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Gdy brakuje polityki metropolitalnej
Rzeszów

siê rozpycha

Wg aktualnego projektu Koncep-
cji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju, Rzeszów nie jest uznawany za o�ro-
dek metropolitalny. Gdyby zosta³ uznany,
to marsza³ek podkarpacki musia³by wy-
konaæ plan zagospodarowania obszaru
metropolitalnego. Wówczas wypada³oby
zapytaæ: �kto w³a�ciwie ten plan ma wdro-
¿yæ?�, co w dalszej konsekwencji mog³o-
by prowadziæ do jakiego� wspó³dzia³ania
zainteresowanych podmiotów. Centrala
jednak nie ma takich intencji w stosunku
do Rzeszowa.

W pañstwach lepiej rz¹dzonych
du¿e metropolie s¹ traktowane jako sa-
modzielne regiony (co w Polsce w1998 r.
zosta³o odrzucone, bo �ka¿dy by chcia³
mieæ swoje województwo�), za� metropo-
lie mniejsze, takie jak Rzeszów, poddaje
siê odgórnym  naciskom integracyjnym.
Np. z rz¹dowego programu budowy dróg
powinno wynikaæ, ¿e gminy, powiaty i or-
ganizacje biznesowe z tego obszaru mu-
sz¹ przygotowaæ wspólny, ca³o�ciowy
projekt, je�li chc¹ dostaæ pieni¹dze na in-
westycje. Rzeszów otrzyma³ niedawno
odwrotn¹ lekcjê: rz¹dowa agencja (w tym

W pañstwach demokratycznych
od wielu dziesiêcioleci nie stosuje siê ju¿
powiêkszania centralnej gminy. Wcze�niej
burzliwie rozwijaj¹ce siê metropolie prze-
¿ywa³y po kilka takich powiêkszeñ, ale
przychodzi³a w koñcu refleksja: jak d³ugo
mo¿na? Przecie¿ gmina ma zajmowaæ siê
problemami lokalnymi, nie powinna byæ
za du¿a. Poza tym gminy s¹siednie te¿ maj¹
swoje prawa, nie mog¹ byæ traktowane
brutalnie.

Jan Pawe³ II (1920-2005)
Lekcja cz³owieczeñstwa

Jeszcze za ¿ycia by³ powszech-
nie uznawany za cz³owieka wielkie-
go, cz³owieka, którego umys³ i dzia³a-
nia wybiega³y daleko poza epokê. Po
�mierci, gdy nikt ju¿ nie obawia siê
patosu, ca³y �wiat uznaje jego nadzwy-
czajn¹, historyczn¹ wielko�æ. Jan Pa-
we³ II by³ rzeczywi�cie cz³owiekiem
wielkim. Uznaj¹ to dzi� jak ziemia d³uga
i szeroka absolutnie wszyscy.

Ta wielko�æ nie p³ynê³a tylko z
tytu³u sprawowania funkcji. Na wiel-
ko�æ Ojca �wiêtego, Papie¿a sk³ada³
siê ca³y zespó³ nadzwyczajnych cech
charakteru, intelektu, sposobu ¿ycia,
kontaktu z lud�mi wszystkich bodaj ras
i religii na ca³ym �wiecie. By³a tu �wiê-
to�æ i zwyczajno�æ, g³êbokie zrozumie-
nie i szacunek dla innych, tak¿e ina-
czej my�l¹cych i jednocze�nie najg³êb-
sza wiara w to, w co cