrycz-
na i wspania³e klocki) s¹ dla nas dodatko-
w¹ motywacj¹ do podejmowania nowych
ekologicznych dzia³añ.

mgr Iwona Zawadzka

Tyczyn. W konkursie piosenki wystarto-
wa³y róznie¿ Oddzia³y Przedszkolne przy
Szkole Podstawowej w Tyczynie. Dzieci
z �zerówek� otrzyma³y wyró¿nienie za pio-
senkê, której s³owa napisane zosta³y przez
wychowawczynie, panie: Mariê Baran
i Mariê Gubernat oraz rytmiczkê, pani¹
Bo¿enê P³onkê, która zapewni³a równie¿
oprawê muzyczn¹ wykorzystuj¹c melodiê
kujawiaczka. Dzieci otrzyma³y od organi-
zatora konkursu okoliczno�ciowy dyplom
oraz wspania³e nagrody: graj¹c¹ elektrycz-
n¹ kolejkê oraz olbrzymie pude³ko kloc-
ków Lego. Prezentujemy s³owa wyró¿nio-
nej w konkursie piosenki:                          Ci¹g dalszy na stronie 12

Czy wy ludzie wiecie
wy na ca³ym �wiecie
jak mi³o czas spêdziæ
przy du¿ym kotlecie
     Czy ty ch³opcze wiesz
     czy ty dziewczê wiesz
     jak niezdrowo gdy kotletów du¿o jesz
Na oleju s¹ sma¿one
a to bardzo zabronione
bo oleje s¹ niezdrowe
i na serce i na g³owê
     Oleje gor¹ce
     Bardzo s¹ dusz¹ce
     A frytki sma¿one te¿ nie dozwolone
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Polscy socjologowie pod prze-
wodnictwem profesora Janusza Czapiñ-
skiego przedstawili raport, który zatytu-
³owali  �Diagnoza Spo³eczna 2005 - wa-
runki i jako�æ ¿ycia Polaków�. Z raportu
wynika, ¿e Polacy nie spe³niaj¹  ¿adnego
z kryteriów spo³eczeñstwa obywatelskie-
go. Z opini¹ �wiêkszo�ci ludzi mo¿na ufaæ�
zgadza siê u nas zaledwie 10,5% ankieto-
wanych. Dla porównania - w Norwegii
odsetek �ufnych� przekracza 70%. Brak
oznak spo³eczeñstwa obywatelskiego
w Polsce XXI w. to gro�ne zjawisko. Mówi
o tym raport a  potwierdzaj¹ obserwacje:
niska frekwencja wyborcza, niewielkie za-
interesowanie wolontariatem, ma³y udzia³
obywateli w ¿yciu lokalnym, niechêæ do
uczestniczenia w cia³ach spo³ecznych.

Kto ma wychowywaæ m³odzie¿ do
aktywnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym?
Rodzice. Na pewno. Ale równie¿ szko³a.
Teraz. Bo je�li nie teraz, to kiedy? Jednym
z g³ównych celów wychowawczych szko-
³y jest prowadzenie dzia³añ, które kszta³-
tuj¹ postawy patriotyczne i obywatelskie.
Szko³a w tym wzglêdzie wspó³pracuje
z rodzicami, bo w³a�nie w domu dziecko
uczy siê patriotyzmu.  A wychowanie pa-
triotyczne ma przecie¿ na celu jak najlep-
sze przygotowanie wychowanków do
s³u¿by w³asnemu narodowi i krajowi.

Maj¹c na uwadze te w³a�nie cele
zorganizowali�my dla naszych gimnazja-
listów dwudniow¹ wycieczkê do Warsza-
wy. Zwiedzili�my Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz Sejm i Senat RP.

�Takie bêd¹ Rzeczpospolite��

Muzeum zosta³o zorganizowane
w dawnej elektrowni tramwajowej. Z da-
leka widaæ budynek z czerwonej klinkie-
rowej ceg³y. Z niecierpliwo�ci¹ oczekiwa-
li�my spotkania z wielk¹ histori¹ sprzed
61 lat. Sposób przedstawienia wydarzeñ
przeszed³ nasze naj�mielsze oczekiwania.
Nie jest to tradycyjne muzeum. Do od-

tworzenia tamtej historii wykorzystano
najnowsze techniki komunikacji multime-
dialnej i audiowizualnej; odtworzono od-
g³osy walk - wybuchy bomb, pikuj¹cych
�Sztukasów�, �wist pocisków. Odtworzo-
no atmosferê powstania - barykady, szpi-
tal polowy, 25-metrowy kana³  (podobnym
przedzierali siê powstañcy). W kinie Pal-

Bo¿ena ¯urawska

ladium obejrzeli�my kroniki
powstañcze.

Na 2000 m2  zgroma-
dzono ponad 1500 ekspona-
tów i 1000 fotografii. Razem
z przewodnikiem chodzimy po
Warszawie tu¿ przed wybu-
chem powstania, w trakcie
jego trwania i �ledzimy gorz-
kie losy bohaterskich po-
wstañców w czasach PRL-u.
Muzeum to  placówka edu-
kacyjna. Uczestniczyli�my
w dwóch lekcjach muzeal-
nych, które pokaza³y nam codzienne ¿y-
cie mieszkañców miasta w ci¹gu 9 d³ugich
tygodni  powstania. My�lê, ¿e niewielu z
nas u�wiadamia sobie jak wygl¹da ¿ycie
miasta skazanego na zag³adê przez wiel-
kich i ma³ych tego �wiata, miasta, które
postanowi³o, ¿e przetrwa wbrew ca³ej
logice.

Oprócz lekcji dla m³odzie¿y star-
szej muzeum oferuje najm³odszym zajêcia
w Sali Ma³ego Powstañca, gdzie mo¿na
zbudowaæ barykadê czy napisaæ list
i wys³aæ Powstañcz¹ Poczt¹ Polow¹.

Wraz z nauczycielami historii z na-
szego gimnazjum - panami Wies³awem
Dziur¹ i Piotrem Ledwoniem mia³am oka-
zjê uczestniczyæ we wspania³ej lekcji pa-
triotyzmu. Bardzo nale¿y podkre�liæ fakt,
¿e równie¿ nasi gimnazjali�ci byli poru-
szeni i ¿ywo interesowali siê histori¹ Po-
wstania Warszawskiego.

Wieczorem, po kolacji zaprosili�my
m³odzie¿ na spacer po Warszawie- rozpo-
czêli�my pod Kolumn¹ Zygmunta, obej-

rzeli�my Zamek Królewski. Potem ulicz-
kami doszli�my na Rynek Starego Miasta.
Obejrzeli�my piêkne kamieniczki i Syren-
kê. Gdy szli�my wzd³u¿ murów Starego
Miasta zatrzymali�my siê na moment przed
pomnikiem Ma³ego Powstañca. Pojecha-
li�my tak¿e na Plac Teatralny, zobaczyli-
�my Teatr Wielki. Stamt¹d ju¿ niedaleko
by³o do Ogrodu Saskiego. Na chwilê za-
dumy zatrzymali�my siê przed Grobem
Nieznanego ̄ o³nierza.

Nastêpnego dnia czeka³o nas zwie-
dzanie Sejmu i Senatu. Spaceruj¹c po sej-
mowych korytarzach mijali�my osoby
znane nam z telewizji i pierwszych stron
gazet. Niektórzy pos³owie udzielali wywia-
dów inni zwyczajnie odbierali pocztê
i dokumenty ze swoich skrytek. Pani, któ-
ra nas oprowadza³a opowiada³a nam o hi-
storii polskiego parlamentaryzmu. Z lo¿y
dla publiczno�ci i prasy patrzyli�my na
salê sejmow¹ znan¹ nam ze sprawozdañ
telewizyjnych. Potem zajrzeli�my jeszcze
do sali, w której obraduje Senat.

Podczas ca³ej wycieczki po Sejmie
i Senacie towarzyszy³ nam pose³ PiS-u pan
Kazimierz Go³ojuch. Po zakoñczeniu
zwiedzania pan pose³ zaprosi³ nas wszyst-
kich do restauracji poselskiej na sok i kawê.
Mieli�my okazjê porozmawiaæ o pracy
pana pos³a oraz zapytaæ o wiele spraw
zwi¹zanych z funkcjonowaniem polskie-
go parlamentu.

A potem ju¿ trzeba by³o wracaæ do
domu. Pe³ni wra¿eñ wst¹pili�my jeszcze
do centrum handlowego �Promenada�.
Drobne zakupy, sze�æ godzin jazdy i ju¿
stêsknieni rodzice mogli odebraæ swoje
pociechy w Tyczynie.

Dwudniowa wycieczka do War-
szawy to droga inwestycja.

Dziêki pomocy Pana Burmistrza,
który sfinansowa³ nam transport, Rady
Rodziców, która sfinansowa³a nocleg wy-
cieczka  dosz³a do skutku. Bardzo
wszystkim dziêkujemy.



5G£OS TYCZYNA    24/2005

8 listopada br. w Szkole Podstawo-
wej w Bia³ej, w ramach Gminnego Forum
Samokszta³ceniowego Nauczycieli odby-
³o siê uroczyste spotkanie nauczycieli klas
m³odszych. Licznie przybyli na nie nauczy-
ciele ze wszystkich szkó³ gminy Tyczyn.

W czasie spotkania zosta³ ustalo-
ny program imprez konkursowych na
bie¿¹cy rok szkolny 2005/2006. Oprócz
konkursów organizowanych w latach
ubieg³ych, zosta³y zaproponowane nowe,
przez nauczycieli klas �0� i przedszkoli
gminy Tyczyn.

G³ównym celem zaplanowanych
imprez jest zacie�nianie wiêzów kole¿eñ-
stwa miêdzy uczniami ró¿nych szkó³

Gminne Forum Samokszta³ceniowe Nauczycieli

Szósty rok dzia³alno�ci
i wymiana do�wiadczeñ miêdzy nauczy-
cielami. Mamy nadziejê, ¿e tak jak w la-
tach ubieg³ych, przy pomocy finansowej
ze strony w³adz lokalnych, uda nam siê te
imprezy przeprowadziæ.

Druga czê�æ spotkania by³a po-
�wiêcona zajêciom warsztatowym. Wys³u-
chano nastêpuj¹cych referatów:
- �Rozwijanie zainteresowañ czytelniczych
w m³odszym wieku szkolnym� (przygoto-
wany przez El¿bietê Siorek ze  Szko³y Pod-
stawowej w Bia³ej)
- �Jak objawiaj¹ siê zaburzenia emocjonal-
ne u dzieci� (przygotowany przez Gra-
¿ynê Wy¿ykowsk¹ ze Szko³y Podstawo-
wej w Matysówce)

- �Nadpobudliwo�æ   psychoruchowa
u dzieci w m³odszym wieku szkolnym�
(przygotowany przez Halinê Rycko ze
Szko³y Podstawowej w Matysówce)
- �Zaburzenia lateralizacji� ( przygotowa-
ny przez Katarzynê Konkol ze Szko³y
 Podstawowej w Tyczynie).

Nauczyciele po wys³uchaniu refe-
ratów otrzymali materia³y metodyczne do
wykorzystania w codziennej pracy.

Kolejne spotkanie warsztatowe
w ramach Gminnego Forum Samokszta³-
ceniowego Nauczycieli gminy Tyczyn zo-
sta³o zaplanowane na styczeñ 2006 r.
w Szkole Podstawowej w Budziwoju.

                       El¿bieta Siorek
    Nauczyciel SP w Bia³ej

Okazj¹ do przeprowadzenia wywiadu by³y zajêcia jêzyka
angielskiego w Szkole SPEAKER, w której zimnego listopado-
wego wtorku go�ci³ Clay Brewer.  Mia³ on okazjê uczyæ trzy
grupy, od najm³odszych po maturzystów, a na ka¿dych zajê-
ciach dowiadywali�my siê czego� nowego o Australii.

Ma³ym dzieciom opowiada³ o zwierzêtach, o swoim kraju
i o angielskich, piêtrowych autobusach (Clay obecnie pracuje
w Londynie).  W zabawie z pi³k¹ dzieci nazywa³y ró¿ne kraje
a pó�niej same zadawa³y go�ciowi pytania. Najczê�ciej pytali
o to, co lubi je�æ!

Wywiad z �
      Australijczykiem

Grupa gimnazjalistów przeprowadzi³a z Clayem tytu³owy
wywiad (w roli g³ównego dziennikarza wyst¹pi³ Adrian Pietru-
cha), w którym najwiêcej miejsca po�wiêcili dyscyplinom spor-
towym uprawianym w obu krajach oraz niedawnemu meczowi
pi³ki no¿nej Polska - Anglia.

W opowiadaniach Claya kr¹¿yli�my po Australii, odkry-
waj¹c cuda i niebezpieczeñstwa raf koralowych, odwiedzili�my
australijsk¹ pustyniê, a na niej  miejsce religijnego kultu Abory-
genów - ska³ê Ayers Rock, byli�my te¿  w operze w Sydney
i w Parku Narodowym Kakadu.

Podczas ostatniej godziny odbywali�my powa¿ne dys-
kusje na temat stereotypów ró¿nych kultur i tego, czy w ogóle
powinni�my oceniaæ ludzi wed³ug utartych o danym kraju opi-
nii.  Znale�li�my te¿ wiele wspólnego miêdzy Australi¹ a Polsk¹
(np. Góra Ko�ciuszki czy rywalizuj¹cy obok siebie p³ywacy, Pa-
we³ Korzeniowski i Ian Thorpe czy nawet m³odzi piosenkarze
w �wiatowym finale Idola - Alicja Janosz i Guy Sebastian); mie-
li�my równie¿ wspólny jêzyk, bo choæ dla nas by³o to du¿e wy-
zwanie i nie zawsze rozumieli�my go�cia, dotychczasowa wie-
dza i umiejêtno�ci jêzykowe pozwala³y na prowadzenie przyjem-
nej rozmowy w jêzyku angielskim.

W opowie�ciach o tym co nas czeka w najbli¿szym cza-
sie my malowali�my przed nim obraz �nie¿nych, Polskich �wi¹t
ze �wie¿¹ choink¹ i wigilijnym sto³em, w zamian za co us³yszeli-
�my równie¿ o �wiêtach, i równie¿ z choink¹ ale � w ponad
trzydziestostopniowym upale i �wiêtym Miko³ajem przechadza-
j¹cym siê po pla¿y!

W Nowym Roku opublikujemy wywiad z Clayem w wer-
sji polskiej i anglojêzycznej dla wszystkich chc¹cych spróbo-
waæ swoich si³ w zrozumieniu jêzyka angielskiego.

Pozdrowienia od Australijskich przyjació³ i ¿yczenia
weso³ych, tradycyjnych polskich  �wi¹t!

Marzena Wianecka - Kusy
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�Krzy¿e Zes³añców Sybiru� dla Zbigniewa i Tadeusza Dominów
Stanis³aw Domino (30.06.1902-

14.07.1997), z ¿on¹ Antonin¹ z Kaplitów
(03.04.1905-15.05.1940) wraz z synami Zbi-
gniewem ur. 21.12.1929 r. i Taduszem ur.
18.08.1936 r. zamieszkali w zakupionym
przez nich gospodarstwie w Worwolin-
cach, woj. tarnopolskie w 1939 r. Gdy noc¹,
w lutym 1940 r. wkroczy³ do wsi oddzia³
NKWD-zistów wyznaczy³ dla Dominów
nowe miejsce docelowe na...Syberii,
w kolonii Kalucze, a nastêpnie w Swau-
choz (tzw. Sybirak II) w ob³asti irkuckiej.
Taka by³a nowa rzeczywisto�æ dla tysiê-
cy polskich rodzin.

Bracia Dominowie spêdzili tam, na
tej niezbyt go�cinnej syberyjskiej ziemi,
tylko sze�æ lat. Matka umar³a 15 maja 1940
r. w kilka tygodni po przybyciu do sybe-
ryjskiej tajgi. Ojciec gdy dowiedzia³ siê
o tworzeniu polskiej armii pozostawi³ dzie-
ci-jak sam pó�niej mówi³ na dobre i na z³e,
w rêkach przebywaj¹cych tam Polaków
i miejscowych, niezwykle ¿yczliwych Ro-
sjan. To ich Zbyszek wspomina zreszt¹
do dzi� w swojej twórczo�ci literackiej
z niezwyk³¹ ¿yczliwo�ci¹. Ojciec wstêpu-
je do tworzonej 1 Dywizji Piechoty im. Ta-
deusza Ko�ciuszki.

Dominowie powrócili z Syberii do-
piero w 1946 r. wraz z ich opiekunk¹,
a wkrótce swoj¹ drug¹ matk¹ Bronis³aw¹
Byrsk¹. Tak siê z³o¿y³o, ¿e ich ojciec
17 czerwca 1946 r. zawar³ z ni¹ swój drugi
zwi¹zek ma³¿eñski. Nie cieszyli siê jednak
szczê�ciem rodzinnym zbyt d³ugo. Mat-
ka-tak przecie¿ potrzebna ch³opakom po
ich sze�cioletniej tu³aczce, umiera w dniu
urodzenia ich nowego brata, Janka w dniu
21 marca 1947 r. Bracia wstêpuj¹ pó�niej
do Wojska Polskiego. Zbyszek zostaje
oficerem-prawnikiem, a Tadeusz chor¹¿ym
s³u¿b technicznych.

Okazj¹ do wspomnieñ obu braci
sta³o siê ich zaproszenie przez wojewodê
podkarpackiego Jana Kurpa, który dost¹-
pi³ zaszczytu ich uhonorowania niezwy-
k³ym odznaczeniem, Krzy¿em Zes³añców
Sybiru. Podczas uroczysto�ci w Podkar-
packim Urzêdzie Wojewódzkim w Rzeszo-
wie Zbigniew Domino stwierdzi³, ¿e pa-
miêæ o tamtych ludziach i tamtych cza-
sach nale¿y szanowaæ, dlatego te¿ tak
bardzo jest wdziêczny i dumny z odzna-
czenia przyznanego mu przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, a wrêczonego
przez wojewodê.

- Chylê nisko g³owê przed pana
osobistym wk³adem do wspólnych doko-

nañ Polaków-stwierdzi³ wojewoda.
W specjalnym grawertonie Wojewoda na-
pisa³ m.in.: �Proszê przyj¹æ p³yn¹ce z ser-
ca podziêkowanie za to wszystko czym
obdarzy³ Pan Czytelników-opiewaj¹c he-
roiczne losy Polaków, opisuj¹c jak¿e z³o-
¿one karty historii okresu II wojny �wia-
towej i wyzwolenia. Bohaterowie tamtych
dni, a tak¿e m³odzi Polacy s¹ Panu za to
g³êboko wdziêczni. Pana 40-letnia aktyw-
no�æ pisarska znalaz³a nale¿ne jej uznanie

w�ród czytelników w kraju i za granic¹,
czego potwierdzeniem jest m.in. tytu³
Ksi¹¿ki Roku 2004 dla �Syberiady pol-
skiej�.  Ma Pan szacunek najbli¿szego �ro-
dowiska, co wyra¿a m.in. nagroda Prezy-
denta Miasta Rzeszowa oraz przyznana
ostatnio Nagroda Marsza³ka Wojewódz-
twa Podkarpackiego za ca³okszta³t twór-
czo�ci�.

Jest dla mnie zaszczytem, i¿ mogê
wrêczyæ Panu Krzy¿ Zes³añców Sybiru.
Na obecn¹ pozycjê Rzeczypospolitej Pol-
skiej, która w Europie i w �wiecie znaczy
dzi� wiele, z³o¿y³a siê tak¿e cz¹stka Pañ-
skiej pracy i zaanga¿owania - stwierdzi³
wojewoda. �Z tego faktu, z bilansu dzie-
siêcioleci odbudowy Ojczyzny z wojen-
nych zgliszcz oraz czasów jej budowania,
proszê czerpaæ powody do osobistej sa-
tysfakcji. S¹ one ze wszech miar uzasad-
nione, choæ nie zawsze doceniane i uzna-
wane....�.

Zbyszek pomimo, ¿e od 35 lat jest
zwi¹zany z Rzeszowem, czuje siê miesz-
kañcem Kielnarowej. Tam siê urodzi³ a jego

Saga rodu Dominów (2)

literacka Kalinowa tkwi w wielu powie-
�ciach. Ci¹gle wraca na swoje matczyne
pole, do swojego dzieciñstwa. Tadeusz
gdy powróci³ z Syberii mia³ trudno�ci
z polskim jêzykiem!

Dominowie nie prosili o odznacze-
nie ich Krzy¿ami Zes³añców Sybiru. Na
Zbigniewa wniosek sporz¹dzi³ Wojewo-
da Podkarpacki, na Tadeusza prezes Za-
rz¹du Okrêgowego Zwi¹zku Kombatan-
tów RP i BWP, którego jest aktywnym

cz³onkiem. Dla obydwu te odznaczenia s¹
wyj¹tkowymi. Po ich wrêczeniu nie ukry-
wali satysfakcji, a Zbyszek wprost wypo-
wiedzia³, ¿e posiada wiele odznaczeñ pañ-
stwowych i wojskowych, ale ten krzy¿ jest
wyj¹tkowym wyró¿nieniem. Odzwiercie-
dla bowiem krzy¿e jakie pozostawili w Ka-
luczem, gdzie pochowana zosta³a ich mat-
ka. To on symbolizuje wszystkie cmenta-
rze,  dzi� ju¿ zapewne zapomniane na da-
lekiej Syberii. Tam ponownie wesz³a taj-
ga. Wszystko zaros³o a  po ludzkich osa-
dach nie ma �ladów. Po wielu, wielu la-
tach przekona³ siê o tym Zbyszek, gdy
uda³o mu siê szczê�liwie przechytrzyæ
�opiekunów� i odnale�æ grób matki.

Ta symbolika jest radosna a zara-
zem przejmuj¹ca. Zbyszek jako pisarz i ze-
s³aniec �Czasu kuku³czych gniazd� wy-
ra�nie oddziela politykê od odczuæ zwy-
k³ego cz³owieka. Niezale¿nie od tego, ja-
kiej jest narodowo�ci, Niemcem, Polakiem,
Rosjaninem, Ukraiñcem, ̄ ydem czy Cy-
ganem. Wojna wygna³a wszystkie te na-
cje z ich gniazd. Zreszt¹ z dystansem od-

Bracia Zbigniew i Tadeusz Dominowie podczas uroczysto�ci w Podkarpackim Urzêdzie
Wojewódzkim w Rzeszowie
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W Szkole Podstawowej w Bia³ej,
w dniach 8, 9, 15 grudnia 2005 r. odby³y
siê lekcje otwarte dla rodziców uczniów
kl. I, IV, V. Zosta³y przygotowane przez
nauczycieli: mgr El¿bietê Siorek, mgr

Zdzis³aw Domino

nosi siê do przesz³o�ci. Nie ¿ywi nienawi-
�ci do Rosjan. To nie oni zgotowali nam
lat krzywd, poniewierki i upokorzeñ. Za to
wszystko nale¿y obarczyæ Stalina i ludzi z
nim zwi¹zanych. Zes³añcami sta³y siê ty-
si¹ce Polaków, ale i tak¿e Ukraiñców, ̄ y-
dów, a tak¿e miliony samych Rosjan. -Ten
Krzy¿ jest nie do powtórzenia- mówi Zby-
szek i z ¿artem dodaje, ¿e szans na jego
otrzymanie nie maj¹ wspó³cze�ni Polacy i
oby nigdy nie mieli takiej sposobno�ci.

A ja ze swojej strony, z niejako hi-
storycznego obowi¹zku muszê nadmieniæ,
¿e nasz pradziad, Wojciech Domino z Bu-
dziwoja, za udzia³ w powstaniu stycznio-
wym z w³a�cicielem Tyczyna hr. Ludwi-
kiem Wodzickim, równie¿ kilka lat spêdzi³
na dalekiej Syberii. Ze smutkiem jednak
dodajê, ¿e z naszej pamiêci wymaza³ siê
jego obraz, a na tyczyñskim cmentarzu na
pró¿no szukaæ jego grobu. Po prostu siê
nie zachowa³.

Integrowanie rodziców ze szko³¹
El¿bietê Stanio i mgr Barbarê Wo�niak.
Temat lekcji w kl. I dotyczy³ zabaw s³o-
wem i wyrazami, w kl.IV historii zwycza-
jów bo¿onarodzeniowych, a w kl.V budo-
wy i ró¿norodno�ci grzybów w przyrodzie.
   Lekcje otwarte s¹ kontynuacj¹ z lat po-
przednich wdra¿ania rodziców w proces
wychowawczy. Celem tych dzia³añ jest
umocnienie pozytywnych relacji interper-

sonalnych w szkole. Ogl¹danie przez ro-
dziców w³asnych dzieci podczas zajêæ
dydaktycznych daje równie¿ mo¿liwo�æ
wykazania siê przez uczniów zdobytymi
wiadomo�ciami i umiejêtno�ciami.
    Takie rozszerzenie dzia³añ szko³y w �ro-
dowisku lokalnym sprzyja podniesieniu
jako�ci pracy szko³y.

Barbara Wo�niak, SP Bia³a

Niech blask Wigilijnej Gwiazdy
rozja�ni nasze my�li nadziej¹,

a serca nape³ni Mi³o�ci¹,
która przysz³a na �wiat

w ubóstwie Betlejemskiej Groty

Z ¿yczeniami Bo¿ych £ask
Na �wiêta i Nowy Rok

Parafialny Zespó³ Caritas w Tyczynie

Wraz z ¿yczeniami �wi¹tecznymi
sk³adamy wszystkim naszym darczyñcom
serdeczne podziêkowania za wspieranie
dzie³ dobroczynnych. Kierujemy je do:
Ma³gorzaty i Henryka Szyde³ków,
Doroty i Zbigniewa Szyde³ków

        z firmy �SZik�,

Haliny i Tadeusza Karnasów,
Zdzis³awy i Ryszarda Kaczorów,
Urszuli i Wiktora Maziarków

    �Bar u Wiktora�,
Danuty Kontek i El¿biety Talla-Stachowicz

       z apteki �FARMNET�,
Prezesa Banku Spó³dzielczego
         w Tyczynie Pana Tadeusza Barana,
Prezesa Gminnej Spó³dzielni w Tyczynie

         Pani Zdzis³awy Fury,
Pana Bogdana Majdy ze sklepu �Mewa�,
Pana Stanis³awa Wy¿ykowskiego,
Pani El¿biety Gliwy ze sklepu

      �Katarzynka� w Bia³ej,
Pani Haliny Warzybok ze sklepu

  �Smaku��.

W tym roku Miko³aj do osób nie-
pe³nosprawnych z naszej gminy przy-
szed³ 3 grudnia. Wiêkszo�æ cz³onków Sto-
warzyszenia Osób Niepe³nosprawnych
by³a w koñcz¹cym siê roku grzeczna, wiêc
nasz Go�æ mia³ du¿o pracy przy wrêcza-
niu upominków. Miko³ajowi czas umilali
uczestnicy Gminnego Centrum Dziennej
Aktywno�ci w Tyczynie recytuj¹c dla Nie-
go wiersze i �piewaj¹c mu piosenki. Swo-
j¹ obecno�ci¹ nasze Miko³ajki zaszczycili
tak¿e pan burmistrz Kazimierz Szczepañ-
ski, pani Zofia Matys dyrektor  M-GOK
i siostra Debora.

Dla wszystkich przyby³ych by³
s³odki poczêstunek i zabawa taneczna
przy akompaniamencie Dariusza Piecucha.
Miko³aj w ten przed�wi¹teczny czas bar-
dzo siê spieszy³ dlatego z ¿alem musieli-
�my siê z nim po¿egnaæ i podziêkowaæ mu
za wizytê. Wszyscy mamy nadziejê, ¿e tak
jak my �wietnie siê bawi³ i odwiedzi nas
równie¿ w przysz³ym roku.

Spotkanie
z Miko³ajem

Prezes Stowarzyszenia
Lech Markowicz
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Mieszkamy coraz cia�niej, bli¿ej siebie. Od
s¹siadów w du¿ym stopniu zale¿y jako�æ
naszego ¿ycia. Co jednak zrobiæ z uci¹¿li-
wym s¹siadem? Najlepiej siê dogadaæ,
nawet gdy mamy na niego paragrafy.

Pawe³ i Gawe³ w jednym stali domu

Pod oknami domu do pó�nych
godzin wieczornych urzêduj¹ grupy wy-
rostków u¿ywaj¹cych niecenzuralnych
s³ów. S¹siad z uporem ³azi na golasa po
balkonie. Inny prowadzi ma³y warsztacik i
od rana do wieczora s³ychaæ jazgot silni-
ka. S¹siadka kocha zwierzêta, trzyma kilka
kotów i psów w niewielkim mieszkaniu,
z którego smród wydobywa siê na ca³¹
klatkê schodow¹. Inna wyprowadza pie-
ska zawsze na trawnik pod oknami loka-
torów i zazwyczaj nie sprz¹ta tego, co pies
nabrudzi³. Dzieci s¹siada bazgrol¹ po �cia-
nach klatki schodowej i zewnêtrznych mu-
rach budynku.

Para m³odych ludzi lubi siê bawiæ
do pó�nych godzin nocnych przy ostrej
muzyce, któr¹ s³ychaæ w kilku s¹siednich
domach. To problemy mieszkañców osie-
dli. Czy te uci¹¿liwo�ci musimy znosiæ?
Bynajmniej. To s¹ wykroczenia podlega-
j¹ce najczê�ciej karze grzywny, a w nie-
których przypadkach nawet aresztu. Na
ha³asuj¹cych s¹siadów mo¿na poskar¿yæ
siê policji albo Stra¿y Miejskiej.

Zazwyczaj w domach wspólnoto-
wych s¹ uchwalone przez mieszkañców
regulaminy korzystania z pomieszczeñ
wspólnych, np. schowków na rowery czy
wózki. Regulaminy obowi¹zuj¹ce miesz-
kañców s¹ te¿ w spó³dzielniach. W pierw-
szej kolejno�ci najlepiej interweniowaæ
w spó³dzielczej radzie osiedlowej albo
u zarz¹dcy wspólnoty.

Wolnoæ Tomku...

Inne problemy maj¹ w³a�ciciele
posesji z w³asnym domem. Nawet na w³a-
snej dzia³ce, we w³asnym domu musimy
liczyæ siê z tym, ¿e obok ¿yje s¹siad. Nie
mo¿emy zachowywaæ siê tak; aby nie móg³
on korzystaæ ze swojej nieruchomo�ci. Nie
mo¿emy w zasadzie budowaæ w granicy
dzia³ki, choæ s¹ dopuszczane tu wyj¹tki.
Nie mo¿emy te¿ prowadziæ tak robót ziem-
nych, aby s¹siadowi zawali³ siê np. gara¿.
Je¿eli mamy wspólny p³ot musimy go
wspólnie utrzymywaæ.

Co robiæ, je�li mieszkamy w uci¹¿liwym otoczeniu

Miêdzy nami s¹siadami

Nie mo¿emy te¿ paliæ �mieci na
swojej posesji, gdy akurat dym wêdruje
do domu s¹siada. W zasadzie owoce na
drzewach nale¿¹ do w³a�ciciela drzewa
i gruntu, na którym to drzewo ro�nie.

Je¿eli ga³êzie drzewa pe³ne owo-
ców wisz¹ nad posesj¹ s¹siada - to s¹-
siad powinien pozwoliæ wej�æ w³a�cicie-
lowi drzewa na swoj¹ posesjê, aby ten
zebra³ owoce. Ale jak zdepcze przy okazji
trawê, powinien szkodê zrekompensowaæ.
Jak owoce spadn¹ bêd¹ ju¿ nale¿a³y do
w³a�ciciela gruntu, na którym le¿¹.

Na s¹siedzkie k³opoty w³a�cicieli
domów jednorodzinnych, przede wszyst-
kim na ma³ych dzia³kach, s¹ szczegó³owe
przepisy kodeksu cywilnego.

Masz k³opoty z s¹siadem
          - poszukaj przepisu

1.  Kodeks cywilny art.142-154 (Ksiêga II,
dzia³ II Tre�æ i wykonywanie w³asno�ci).
2. Kodeks wykroczeñ (art.51, 60,  63, 117,
141, 145, 105 dotycz¹ ha³asów, brudzenia,
�miecenia, nieobyczajnego zachowania.
3. Prawo spó³dzielcze art.24 - dotyczy
naruszenia zasad wspó³¿ycia spo³eczne-
go.
4. Ustawa o w³asno�ci lokali art.16 - o tym,
¿e mo¿na sprzedaæ mieszkanie wyj¹tko-
wo uci¹¿liwego cz³onka wspólnoty.
5. Rozporz¹dzenie ministra infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. o usytuowaniu bu-
dynków na dzia³ce.

Wszystkie przepisy znajdziesz:
www.rzeczpospolita.pl/prawo/index.html

Duñczyk z budynku wielorodzin-
nego, gdy ma zaprosiæ do domu kilka
osób, odwiedza s¹siadów i pyta, czy im
nie bêdzie to przeszkadza³o. Warto ten
zwyczaj przeszczepiæ i na nasz grunt. S¹-
siadowi, któremu nad trawnikiem zwisaj¹
ga³êzie naszej jab³oni, mo¿na po prostu
zaproponowaæ, ¿eby te jab³ka zebra³.
A generalnie - nale¿y zrobiæ wszystko, aby
z s¹siadami ¿yæ w zgodzie. Gdy wyjedzie-
my na urlop, nikt nie dopilnuje mieszka-
nia lepiej od s¹siada, który zapali tam wie-
czorem �wiat³o, w³¹czy radio, opu�ci ¿a-
luzje - sygnalizuj¹c, ¿e mieszkanie nie jest
bez opieki. S¹siedzi mog¹ sobie �wiadczyæ
wiele uprzejmo�ci, pomagaæ w drobnych
us³ugach, np. s¹siad zainstaluje nam pó³-
kê na �cianie, za to my upieczemy mu cia-
sto. Mo¿na sobie wzajemnie po¿yczaæ
krzes³a, sto³y i zastawê na przyjêcia, opie-
kowaæ siê mieszkaniem i domowymi zwie-
rzêtami w czasie urlopu. S¹siadki emeryt-
ki za niewielkim wynagrodzeniem mog¹
zostaæ nam z dzieæmi, gdy chcemy wyj�æ
na przyjêcie czy do kina. W koñcu na
kogo jak nie na s¹siadów mog¹ liczyæ oso-
by samotne w razie choroby.

Tote¿ - czasem lepiej wybaczyæ s¹-
siadowi jakie� s³abostki np. to, ¿e z upo-
rem pali na balkonie przyleg³ym do nasze-
go - je¿eli mo¿emy skorzystaæ z jego po-
mocy, bo ochoczo wymieni nam uszczelki
w kranach. Albo zachowaæ siê tak jak pew-
na pani Basia, która nie mog³a wytrzymaæ
g³o�nej muzyki, jak¹ kocha³ s¹siad. - Ale
ja siê zemszczê, zemszczê ju¿ nied³ugo -
powtarza³a wskazuj¹c rado�nie na swój
coraz wiêkszy brzuch, gdzie dojrzewa³a
para bli�ni¹t...

S¹siedzki savoir-vivre

    Rzeczpospolita, dodatek �Nieruchomo�ci�, listopad 2005 r.

Stowarzyszenie �B-4� zaprasza do
udzia³u w projekcie �Kobieta i biznes�.
Projekt skierowany jest do kobiet zamie-
rzaj¹cych  rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alno�æ
gospodarcz¹ (bez wzglêdu na wiek i do-
�wiadczenie zawodowe), z wy³¹czeniem
kobiet, które by³y w³a�cicielami przedsiê-
biorstwa i prowadzi³y dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ po 01.01.2004.

Dla najbardziej przedsiêbiorczych
Pañ przewidziane jest 30 bezzwrotnych
dotacji na rozwój  w³asnej  dzia³alno�ci w
wys. ok. l1 tys. z³. Poza wsparciem finan-
sowym, uczestniczki przejd¹ zajêcia szko-

leniowo-warsztatowe: przewidzane jest
100 godz. szkoleñ dla jednej osoby, w gru-
pach 20-25 osób. Dziêki niemu kobiety na-
bêd¹ wiedzê i umiejêtno�ci zwi¹zane z pro-
wadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej, od-
kryj¹ w³asne predyspozycje do utworze-
nia i prowadzenia w³asnej firmy oraz do-
bior¹ najbardziej odpowiedni rodzaj dzia-
³alno�ci do swych mo¿liwo�ci i pomys³ów.

Sale szkoleniowe projektu znajdu-
j¹ siê w siedzibie  Stowarzyszenia przy ul.
Soko³a 4a/2b w Rzeszowie, gdzie w godz.
8.00 - 16.00 uzyskaæ mo¿na szczegó³owe
informacje (tel. 017 853 27 24).

Zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane panie.

Kobieta i biznes
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Od 1 wrze�nia w polskim systemie o�wiaty nast¹pi³a istot-
na zmiana. Powszechna do tej  pory,  lecz  nieobowi¹zkowa  edu-
kacja  przedszkolna  dzieci  sze�cioletnich  sta³a  siê obowi¹zko-
w¹. Na rok przed rozpoczêciem spe³niania obowi¹zku szkolnego
sze�ciolatek obowi¹zany jest odbyæ roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu lub  oddziale przedszkolnym zloka-
lizowanym w szkole podstawowej. Nowelizacja tej  ustawy nie
oznacza,  ¿e  obni¿ony zosta³ wiek obowi¹zku  szkolnego. Obo-
wi¹zek ten nadal bêdzie spe³niany przez dziecko koñcz¹ce
w danym roku 7 lat.

Celem  obowi¹zkowego  uczêszczania  sze�ciolatka  do
przedszkola  lub  oddzia³u przedszkolnego  w  szkole  podstawo-
wej  jest  umo¿liwienie  ka¿demu  dziecku  dobrego przygotowa-
nia do rozpoczêcia nauki szkolnej. Dla bardzo wielu dzieci jest to
pierwsze spotkanie z wiêksz¹ grup¹ kolegów, i z innymi doros³y-
mi. Bêd¹ poznawaæ regu³y ¿ycia spo³ecznego, uczyæ siê nawi¹-
zywania kontaktów z dzieæmi i doros³ymi, a tak¿e uczestniczyæ
w edukacji na sposób przedszkolny tak¿e wówczas, gdy odby-
wa siê na terenie szko³y podstawowej. Oznacza  to,  ¿e oddzia³

Sze�ciolatek w oddziale przedszkolnym

przedszkolny  w  szkole  podstawowej  powinien przypominaæ
przedszkole, a nie klasê szkoln¹. Podobnie jak w przedszkolu,
w oddziale przedszkolnym  dominuj¹c¹  form¹  dzieciêcej  aktyw-
no�ci  jest  zabawa  spontaniczna, inspirowana przez nauczyciela.

To zabawa jest integraln¹ czê�ci¹ obowi¹zkowego rocz-
nego przygotowania przedszkolnego. Przez zabawê dziecko uczy
siê kontaktów spo³ecznych, emocjonalnych, zdobywa wiele po-
trzebnych w karierze szkolnej umiejêtno�ci.  Staje siê samodziel-
ne,  odpowiedzialne, podejmuje próby rozwi¹zywania proble-
mów na miarê swoich mo¿liwo�ci. Rozwija swoje zainteresowa-
nia i zdolno�ci. Istnieje mo¿liwo�æ rozpoznania deficytów roz-
wojowych dzieci oraz organizacji wspomagania rozwoju dziec-
ka. Czêsto rodzice nie zdaj¹ sobie sprawy z tego, ¿e ich dziecko
posiada niedobory rozwojowe, poniewa¿ nie s¹ one zauwa¿alne
�go³ym okiem�. Dopiero obserwuj¹c dzia³ania i zachowania dziec-
ka w grupie, mo¿na czê�ciowo je zdiagnozowaæ.

Zasadniczym elementem w wychowaniu przedszkolnym
jest zabawa. Pamiêtajmy, ¿e dziecko w tym wieku najlepiej uczy
siê �przy okazji�, w trakcie zabawy, spacerów, wtedy, gdy wyp³y-
wa to z jego zainteresowañ. Jednym s³owem, roczne przygotowa-
nie przedszkolne nie jest i nie mo¿e byæ uto¿samiane z  obowi¹z-

Zajêcia plastyczne - robimy stemple z ziemniaków

Jesienna wizyta w parku w Tyczynie

Z wizyt¹ na poczcie w Tyczynie

Spotkanie z policjantami - zdobywamy �Kartê pieszego�

kiem szkolnym, a dziecka nie traktujmy jak powa¿nego ucznia,
który ma reprezentowaæ ró¿ne tak zwane szkolne umiejêtno�ci.

Pracuj¹c z dzieæmi sze�cioletnimi staram siê w du¿ej mie-
rze, w³¹czaæ w rytm codziennych zajêæ formy zabawowe. Po�ród
ró¿nych dzia³añ edukacyjnych maj¹cych na celu stymulowanie

                        Ci¹g dalszy na stronie 12
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Mi³ym akcentem dla naszej gminy
zakoñczy³a siê III edycja nadania Podkar-
packiego Orderu Wdziêczno�ci. Uroczy-
sto�æ wrêczenia orderów oraz dyplomów
mia³a miejsce 25 listopada br. w Rzeszo-
wie w teatrze Maska. Dla wszystkich osób
niepe³nosprawnych jest to szczególne

Za plecami noc
a �nie¿nej chu�cie
uwik³ana w nasze ¿ycie
uwieraj¹ce jak za ciasny but
oczy pe³ne
dom pusty
choæ pali siê w nim �wiat³o
z powodzi zdarzeñ
fotografia matki
i haftowana makatka
wy³awiaj¹
tamto Bo¿e Narodzenie
têsknota
w zapachu �wierkowego
drzewka
puka...

Tamto
Bo¿e Narodzenie

Anna Miros³awa Nowak

Ordery Wdziêczno�ci 2005

Prezes Stowarzyszenia
Roch Markowicz

odznaczenie, gdy¿ przyznaj¹ je w³a�nie
sami niepe³nosprawni ludziom, którzy ich
zdaniem najbardziej na nie zas³u¿yli.

Z terenu naszej gminy, kapitu³a
konkursu Podkarpacki Dyplom Wdziêcz-
no�ci przyzna³a panu Kazimierzowi
Szczepañskiemu w kat. osobowo�æ oraz

Miejsko-Gminnemu O�rodkowi Kultury
w Tyczynie w kat. instytucji. To wyró¿-
nienie jest form¹ podziêkowania dla od-
znaczonych za ich pomoc na rzecz popra-
wy warunków ¿ycia i przychylno�æ w sto-
sunku do osób niepe³nosprawnych, dziêki
czemu mog¹ sprawnie funkcjonowaæ

i wci¹¿ rozwijaæ siê.
Oprawê s³ow-

no-muzyczn¹ uro-
czysto�ci w teatrze
Maska przygotowa³a
m³odzie¿ niepe³no-
sprawna ze stowarzy-
szeñ i warsztatów te-
rapii zajêciowej z te-
renu ca³ego woje-
wództwa podkarpac-
kiego. Z terenu na-
szej gminy wzrusza-
j¹ce piosenki m.in.
Edyty Geperd �pie-
wa³a nsza podopiecz-

na Dominika Dziuba (zdj.).
Jeszcze raz gratulujemy i dziêkuje-

my wyró¿nionym.

Grudzieñ 2005

Firma Euro Partner zaprasza do bezp³atnego udzia³u
w projekcie �Bez barier jêzykowych�, w ramach którego bêd¹
realizowane:
- szkolenia z jêzyka angielskiego, niemieckiego, hiszpañskiego
i w³oskiego,
- grupowe i indywidualne konsultacje z doradc¹ zawodowym,
- po�rednictwo pracy zarówno w kraju jak i za granic¹.

Uczestnikami projektu mog¹ byæ rolnicy, domownicy
i inne osoby zatrudnione w rolnictwie zainteresowane znalezie-
niem pracy w sferze pozarolniczej.

Warunkiem uczestnictwa jest wykazanie zap³aty ostat-
niej sk³adki KRUS lub za�wiadczenie o zatrudnieniu w rolnic-
twie. Dla uczestników, których miejsce zamieszkania jest odda-
lone o ponad 10 km od punktu szkoleniowego, koszty dojazdu
na zajêcia bêd¹ refundowane.

Zakwalifikowanie siê do udzia³u w projekcie odbêdzie
siê na podstawie z³o¿onych dokumentów z uwzglêdnieniem ko-
lejno�ci zg³oszeñ.

Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ w biurze projektu w Rze-
szowie, ul. Jagielloñska 9 (budynek Domaru).

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem
tel. 017 853 30 30, lub bezpo�rednio w biurze projektu,
w godz. od 8.00 do 16.00.

Bez barier
jêzykowych
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W niewielkim, drewnianym domu
w Hermanowej mieszka 95-letnia pani
Maria Bober z domu Jurkiewicz. Czeka na
nas, bo wie, ¿e przyjdziemy: uczniowie
z nauczycielk¹ i dyrektor szko³y. Idziemy
na lekcjê historii. Chcemy porozmawiaæ
i przeprowadziæ wywiad z jedn¹ z najstar-
szych mieszkanek naszej miejscowo�ci.
Czy¿ mo¿e byæ piêkniejsza lekcja?

Starsza pani nie ukrywa swej ra-
do�ci, gdy wchodzimy do �rodka. Od
pierwszej chwili urzeka nas swoim cie-
p³em, skromno�ci¹ i pogod¹ ducha.

Pos³uchaæ ludzi starszych
W obecno�ci córki i najbli¿szej s¹siadki
opowiada o swoim ¿yciu, pokazuje po¿ó³-
k³¹ fotografiê, z której patrzy na nas ma³a
dziewczynka w krótkiej, bia³ej sukienecz-
ce od pierwszej komunii �w.

Urodzi³a siê w Ameryce. Przyp³y-
nê³a tu, jak mówi, przez Wielk¹ Wodê, gdy
po �mierci ojca matka zdecydowa³a siê na
powrót w rodzinne strony. Wie�æ o wy-
buchu w Europie I wojny �wiatowej do-
tar³a do nich, gdy by³y ju¿ na statku.

Dzi� pani Maria wspomnieniami
chêtnie powraca do szkolnych lat, �pie-
wa piosenki, których nauczy³a siê jeszcze
w dzieciñstwie. Najbardziej lubi te z poka-
zywaniem, czyli �Moj¹ Olejankê� i �Jawor,
jawor�. Jej twarz promienieje rado�ci¹, gdy
zabawê ilustruje gestami. W tej chwili trud-
no oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e nasza rozmów-
czyni znów jest t¹ uczennic¹ sprzed wielu
lat, z dwoma siêgaj¹cymi do pasa warko-
czami. Pamiêta kierownika szko³y Micha-
³a Mikosia oraz nauczycielkê Annê Olech.
Pokazuje nam w³asne �wiadectwo z 1921r.
 Ciep³o wspomina równie¿ swój pobyt
w £odzi i ludzi, u których pracowa³a jako
niania. Mówi¹c o Rzeszowie, swobodnie
operuje nazwami ulic i wykazuje dosko-
na³¹ znajomo�æ topografii miasta, czym
wzbudza nasze zdumienie. Opowiada
o ciê¿kiej pracy w polu, pieczeniu chleba,
praniu w deszczówce. Nie mo¿e zrozumieæ
dzisiejszych czasów. - Dzi� marnuje siê
tyle ziemi - mówi. Przedstawiamy jej wspó³-
czesny punkt widzenia. Nasze argumenty
nie przekonuj¹ jednak pani Marii.

Starsza pani wzrusza siê, gdy cy-
tuje modlitwê do �w. Barbary. Oczy jej za-
chodz¹ ³zami, g³os ³amie siê. Musimy prze-
rwaæ nagrywanie. Po chwili z rozczuleniem
mówi: - Ile przesz³am. Dziêkujê Bogu za
to wszystko.

Dzi� cieszy siê wnukami, prawnu-
kami. Nie�mia³o marzy o zbiorowym zdjê-
ciu swojej rodziny zrobionym koniecznie
latem w�ród kwiatów. Na zakoñczenie
�piewa nam piosenkê �Ko³o m³yñskie�.
My robimy kilka pami¹tkowych zdjêæ.
Nasza rozmówczyni pilnuje, by�my nie
wyszli od niej g³odni. Po raz kolejny czê-
stuje nas ciastkiem. - Na drogê wzi¹æ -
zachêca.

Serdecznie dziêkujemy paniom
Annie Nowak i Irenie Ha³oñ
za przygotowanie spotkania.

Uczniowie, nauczycielka historii
     i dyrektor SP w Hermanowej

16 grudnia 2005 r. Burmistrz Kazi-
mierz Szczepañski podpisa³ z Ministrem
Edukacji Narodowej i Sportu w Warsza-
wie umowê na dofinansowanie budowy
sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Ty-
czynie. Dofinansowanie wynosi  1 mln z³,
a �rodki te pochodz¹ z  Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej.

Powy¿sza dotacja oraz �rodki w³a-
sne zaplanowane w bud¿ecie na 2006 r.
w wysoko�ci 1.850.000 z³ pozwol¹ na za-
koñczenie budowy sali oraz oddanie jej
do u¿ytkowania na 1 wrze�nia 2006 r.

Ca³kowita warto�æ nak³adów inwe-
stycyjnych zwi¹zanych z realizacj¹ budo-
wy sali sportowej przy Gimnazjum wynie-
sie 5.340.000 z³.

Milion na salê

95-latka z Hermanowej

    Barbara  Matu³a
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                            Ci¹g dalszy ze strony 3

Wyró¿nienie za piosenki

Olej opa³owy
Tak¿e jest niezdrowy
po nim wysiadaj¹
wszystkie samochody
     Czy ty ch³opcze wiesz
     czy ty dziewczê wiesz
      o oleju pomy�l nim pojedziesz gdzie�.
Stary olej jest szkodliwy
a to temat jest dra¿liwy
truje nam ca³¹ przyrodê
powietrze, ziemiê i wodê
      Zu¿yte oleje szkodz¹ �rodowisku
      gdy siê tym nie przejmiesz,
      bêdzie jak w skalisku
Czy ty ch³opcze wiesz
czy ty dziewczê wiesz
¿e oleje niebezpieczna to jest rzecz
     Mój ty mi³y przyjacielu
      miej w g³owie kroplê oleju
     nie psuj ¿ycia innym, sobie
      miej ty chocia¿ olej w g³owie.

Z okazji Dni Ochrony Przyrody, Sto-
warzyszenie Ekologiczno-Kulturalne �Puls
Ziemi� zorganizowa³o happening �Zieleñ
dla Pokoleñ�. Impreza odby³a siê 12 pa�-
dziernika br. na rzeszowskim Rynku.

W programie przewidziano:
- wystêpy s³owno-muzyczne w wykona-
niu dzieci ze szkó³ i przedszkoli z powiatu
rzeszowskiego,

ZIELEÑ  DLA  POKOLEÑ

                        Iwona Wo�niak

- zamianê odpadów na sadzonki drzew
(1 drzewko za 5 kg makulatury lub 10 bu-
telek PET lub 7 puszek aluminiowych),
- malowanie pejza¿y,
- konkursy z nagrodami.

Z terenu gminy Tyczyn w imprezie
wziê³a udzia³ niezawodna 21 Gromada
Zuchowa �Ekoludki� ze Szko³y Podstawo-
wej w Budziwoju pod opiek¹ Iwony
Wo�niak. Dzieci zaprezentowa³y na sce-

nie inscenizacjê �Zuchy w lesie� oraz kil-
ka wierszy i piosenek o tematyce ekolo-
gicznej (zdj.). Zgromadzone w du¿ej ilo-
�ci odpady zamienili�my na 42 sadzonki
drzewek. Pogoda dopisa³a, wiêc uda³y siê
wszystkie konkursy i malowanie pejza¿y.
Na zakoñczenie imprezy odby³o siê sadze-
nie drzewek na Lisiej Górze za rzeszowsk¹
zapor¹.

Szkoda tylko, ¿e byli�my jedyny-
mi przedstawicielami z naszego terenu. Za-
chêcamy inne szko³y z gminy Tyczyn do
udzia³u w imprezach i konkursach organi-
zowanych przez �Puls Ziemi� ( Biuro Sto-
warzyszenia przy ul. S³owackiego 6, tel.
85 20 890; 0 609 833 794 - pani prezes Al-
dony Kêdzior).

 Informujemy, ¿e ukaza³o siê Roz-
porz¹dzenie porz¹dkowe Wojewody
Podkarpackiego w sprawie ogranicze-
nia u¿ywania artyku³ów pirotechnicz-
nych na terenie województwa.

W celu ochrony ¿ycia, zdrowia
i mienia mieszkañców województwa
oraz zapewnienia porz¹dku, spokoju
i bezpieczeñstwa publicznego:
- wprowadza siê zakaz u¿ywania arty-
ku³ów pirotechnicznych w miejscach
publicznych,
- zakaz nie obowi¹zuje w dniu 31 grud-
nia 2005 r. oraz w dniu 1 stycznia
2006 r., a tak¿e nie obejmuje organiza-
torów imprez artystycznych, rozrywko-
wych i masowych, którzy organizuj¹c
takie imprezy, zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami, uzyskali zgodê od w³a-
�ciwych organów,
- zakaz nie dotyczy petard sygnaliza-
cyjnych oraz rakiet do sygnalizacji
podczas mg³y lub deszczu.
     Kto narusza zakaz podlega karze
grzywny wymierzonej na zasadach
i trybie okre�lonym w prawie o wykro-
czeniach.

Rozporz¹dzenie obowi¹zuje do
dnia 10 stycznia 2006 r.

Marta Witowska
 nauczyciel oddzia³u przedszkolnego

SP w Budziwoju

rozwoju dziecka, wyzwalanie jego twór-
czej aktywno�ci s¹ zajêcia plastyczne, ru-
chowe, gry i zabawy dydaktyczne, wy-
cieczki, spotkania teatralne i wiele innych.
Te wszystkie   dzia³ania,   sprzyjaj¹   roz-
wojowi   wyobra�ni,   æwicz¹   pamiêæ,
uwagê, spostrzegawczo�æ, wzbogacaj¹
s³ownictwo, mobilizuj¹ dziecko do poko-
nywania trudno�ci, budz¹ wiarê we w³a-
sne mo¿liwo�ci, daj¹ ogromne zadowole-
nie i mo¿liwo�æ dobrej zabawy

Ci¹g dalszy ze strony 9

Sze�ciolatek...

Maria Baran, Maria Gubernat
SP w Tyczynie

Uwaga  Czyte lnicy!
Nastêpny numer �GT� uka¿e siê

z dat¹   8 stycznia 2006 r.

Termin sk³adania tekstów na dyskiet-
ce lub CD up³ywa

2 stycznia 2006 r.
         Zdjêcia mile widziane.

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje  mieszkañców  gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
 od 8.00 do 15.00 (I piêtro)
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Dzisiaj, kiedy w tym okaza³ym
gmachu liczni studenci zdobywaj¹ wiedzê,
zapewne niewielu z nich wie, ¿e w³a�nie
tu w okresie miêdzywojennym mie�ci³ siê
areszt S¹du Grodzkiego. Stra¿nikiem wiê-
ziennym by³ w owym czasie pan Jan K³o-
da. To w³a�nie jemu przypad³o w obowi¹z-
ku pilnowanie aresztantów, ale nie by³
w tym zajêciu osamotniony. Móg³ w tym
wzglêdzie liczyæ na pomoc wo�nego s¹-
dowego pana Micha³a Barana oraz swo-
jej ¿ony Heleny. Wróæmy jednak do roku
1898, to w³a�nie wtedy w Hy¿nem przy-
szed³ na �wiat przysz³y funkcjonariusz
Stra¿y Wiêziennej.

Urodzi³ siê w rodzinie bardzo ubo-
giej, razem z rodzicami i licznym rodzeñ-
stwem mieszka³ w ch³opskiej chacie. Pó�-
niej, kiedy jego ojciec wyruszy³ do Ame-
ryki za chlebem i do Starego Kraju nie
wraca³, matka Jana wraz z reszt¹ dzieci
przenios³a siê do Tyczyna. Wcze�niej jed-
nak ch³opak ukoñczy³ szko³ê w Hy¿nem.
Lat mu ci¹gle przybywa³o, czas by³o naj-
wy¿szy odbyæ s³u¿bê wojskow¹. Po jej
ukoñczeniu podj¹³ s³u¿bê w Stra¿y Wiê-
ziennej. Mê¿czyzna z niego by³ przystoj-
ny, to i dziwiæ nikogo nie powinno, ¿e o¿e-
ni³ siê do�æ szybko.

Wybrank¹ jego serca zosta³a pan-
na Helena Borowcówna. Z tego ma³¿eñ-
stwa urodzi³o siê piêcioro dzieci, m.in. pani
Aleksandra, dzisiaj szczê�liwa babcia za-
kochana w swoich wnukach. Wróæmy
jednak do stra¿nika wiêziennego i jego
¿ony.

K³odowie wraz z dzieæmi zamiesz-
kali w budynku S¹du Grodzkiego, na par-
terze, po prawej stronie, w mieszkaniu
sk³adaj¹cym siê z jednego pokoju i kuch-
ni. W³a�nie w kuchni znajdowa³ siê oka-
za³y piec zbudowany z kamieni rzecznych
tzw. otoczaków. I w tym piecu  pani Hele-
na wypieka³a chleb dla aresztantów. Za
tego rodzaju prace otrzymywa³a wynagro-
dzenie, co poprawia³o nieco stan rodzin-
nego bud¿etu. Chleb by³ smaczny tak, ¿e
wiê�niowie go zachwalali, jednak pomimo
dobrej kuchni niektórzy aresztanci próbo-
wali uciekaæ z miejsca odosobnienia. Au-
torytet i pos³uch, jaki mia³a w�ród osa-
dzonych ¿ona klucznika przydawa³ siê
w takich sytuacjach bardzo.

W budynku S¹du, na wprost drzwi
wej�ciowych do mieszkania wiêziennego
stra¿nika mie�ci³o siê archiwum. Dalej id¹c
w g³¹b budynku, dostêpu do obu stron
korytarza broni³y kraty zaporowe. Ta po

O Tyczyñskim areszcie, kluczniku i wiê�niach...

lewej stronie strzeg³a dostêpu do celi mê-
skiej oraz do nastêpnej - ¿eñskiej. Krata
po prawej stronie mia³a uzmys³owiæ �lo-
katorom� dwóch kolejnych cel, w których
przebywali mê¿czy�ni, ¿e znajduj¹ siê
w areszcie grodzkim i, ¿e nie s¹ to prze-
lewki.

Na wprost g³ównego wej�cia znaj-
duj¹ siê schody, którymi aresztanci wy-
chodzili na przys³uguj¹cy im spacer. Wi-
doki by³y wtedy do�æ marne; czterome-
trowy drewniany p³ot zakoñczony drutem
kolczastym zas³ania³ niemal wszystko.
Teraz ten plac relaksuje przemêczonych
studentów i jest z pewno�ci¹ dobrym miej-
scem do zawierania nowych znajomo�ci.
Na piêtrze budynku by³y dwie sale roz-
praw, pokoje sêdziowskie oraz pokoje zaj-
mowane przez administracjê.

Stra¿nik wiêzienny Jan K³oda mia³
rozliczne obowi¹zki s³u¿bowe, w tym
eskortowa³ jad¹cych na furmance aresz-
tantów, przewo¿onych do S¹du  w Rze-
szowie. Jak wspomina dzisiaj córka wiê-
ziennego stra¿nika, eskortowani aresztan-
ci próbowali czasem unikn¹æ sprawiedli-
wo�ci. Zdarza³y siê wiêc sytuacje, ¿e pan
Jan musia³ goniæ �niesfornych� uciekinie-
rów. Te gro�ne w  gruncie rzeczy historie
i przygody okaza³y siê byæ wkrótce nie-
winn¹ igraszk¹ wobec tego, co przynio-
s³a zbli¿aj¹ca siê wojna.

Kiedy Niemcy zbli¿ali siê do Ty-
czyna polskie w³adze ewakuowa³y liczne
urzêdy, w tym m.in. S¹d Grodzki. Wiêzien-
ny stra¿nik wraz z innymi furmank¹ wyje-
cha³ na wschód. Daleko jednak nie dotar³
ju¿ bowiem w Drohobyczu zosta³ ranny
w nogê. Jednak mia³ wiele szczê�cia; pol-

Dariusz Fudali

Jan K³oda, zdjêcie z pocz¹tku lat
sze�ædziesi¹tych ub. stulecia

Rodzina K³odów, zdj. z lat trzydziestych ub. stulecia

ski lekarz wojskowy opatrzy³ mu nogê
i jako� uda³o mu siê dotrzeæ z powrotem
do Tyczyna. Pó�niej podj¹³ pracê w pol-
skiej Stra¿y Wiêziennej, a do rzeszowskie-
go zamku chodzi³ zazwyczaj pieszo. By³
delegowany do Krosna i Jas³a. Kiedy za-
milk³y odg³osy wojny, a w Polsce zaczê³y
siê rz¹dy �ludowej demokracji� pan Jan

podj¹³ w rzeszowskim zam-
ku pracê wo�nego. Lata mi-
ja³y, mija³ dzieñ za dniem, a¿
przyszed³ ten pamiêtny dla
rodziny tyczyñskiego wiê-
ziennego klucznika rok
1965, wtedy odszed³ on na
s³u¿bê, hen, hen ...wysoko,
daleko.

Dzisiaj w gwarze
studenckiej dyskusji, na-
ukowych sporów, w tym re-
prezentacyjnym dla mia-
steczka budynku nie s³y-
chaæ metalicznego odg³osu
otwieranych krat, dzwoni¹-
cych kluczy, nie  sposób
tak¿e poczuæ woni �wie¿e-
go chleba, który dawno,

dawno temu wypieka³a dla aresztantów
pani Helena.

Dziêkujê tym, którzy g³osowali na
mnie w dniu 11 grudnia 2005 r.
w wyborach uzupe³niaj¹cych

do Rady Miejskiej w Tyczynie.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t ¿yczê
wszystkim mieszkañcom Budziwoja
zdrowych, spokojnych, weso³ych

�wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz
Szczê�liwego Nowego 2006 Roku.

Janusz B³oñski
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Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
�Eko-Strug� Sp. z o.o.

w Tyczynie, ul. Ko�ciuszki 6
na podstawie art. 24 ust. 8 i 9, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadza-
niu �cieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747)

OG£ASZA
Taryfê na zbiorowe zaopatrzenie w wodê

i zbiorowe odprowadzanie �cieków
obowi¹zuj¹c¹ na terenie Gminy i Miasta Tyczyn

od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku

1. Rodzaje prowadzonej dzia³alno�ci. Przedsiêbiorstwo Gospo-
darki Komunalnej �Eko-Strug� Sp. z o.o. w Tyczynie prowa-
dzi dzia³alno�æ zwi¹zan¹ ze zbiorowym zaopatrzeniem
w wodê i zbiorowym odprowadzaniem �cieków w zakresie:
- poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody;
- odprowadzania �cieków do kolektorów sanitarnych w Rze-
szowie i Siedliskach.
Spó³ka prowadzi swoje us³ugi na terenie gminy Tyczyn, w opar-
ciu o maj¹tek w³asny, a tak¿e maj¹tek gminy Tyczyn przekaza-
ny w nieodp³atne u¿ytkowanie.
2. Taryfowe grupy odbiorców. Taryfa okre�la jednakow¹ cenê
za 1 m3 wody i za 1 m3 �cieków dla wszystkich grup odbiorców.
3. Rodzaje wysoko�ci cen i stawek op³at.
3.1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodê.
Jednolita cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysoko�ci
Cena netto VAT 7% Cena brutto
  2,63 z³   0,18 z³     2,81 z³
3.2. Za zbiorowe odprowadzanie �cieków:
Jednolita cena za 1 m3 �cieków w wysoko�ci
Cena netto VAT 7% Cena brutto
   4,72 z³  0,33 z³       5,05 z³ *
3.3. Op³ata sta³a. Za utrzymanie przy³¹cza i  prowadzenie rozli-
czeñ w wysoko�ci z³/miesi¹c:

               Cena netto VAT 7%  Cena brutto
Woda            2,05 z³   0,14 z³     2,19 z³
Kanalizacja   3,05 z³                0,21 z³     3,26 z³
3.4. Op³ata za rozliczanie podlicznika:
Cena netto VAT 7% Cena brutto
   1,05 z³   0,07 z³     1,12 z³
Op³ata za rozliczanie podlicznika s³u¿¹cego do okre�lania ilo-
�ci wody bezpowrotnie zu¿ytej w z³ za rozliczenie.
4. Warunki rozliczeñ z uwzglêdnieniem wyposa¿enia nierucho-
mo�ci w przyrz¹dy i urz¹dzenia pomiarowe
4.1. Ilo�æ wody dostarczonej dla odbiorcy ustala siê na podsta-
wie wskazania wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku
- w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody.
4.2. Ilo�æ odprowadzanych �cieków ustala siê na podst. wskazañ
urz¹dzeñ pomiarowych. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych
ilo�æ odprowadzanych �cieków ustala siê na podstawie umowy,
jako równa ilo�ci wody pobranej lub okre�lonej w umowie.
4.3. W przypadku niesprawno�ci wodomierza g³ównego rozli-
czenia dokonuje siê w oparciu o �rednie zu¿ycie w okresie
6 miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawno�ci wodomierza,
a gdy nie jest to mo¿liwe - na podstawie �redniego zu¿ycia
wody w analogicznym okresie roku ubieg³ego lub iloczynu
�redniomiesiêcznego zu¿ycia wody w roku ubieg³ym i liczby
miesiêcy niesprawno�ci wodomierza.
5. Warunki stosowania cen i op³at
5.1. Nale¿no�ci za  zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie �cie-
ków ustala siê jako iloczyn taryfowych cen i stawek op³at oraz
odpowiadaj¹cych im ilo�ci �wiadczonych us³ug
5.2. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za wodê i odprowadzone
�cieki w terminie podanym w fakturze VAT.

* w tym dop³ata Gminy (projekt uchwa³y dot. dotacji przed-
miotowej do 1m3  �cieków przewiduje dop³atê w wys. 1,60 z³
do 1 m3 �cieków dla u¿ytkowników sieci obs³ugiwanej przez
PGK �Eko-Strug�;  uchwa³a ujêta jest w programie sesji Rady
Miejskiej, która odbêdzie siê 28 grudnia 2005 r.).

Drogi gminne
- Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjny �Drogmark� Domino Marek,

 Kielnarowa 103, tel. 0 887 485 118.
- droga Hermanowa-Czerwonki do granicy Borku Nowego:

Zak³ady Miêsne �Herman� Kielnarowa, tel. 017 22 99 410.
Drogi powiatowe
- Matysówka, Borek Stary: obwód drogowy B³a¿owa,

        tel. 017 22 90 782, kom. 0 608 292 972.
- Kielnarowa, Budziwój, Hermanowa, Tyczyn:

          obwód drogowy Babica, tel. 017 27 72 297.
Droga wojewódzka Rzeszów- Dyl¹gówka:

        obwód drogowy £añcut, tel. 017  22 52 666.
Przypominamy jednocze�nie w³a�cicielom nieruchomo-

�ci, ¿e ci¹¿y na nich ustawowy obowi¹zek uprz¹tniêcia b³ota,
�niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych
wzd³u¿ nieruchomo�ci (za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹
czê�æ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego, po³o¿on¹
bezpo�rednio przy granicy nieruchomo�ci).

Ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci
 i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz.622 z pó�n.zm.)

Kto od�nie¿a drogi
pod tym numerem od godz. 15.30 w dni  powszednie, a tak¿e
w soboty, niedziele  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. 22-19-312 lub 22-19-360

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

  Kol. Aleksandrze Suchaniak
    wyrazy wspó³czucia z  powodu �mierci

Mê¿a Zdzis³awa

   sk³adaj¹:
       Klub Seniora oraz emeryci i renci�ci z Tyczyna
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W   2004 r.  na  Podkarpaciu  inspek-
torzy  pracy  Okrêgowego  Inspektoratu
Pracy w Rzeszowie zbadali okoliczno�ci
i przyczyny 17 wypadków przy pracy.
Z tego 3 wypadki by³y to wypadki �mier-
telne, 4 powoduj¹ce ciê¿kie uszkodzenia
cia³a, pozosta³ych 10 by³y to wypadki typu
lekkiego. Rok  2005  jest  równie¿ nieko-
rzystny, poniewa¿ zanotowano ju¿ 11 wy-
padków przy pracy w budownictwie w tym
4 �miertelne, 5 ciê¿kich i 2 lekkie.

Poziom wypadkowo�ci stawia
bran¿ê budowlan¹ niestety w czo³ówce,
w negatywnym tego s³owa znaczeniu
w szczególno�ci w kategorii wypadków
ciê¿kich i �miertelnych. Jedn¹ z g³ównych
przyczyn tak wysokich wska�ników wy-
padków w budownictwie s¹ m.in.:
- niepotrzebna brawura;
- lekcewa¿enie zagro¿eñ po³¹czone z bra-
kiem �wiadomo�ci ich istnienia;
- brak znajomo�ci zasad bhp oraz ich sto-
sowania w praktyce.

Niestety powy¿sze przyczyny wy-
padków dotycz¹ w g³ównej mierze ludzi
m³odych oraz pracowników którzy po raz
pierwszy stykaj¹ siê z rzeczywisto�ci¹ w
postaci swojej pierwszej pracy. Z analizy
wieku osób poszkodowanych wynika, i¿
w wiêkszo�ci przypadków wypadki doty-
cz¹ osób w wieku do 30 lat.
Obowi¹zki pracodawców w zakresie BHP
w stosunku do nowo zatrudnionych pra-
cowników:
- skierowanie na badania  lekarskie - wstêp-
ne, które maj¹  na  celu  dopuszczenie pra-
cownika do wykonywania pracy okre�lo-
nego rodzaju np. w budownictwie,

Pierwsza praca
Jeste� m³ody - rozpoczynasz pracê w budownictwie - przeczytaj!

- poinformowanie pracownika o ryzyku
zawodowym jakie wi¹¿e siê z wykonywa-
n¹ prac¹, (jakie s¹, zagro¿enia na okre�lo-
nym stanowisku pracy i jakie jest praw-
dopodobieñstwo ich wyst¹pienia),
- przeprowadzenie szkolenia pracownika
na danym stanowisku pracy
- je¿eli pracodawca zatrudnia pracownika
m³odocianego (16-18 lat) to jego czas pra-
cy nie mo¿e przekraczaæ 8 godzin na dobê,
- m³odocianego nie mo¿na zatrudniaæ
w godzinach nadliczbowych ani w porze
nocnej.
- pracownikowi  m³odocianemu przys³u-
guje przerwa w pracy obejmuj¹c¹ porê
nocna trwaj¹c¹ nieprzerwanie co najmniej
14 godzin w trakcie doby pracowniczej,
- m³odocianemu przys³uguje w ka¿dym
tygodniu co najmniej 48 godzin nieprze-
rwanego odpoczynku, który powinien
obejmowaæ niedzielê,
- w razie wypadku - pracodawca zobo-
wi¹zany jest dokonaæ niezbêdnych dzia-
³añ eliminuj¹cych zagro¿enie oraz prze-
prowadziæ postêpowanie powypadkowe,
- dostarczenie pracownikom nieodp³atnie
odzie¿ i obuwie robocze

Powy¿sze stanowi¹ jedynie wy-
brane zagadnienia z zakresu bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy zarówno dla wszyst-
kich pracowników, jak i w szczególno�ci
dla pracowników m³odocianych. Istotne
w sprawie jest by pracownik mia³ �wiado-
mo�æ swoich praw ale i obowi¹zków. Ta-
kimi obowi¹zkami s¹ m.in. znajomo�æ prze-
pisów bezpieczeñstwa i higieny pracy,
dba³o�æ o nale¿yty stan maszyn i urz¹-
dzeñ oraz porz¹dek i ³ad w miejscu pracy.
Najwa¿niejsze jednak w tym wszystkim
jest to by pracownik zachowa³ zdrowy

rozs¹dek oraz posiada³ wyobra�niê pod-
czas pracy np. w budownictwie. Ryzyko
wypadku istnieje, jest realne i w du¿ym
stopniu od nas samych zale¿y czy bêdzie-
my pracowaæ bezpiecznie.

Chcesz  znaæ szczegó³y?
Siêgnij do podanych poni¿ej pod-

staw prawnych oraz na stronê interneto-
w¹ Okrêgowego Inspektoratu Pracy
w Rzeszowie: www.rzeszow.oip.pl
-  Kodeks pracy art.190 - 206 K.p., -   Ko-
deks Pracy art.207- 273 K.p.,
- Ustawa z dnia 30.10.2002r. - Ubezpiecze-
nie spo³eczne z tytu³u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz.U.
02.199.1673).

Dawid Baran

Jesieni¹ 2005 r. przeprowadzona
zosta³a przebudowa drogi powiatowej Bu-
dziwój Hermanowa Nr 1414R (stary 600)
na odcinku 1,020 km i szeroko�ci 5 mb.

W ramach przebudowy drogi wy-
konane zosta³y nastêpuj¹ce prace:
- wyprofilowanie podbudowy t³uczniem,
- skropienie podbudowy emulsj¹ asfaltow¹,
- po³o¿onie masy bitumicznej grubo�ci  5 cm,
- obustronne pobocza,
- rowy przydro¿ne.

Warto�æ wykonanych prac, ³¹cz-
nie z opracowaniem dokumentacji tech-
nicznej wynosi 300.618 z³, z tego:
- 200.618 z³ �rodki Starostwa Powiatowego,
- 100.000 z³ to �rodki Gminy Tyczyn.

Przebudowa drogi powiatowej

Stanis³aw Fr¹czek

  Styczeñ w M-GOK

8 stycznia 2006 (niedziela)
Fina³ Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej
Pomocy.
W programie:
godz. 14.30 - Koncert Noworoczny

          z udzia³em zespo³ów
          dzieciêcych, par tañca
           towarzyskiego, break dance

godz. 16.00 - licytacja gad¿etów WO�P
                     - koncerty zespo³ów

           rockowych (do godz. 22.00)
godz. 20.00 - �wiate³ko do Nieba

15 stycznia 2006 (niedziela)
�Pójd�my wszyscy do stajenki� -

     I Przegl¹d Kolêdowy Chórów
godz. 17.00 - Koncert kolêd z udzia³em

          6 chórów uczestnicz¹cych
          w Przegl¹dzie.

Zapraszamy!
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Wsta³a wcze�nie rano i pojecha³a
samochodem do jego rodziców do £owi-
cza. Pomog³a matce przygotowaæ dania
na wigilijn¹ kolacjê. Gdy wszystko by³o
gotowe, wspólnie wypi³y herbatê i obej-
rza³y albumy z fotografiami. Potem ojciec
przyniós³ choinkê, wpakowa³ j¹ do baga¿-
nika jej samochodu. Matka prosi³a, by
spêdzi³a Wigiliê z nimi. Ostatni raz odmó-
wi³a. Wróci³y do mieszkania i p³acz¹c, po-
dzieli³y siê op³atkiem.

Wróci³a do domu. Ustawi³a choin-
kê przy kominku, powiesi³a ozdoby, s³u-
chaj¹c kolêd. Jedn¹, st³uczon¹ zielonka-
w¹ bombkê powiesi³a na koñcu. Podczas
tej ich Wigilii, powiedzia³ jej, ¿e tê lubi
najbardziej ze wszystkich, bo mu przypo-
mina dzieciñstwo. Gdyby cztery lata temu
zapytano j¹, czym jest dla niej Wigilia, to
bez wahania odpowiedzia³aby, ¿e wzrusza-
j¹cym dostojeñstwem i magi¹ bycia razem.
Dostojeñstwem? Bo �wiat spowalnia, ³a-
godnieje, staje siê bardziej czu³ym, cich-
n¹ spory i wszyscy siê jednocz¹. Magi¹?
Bo to chyba jedyny dzieñ w roku, gdy
ludzie wierz¹, ¿e pojawia siê kolejna szan-
sa na wszystko. Bo tego dnia powstaj¹
mosty, aby ludzie mogli byæ razem. Blisko
siebie. Najbli¿ej. Blisko�æ jest w dzisiej-
szych czasach tak rzadka, ¿e a¿ magiczna.

Nawet je�li to magia i to dostojeñ-
stwo trwaj¹ tylko kilka godzin, to dla nie-
których s¹ to jedyne godziny w roku, gdy
kto� ich przytuli, s³ucha, stara siê zrozu-
mieæ i okazuje im, ¿e s¹ wa¿ni. Gdyby cztery
lata temu zapytano j¹, co oznacza 24 grud-
nia dla niej, bez wahania odpowiedzia³a-
by, ¿e to w ca³ym roku data najbardziej
znacz¹ca, ¿e ludzie potrzebuj¹ jej najbar-
dziej ze wszystkich, ¿e nadaje ich ¿yciu
rytm i sens, bo porz¹dkuje ich �wiat. Dzi-
siaj jednak powiedzia³aby inaczej. Wspo-
mina³a dzieñ �lubu z Andrzejem i to, jak
by³ dobrym mê¿em. Dzieci nie mieli, ale
gdyby je mia³a, to przede wszystkim na-
uczy³aby je czekaæ na Wigiliê.

Pierwsze swoje wspólne Bo¿e Na-
rodzenie postanowili spêdziæ we dwoje.
W nocy spad³ �wie¿y �nieg. Rankiem wy-
bieg³a przed dom, aby sfotografowaæ mi-
sternie u³o¿one linie skrz¹cego siê w pro-
mieniach s³oñca �niegu na ga³êziach
drzew. Obrazy jak ilustracje do bajek An-
dersena, które czyta³a, gdy by³a dzieckiem.
Mia³o byæ tak, jak pamiêta³a Wigilie swo-
jego dzieciñstwa. Mê¿czyzna stawia cho-
inkê, nakrywa obrusem stó³, zabija karpia
i co jaki� czas, ale regularnie �przeszka-
dza� kobiecie w kuchni. Kobieta przygo-

Opowie�æ  wigilijna

El¿bieta Domino

towuje dania wigilijne. Zd¹¿y³a ze wszyst-
kim przed pierwsz¹ gwiazd¹. Przebra³a siê
w now¹ sukienkê. Andrzej czeka³ na ni¹
przy choince. Podesz³a do niego. Krótk¹
chwilê stali w milczeniu. Siêgn¹³ po tale-
rzyk, prze³amali siê op³atkiem. Gdy zapy-
ta³, dlaczego p³acze, zagryz³a wargi i od-
powiedzia³a, ¿e �szczê�liwe kobiety tak
czasami maj¹�. Zapali³ �wiece, pomodlili
siê. Zaczêli je�æ! Rozmawiali, �miali siê,
opowiadali o mijaj¹cym roku. By³a zdu-
miona, gdy zacz¹³ �piewaæ kolêdy. Potra-
fi³ wiêkszo�æ z nich za�piewaæ do koñca.
A �Cich¹ noc� za�piewa³ tak¿e po angiel-
sku i niemiecku.

Otworzy³ butelkê wina. Najlepsze-
go Chablis, jakie znalaz³ w Warszawie. Gdy
odstawia³ kieliszek, zadzwoni³ telefon.
Spojrza³ na zegar stoj¹cy na kominku. Nie
zdawa³a sobie sprawy, ¿e rozmawiali tak
d³ugo. By³ kwadrans po siódmej. W pierw-
szej chwili s¹dzi³a, ¿e dzwoni¹ jego rodzi-
ce, którzy nie pogodzeni z ich decyzj¹,
bêd¹ ich zapraszaæ do siebie �Chocia¿ na
pó³ godzinki, na makowiec�. Jaka� kobie-
ta w Konstancinie rodzi, a on jest jedy-
nym lekarzem w pobli¿u. Jest zbyt pó�no,
aby jechaæ do szpitala, droga do Konstan-
cina nie jest od�nie¿ona i zanim przyje-
dzie karetka, mog³oby byæ za pó�no. Na-
rzuci³ p³aszcz chwyci³ swoj¹ skórzan¹ tor-
bê, poca³owa³ j¹ i szybko wyszed³ z  miesz-
kania. Wybieg³a za nim. Sta³a przy bramie,
dopóki �wiat³a jego samochodu nie zni-
k³y za zakrêtem. Jad¹c drog¹ z Konstanci-
na, �pieszy³ siê, aby wróciæ jak najszyb-
ciej do domu. Mimo, ¿e wszystko odby³o
siê bez specjalnych komplikacji, poród
trwa³ oko³o dwóch godzin. M³oda kobie-
ta urodzi³a syna. Gdy wychodzi³, ca³a ro-
dzina sta³a w przedpokoju, aby podzieliæ
siê z nim op³atkiem. Staruszka poca³owa³a
go w rêkê. Ojciec urodzonego ch³opca wy-
szed³ z nim przed dom i pchaj¹c samochód,
pomaga³ wyjechaæ z zaspy.

Kierowca �nie¿nego p³uga przed
zakrêtem szosy zepchn¹³ �nieg na pobo-
cze i zaparkowa³ dok³adnie za drzewem.
Upewni³ siê, ¿e nie blokuje drogi. Andrzej
musia³ zobaczyæ g³adk¹ powierzchniê
oczyszczonej drogi i zmylony czerwony-
mi �wiat³ami zaparkowanej w oddali ciê-
¿arówki ostro przy�pieszy³.

Kierowca p³uga us³ysza³ huk i za-
raz potem trzask rozbijanego szk³a. Przez
chwilê s³ysza³ wycie silnika. Potem zapa-
d³a cisza. Gdy podbieg³ do drzewa, zoba-
czy³ stertê blachy obejmuj¹c¹ pieñ. Ujrza³
czerwone plamy na bia³ej koszuli kierow-

cy.  Nagle we wraku samochodu rozdzwo-
ni³ siê telefon komórkowy, ju¿ nie odebra³.
Kierowca p³uga wyjecha³ na �rodek szo-
sy, w³¹czy³ �wiat³a awaryjne i przez radio-
stacjê zawiadomi³ radiooperatora o wy-
padku.

Gdy po trzech godzinach nie wra-
ca³ i nie odbiera³ telefonu, narzuci³a
p³aszcz i wysz³a po�piesznie z domu, uda-
³a siê na g³ówn¹ drogê i zaczê³a biec
w kierunku Konstancina...

Jak ju¿ informowali�my,  Miejska
i Gminna Biblioteka w Tyczynie od pa�-
dziernika realizuje dwa projekty dofinan-
sowane ze �rodków Ministra Kultury, oba
zakoñczone zostan¹  wraz z koñcem roku
2005. Pora na ich podsumowanie.

Projekt pierwszy �Rozmi³owaæ
w tradycji i kulturze� mia³ na celu wzbo-
gacenie oferty kulturalnej Biblioteki w Ty-
czynie, kierowanej do szerokiego grona
odbiorców, a tak¿e przygotowanie dzieci
i m³odzie¿y do aktywnego uczestnictwa
w kulturze. Cele te realizowane zosta³y po-
przez cykl wyk³adów na temat literatury
polskiej (wyk³adowcami byli pracownicy
naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego),
warsztaty dziennikarsko-literackie (skiero-
wane do m³odzie¿y licealnej), spotkania
z twórcami. Bardzo powa¿nie potraktowa-
li�my równie¿ dzieci, to dla nich specjal-
nie zorganizowane zosta³y spotkania -
Wyprawy do krainy ba�ni, odbywa³y siê
one w tym samym czasie co wyk³ady. Fre-
kwencja  na spotkaniach w naszej placów-
ce �wiadczy, ¿e warto przygotowywaæ
tego typu imprezy, ¿e chêtni zawsze  bêd¹
i ¿e ich ilo�æ wcale nie jest taka ma³a
(w spotkaniach tych ³¹cznie uczestniczy-
³o ponad 700 osób). Projekt ten zakoñ-
czony zostanie uruchomieniem strony

Biblioteka
 - czytelnikom
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Alicja  Kustra

 internetowej biblioteki, w tej chwili jest
ona w trakcie budowy (adres www.ty-
czyn-biblioteka.pl). Strona bêdzie aktuali-
zowana na bie¿¹co (zajm¹ siê tym pracow-
nicy biblioteki), znajd¹ siê w niej informa-
cje na temat dzia³alno�ci placówek biblio-
tecznych naszej Gminy, ale tak¿e postara-
my siê przekazywaæ informacje na temat
dzia³alno�ci kulturalnej w Gminie.

16 grudnia 2005 odby³ siê turniej
pi³karski � O Puchar Dyrektora Szko³y Pod-
stawowej w Matysowce�. Do udzia³u
w imprezie zaprosili�my wszystkie szko³y
podstawowe z gminy i  jest nam bardzo
mi³o, ¿e wszyscy przyjêli zaproszenie.

Turniej odbywa³ siê we wspania-
³ej hali sportowej WSiZ-u w Kielnarowej.
Mecze rozgrywane by³y na du¿ym boisku
pod okiem prawdziwego sêdziego pi³kar-
skiego pana Przemys³awa Paska - na co
dzieñ nauczyciela wf-u w Dêbicy. Zdawa-
³o siê, ¿e ogrom boiska przerazi i zdepry-
muje zawodników, ale gdy gra nabiera³a
�rumieñców� i pad³a pierwsza bramka ( jej
strzelcem by³ Jakub Cz³onka z Bia³ej) ode-
tchnêli�my z ulg¹. Rywalizacja by³a bar-
dzo zaciêta. Wszyscy dawali z siebie
wszystko. �wietnie grali zawodnicy na
boisku, by³ w�ród nich jeden szczególnie
zwracaj¹cy na siebie uwagê - utyka³ - ale
prezentowa³ taki hart ducha, ¿e trener nie
mia³ serca, aby odsun¹æ go od gry i bar-
dzo dobrze, bo strzeli³ jedynego dla swej
dru¿yny gola. Prawie tak samo anga¿o-
wali siê w grê trenerzy-opiekunowie, któ-
rzy dopingowali swoich zawodników
i udzielali wskazówek i rad. Jak wyrówna-
ne by³y to pojedynki, �wiadczyæ mo¿e
fakt, ¿e nawet o miejscach V i VI decydo-
wa³y dopiero rzuty karne.

Mecze odbywa³y siê we wspania-
³ej, sportowej atmosferze; rywalizacja,
choæ zaciêta, by³a czysta i pan sêdzia ni-
komu nie musia³ pokazywaæ ¿adnych ko-
lorowych kartek (choæ je mia³ przy sobie).
Wygrani zatem byli wszyscy, ale zdobyw-
c¹ Pucharu zosta³a dru¿yna SP z Herma-
nowej. Spo�ród wszystkich zawodników
trenerzy wybierali  �Najlepszego Bramka-
rza�, �Króla Strzelców� i �Najlepszego Za-
wodnika�. O ile z wyborem bramkarza nie
by³o wiêkszych problemów - zosta³ nim
Darek Skoczylas z Hermanowej, to o po-
zosta³e trofea toczy³ siê za¿arty bój, który
znów rozstrzygnê³y rzuty karne. Najsku-
teczniejszym zawodnikiem okaza³ siê  Do-
minik Pyziak z Matysówki , a najlepszym
- Pawe³ Pa�ko z Budziwoja. Jak przysta³o
na turniej pi³karski nagrodami by³y praw-
dziwe buty sportowe, ufundowane przez
w³a�cicieli hurtowni �Henan�.

Projekt �Biblioteka dla wszyst-
kich� pozwoli³ na zakup nowych rega³ów
dla Wypo¿yczalni dla doros³ych (w³a�nie
w tygodniu przed�wi¹tecznym by³y wno-
szone) i gablot. Kolejnym �podarunkiem�
Ministra Kultury, oczywi�cie w ramach
projektu, jest zakup nastêpnych modu³ów
programu SOWA i dwóch zestawów kom-
puterowych. Zakupy te pozwol¹  zakoñ-

czyæ komputeryzacjê Wypo¿yczalni dla
doros³ych i Czytelni, dziêki temu nasza
placówka stanie siê nowoczesn¹ biblio-
tek¹ publiczn¹, zaopatrzon¹ w nowocze-
sny sprzêt informatyczny, odpowiadaj¹-
cy wymogom naszych czasów.

Przed �wiêtami na sportowo...

Wspania³a rywalizacja i zaanga¿o-
wanie, wysi³ek i duch sportowy, który za-
prezentowali na boisku zawodnicy, zas³u-
guj¹ na najwy¿sze uznanie. Dziêkujê Im
za stworzenie pe³nego dramaturgii wido-
wiska, którego nie powstydzi³yby siê roz-
grywki ligowe. Dziêkujê opiekunom dru-
¿yn za to, ¿e zagrzewali do gry, dopingo-
wali,  radzili i pocieszali, a przede wszyst-
kim u�wiadamiali, ¿e musz¹ byæ zwyciêz-
cy i pokonani, bo takie s¹ regu³y gry.
Szczególnie dziêkujê Robertowi Pikielo-
wi - pomys³odawcy i organizatorowi oraz
Przemys³awowi Paskowi za sêdziowanie.

Jak zawsze przy organizowaniu
imprezy masowej szko³a musi liczyæ na
pomoc ze strony sponsorów. Dziêkujê
wiêc Pañstwu Marii i Ryszardowi Woja-

kom z PHU �MAGMA�, panom Ryszar-
dowi i Romanowi Domino - w³a�cicielom
hurtowni �DOM-ART�, w³a�cicielom
hurtowni �Henan� oraz Gminnej Komi-
sji ds. Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych za to, ¿e nie pozostali obojêtni
na nasze pro�by i pomogli nam dostar-
czyæ dzieciom mi³ych wra¿eñ.

Wszystkim za� ¿yczê z okazji nad-
chodz¹cych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
chwil pe³nych mi³o�ci i ciep³a przy wigilij-
nym stole, a w Nowym 2006 Roku wiele
szczê�cia, zdrowia, pomy�lno�ci, sukce-
sów i zadowolenia z w³asnych dokonañ.

Fundatorka Pucharu
Lidia Kupiszewska
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AUTO    KANAS    ASO
Fiat, Alfa Romeo, Lancia

 36-020 Tyczyn, ul. Ko�ciuszki 12
Tel./fax 22-99-032 kom. 0605-132-264

> Stacja kontroli pojazdów
* motocykle, motorowery, ci¹gniki rolnicze
   * samochody osobowe, dostawcze, ciê¿arowe do 3,5 t.
       * pojazdy samochodowe zasilane gazem
            * badanie techniczne w Polsce
                       - samochody sprowadzone z zagranicy
               * okresowe badania pojazdów m-ki SAM
                  * nadawanie numerów indentyfikacyjnych

> Ca³odobowa pomoc drogowa - 4,2 t ³adowno�ci:
samochody, wózki wid³owe, maszyny.

> Kompleksowe naprawy blacharsko-lakiernicze
samochodów osobowych, dostawczych, ciê¿arowych,

autobusów (kabina bezpy³owa, p³yta, pomiar).
> Bezgotówkowe naprawy powypadkowe  wszystkich marek.

 Zapraszamy: od poniedzia³ku do pi¹tku od 8.00 do 19.00, soboty od 8.00 do 14.00

Zdrowych i spokojnych
�wi¹t Bo¿ego Narodze-
nia oraz szczê�liwego
Nowego Roku
wszystkim swoim klientom
¿ycz¹

W³a�ciciele Sp.J. BISBUD

Hurtownia Rzeszów, ul. Lwowska 120
Hurtownia Tyczyn, ul. Ko�ciuszki 20

Ten cudowny,
pe³en rado�ci czas

�wi¹t Bo¿ego Narodzenia
niech przyniesie wiele szczê�cia

a Nowy rok 2006
spe³ni najskrytsze marzenia

Du¿o zdrowia i pogody ducha
dla obecnych oraz przysz³ych klientów

¿yczy:
Kierownictwo i pracownicy

  �Stara Piekarnia�  

Jest bankomat

Praktyczny prezent na �wiêta sprawi³ swoim klientom
Bank Spó³dizelczy w Tyczynie - 16 grudnia 2005 r. uruchomi³
bankomat. Urz¹dzenie zainstalowane jest w budynku BS, czyn-
ne jest ca³¹ dobê. Bezp³atnie korzystaæ z nieg¹ mog¹ klienci
tyczyñskiego Banku oraz placówek Zrzeszenia Banków Polskiej
Spó³dzielczo�ci. Gotówkê wybieraæ mog¹ tak¿e klienci wszyst-
kich innych banków, jednak transakcje te s¹ p³atne.

Jak poinformowa³a nas G³ówna Ksiêgowa BS w Tyczy-
nie Pani Kazimiera Ha³oñ, Bank od kilku miesiêcy wydaje klien-
tom karty bankomatowe; wiêszko�æ z nich posiada je w swoich
portfelach. Jak szybko mieszkañcy Gminy oswoili siê z tym no-
wym nabytkiem �wiadczy fakt, ¿e w ci¹gu przed�wi¹tecznego
weekendu z bankomatu skorzysta³o kilkadziesi¹t osób.

Pogodnych i zdrowych �wi¹t,
wszelkiej pomy�lno�ci w Nowym Roku

¿ycz¹ swoim Klientom

pracownicy i Zarz¹d
Gminnej Spó³dzielni

�Samopomoc Ch³opska�
w Tyczynie
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* rolety,                 * okleina meblowa,
* krzes³a do domu i biura,               * prasa.

Sklep �Mewa 2�, tel. 22-91-444
(Tyczyn, obok CPN)

* Nagrobki - Grobowce            * Tablice, wizerunki
       Lastriko - granit (ró¿ne kolory)

Firma IMPALA
Tomasz Janik, Borek Stary 340 a
                                                  Tel. 22-98-097

Bar  �U Wiktora�
Tyczyn, ul. Grunwaldzka 70, tel. 22-91-360

    w y d a j e  p r z y j ê c i a :
- weselne, - imprezy okoliczno�ciowe.

    Z a p e w n i a m y
 domowe jedzenie i mi³¹ obs³ugê.

ER - MAX BUDZIWÓJ
Remonty:
- profesjonalne wykañczanie wnêtrz,
- docieplenia i adaptacja poddaszy,
- panele, malowanie i szpachlowanie
Przystêpne ceny!
                               Tel. 87-33-544, 0-505-344-866

O G £ O S Z E N I ASPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

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.

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 50 arów w Budziwoju
z mo¿liwo�ci¹ podzia³u pod budowê.
(139/3)                                        Tel. 0-692-391-159

Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 9 i 12 arów w Ty-
czynie. Wydane warunki zabudowy.
(140/3)                                        Tel. 0-692-812-549

Do wynajêcia pomieszczenie o pow. 18m2 na biuro,
drobn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ w budynku Delikatesów
�Centrum� w Tyczynie.                              Tel. 22-93-602

M³oda, uczciwa - posprz¹ta dom, umyje okna, zajmie siê
ogrodem na terenie Budziwoja i okolicy.
(40/3)                                           Tel. 0-503-398-512

Kupiê ziemiê w Budziwoju (kier. Przylasek) oraz przy
ul. Studzianki lub w okolicach Tyczyna (wiêksze area³y).
(141/3)              Tel. 0-605-949-397; 0-609-204-830

Sprzedam samochód osobowy
LADA SAMARA

* rok produkcji 1990 r. * cena do uzgodnienia
* przebieg 50000 * stan dobry

 Tel. 22-91-484

Do wynajêcia pokój z kuchni¹.
                        Tyczyn, tel. 22-19-476 (wieczorem)

M³oda, dyspozycyjna z okolicy Tyczyna - poszukuje pracy
- sprz¹tanie lub opieka nad dzieckiem .
(41/2)                                           Tel. 0-508-763-824

Zespó³ Muzyczny
� F o x b a n d �

* Wesela * Zabawy * Studniówki
* oraz inne imprezy

okoliczno�ciowe i plenerowe
Tel. 22-19-832;    0-609-286-872

ISSN 1231-4609

Do wynajêcia pokój z kuchni¹, Tyczyn tel. 22-19-476
(wieczorem)
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PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 

GMINY TYCZYN 

- skrót -  
 

 
 

 

 

Grudzieñ, 2005 r 
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Szanowni Pañstwo, 

 

 

Przekazujê Pañstwu skrót uchwalonego w lipcu 2004 r. przez Radê Miejsk¹ w Tyczynie 

PLANU  ROZWOJU  LOKALNEGO  GMINY  TYCZYN. PLAN rozwoju to podstawowy 

dokument planistyczny d³ugookresowy, bez którego dzi� niesposób sobie wyobraziæ 

funkcjonowanie jednostki samorz¹du terytorialnego.  

W dokumencie tym przedstawiamy obecn¹ sytuacjê Gminy Tyczyn, k³ad¹c szczególny 

nacisk na stan infrastruktury lokalnej, ekologiê, sferê dzia³alno�ci gospodarczej prowadzonej na 

terenie naszej gminy oraz sytuacjê demograficzn¹ i rolê spo³eczn¹ instytucji kulturalnych, 

placówek o�wiatowych, ochrony zdrowia oraz dzia³alno�æ stowarzyszeñ i organizacji 

pozarz¹dowych. 

 

W niniejszej broszurce chcemy przedstawiæ Pañstwu obszary, wokó³ których skupiaæ siê 

bêd¹ dzia³ania, maj¹ce na celu rozwój wszystkich miejscowo�ci Gminy Tyczyn. 

 

Pe³ny tekst PLANU znajduje siê na stronie internetowej www.tyczyn.pl; 

z dokumentem tym mo¿na tak¿e zapoznaæ siê w Biurze Rady Miejskiej oraz w czytelni Miejskiej 

i Gminnej Biblioteki Publicznej. 

 

PLAN jest dokumentem otwartym. Zmieniaj¹ce siê warunki otoczenia prawnego, 

spo³ecznego czy gospodarczego powoduj¹, i¿ za³o¿enia PLANU podlegaæ bêd¹ okresowej 

aktualizacji i uzupe³nieniom. W procesie tym jest równie¿ miejsce na propozycje i wnioski 

naszych mieszkañców. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

        Burmistrz Gminy Tyczyn 

Kazimierz  SZCZEPAÑSKI 
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Gmina Tyczyn, w realizacji swych podstawowych celów od kilku lat korzysta 

z profesjonalnie przygotowanych dokumentów planistycznych, które � najpro�ciej mówi¹c � pomog³y 

skatalogowaæ i sformu³owaæ d³ugookresowe cele oraz dokonaæ wyboru dzia³añ umo¿liwiaj¹cych realizacjê 

przyjêtych priorytetów. Pierwszym takim dokumentem by³a STRATEGIA Rozwoju Gminy i Miasta 

Tyczyn uchwalona przez Radê Miejsk¹ w 2000 r.  

Dzia³anie ze strategi¹ �w rêku� by³o now¹ form¹ dzia³alno�ci samorz¹du terytorialnego, niezbêdn¹ 

wobec g³êbokich zmian systemowych, jakie nastêpowa³y w Polsce od 1990 r. Tworzenie tego dokumentu 

wymaga³o du¿ego wysi³ku organizacyjnego i intelektualnego, lecz istotne by³y cele nadrzêdne:  

Ø redukcja niepewno�ci funkcjonowania,  

Ø zapewnienie stabilno�ci w rozwoju gminy, 

Ø zwiêkszenie zdolno�ci adaptacyjnych w zmieniaj¹cej siê rzeczywisto�ci. 

Po przyjêciu Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004), sfera rozwoju gminy, podobnie jak wiele 

innych dziedzin, musia³a byæ dostosowana do programów i alokacji �rodków pochodz¹cych z unijnych 

dotacji. By sprostaæ tym wymogom, 27 lipca 2004 r. Rada Miejska w Tyczynie przyjê³a PLAN ROZWOJU 

LOKALNEGO GMINY TYCZYN. Dokument ten tworzony by³ przy szerokim wspó³udziale partnerów 

spo³eczno-gospodarczych, powsta³ w wyniku po³¹czonych wysi³ków wszystkich wa¿niejszych lokalnych 

�rodowisk i instytucji odpowiedzialnych za gospodarczy i spo³eczny rozwój Gminy. Jako materia³y 

�ród³owe wykorzystano dotychczas obowi¹zuj¹ce opracowania, tj. Strategiê Rozwoju Gminy i Miasta 

Tyczyn, Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, Program 

Ochrony �rodowiska oraz  Wieloletni Plan Inwestycyjny.  

Celem PLANU jest zapewnienie koncentracji �rodków finansowych na strategicznych dzia³aniach 

samorz¹du, g³ównie po to, by realizuj¹c inwestycje w d³u¿szej perspektywie czasowej wykorzystaæ �rodki 

z Funduszy Strukturalnych, czyli siêgn¹æ po unijne dotacje w maksymalnej warto�ci, np. do 75% 

dofinansowania.  

Dzia³ania do realizacji zawarte w PLANIE zosta³y podzielone na dwa czasookresy: I etap to lata 

2004-2006, II etap to lata 2007-2013, tak by zsynchronizowaæ je z okresami programowania  i dostosowaæ 

do kierunków polityki regionalnej UE.  

W efekcie dostosowania strategicznych dokumentów rozwoju gminy do programowych 

dokumentów unijnych wy³onione zosta³y g³ówne obszary rozwojowe. S¹ to: 

Ø obszary wiejskie, 

Ø infrastruktura ochrony �rodowiska, 

Ø infrastruktura spo³eczna, 

Ø infrastruktura drogowa, 

Ø opieka spo³eczna, 

Ø kultura i turystyka.  

 



24 G£OS TYCZYNA    24/2005

DZIA£ANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W GMINIE TYCZYN 

  

Dla poprawnego rozwoju gminy konieczne jest realizowanie inwestycji, które bêd¹ s³u¿y³y 

poprawie sytuacji spo³eczno-gospodarczej na jej terenie. Analiza sytuacji aktualnej jest podstaw¹ do 

okre�lenia zadañ, jakie nale¿y wykonaæ w przysz³o�ci. Przedsiêwziêcia te odnosz¹ siê do poszczególnych 

dziedzin ¿ycia mieszkañców i  obszarów rozwoju gminy:  

 

> Dzia³ania wp³ywaj¹ce na poprawê warunków i jako�ci ¿ycia mieszkañców 

Jest to szeroki wachlarz zadañ, wi¹¿¹cych siê bezpo�rednio z inwestycjami realizowanymi na rzecz 

rozwoju infrastruktury technicznej. Gmina za najwa¿niejsze uzna³a dzia³ania, które z jednej strony � 

poprawi¹ warunki i jako�æ ¿ycia naszych mieszkañców, a z drugiej � uczyni¹ z gminy atrakcyjny obszar 

pod wzglêdem inwestycyjnym, zachêc¹ do budowy nowych domów, umo¿liwi¹ wykorzystanie bogatych 

walorów krajobrazowych i turystycznych. 

 

Ø Dzia³ania wp³ywaj¹ce na rozwój infrastruktury 

Gmina zmierza do stworzenia pe³nej infrastruktury technicznej na swoim obszarze. Z uwagi na fakt, ¿e 

tereny te s¹ uzbrojone tylko czê�ciowo, czê�æ dzia³añ skoncentrowana bêdzie na budowie wodoci¹gów 

i kanalizacji. Priorytetowe  miejsce zajmuje jednak¿e poprawa jako�ci dróg, w tym przede wszystkim 

przebudowa kilkunastu odcinków dróg maj¹cych istotne znaczenie dla systemu komunikacji na terenie 

gminy. 

 

Ø Dzia³ania wp³ywaj¹ce na poprawê �rodowiska przyrodniczego 

Oprócz zadañ s³u¿¹cych poprawie stanu wód, gleby, powietrza realizowane bêd¹ inwestycje zwi¹zane 

z budow¹ nowych odcinków sieci kanalizacji. S¹ one na li�cie najwa¿niejszych zadañ gminy, co wynika 

równie¿ z zainteresowania mieszkañców pozyskaniem tych wszystkich mediów, które s¹ uznawane za 

cywilizacyjny standard. 

 

Ø Dzia³ania wp³ywaj¹ce na poprawê otoczenia kulturowego, turystycznego i sportowego 

Gmina stara siê rozwijaæ dzia³alno�æ kulturow¹ i sportow¹, dlatego w�ród planowanych przedsiêwziêæ na 

najbli¿sze lata znalaz³y siê m.in. budowa krytej p³ywalni, modernizacja stadionu sportowego i budowa sali 

gimnastycznej przy Gimnazjum w Tyczynie oraz przy Szkole Podstawowej w Budziwoju, czy budowa 

boiska  wraz z placem zabaw w Borku Starym. Dzia³ania te pozwol¹ uaktywniæ sportowo nie tylko 

uczniów pobliskich szkó³, ale tak¿e zachêc¹ do ruchowej rekreacji mieszkañców gminy. Obiekty te bêd¹ 

te¿ wykorzystywane przy organizacji ró¿norodnych imprez o charakterze kulturalnym. W³adze 

samorz¹dowe wiele starañ kieruj¹ na poprawê atrakcyjno�ci turystycznej gminy. Ponad 600-letnia historia 

�tyczyñskiego klucza� zobowi¹zuje do zachowania i ratowania �ladów przesz³o�ci, co realizowane jest 

m.in. w ramach projektu rewitalizacji rynku w Tyczynie. 


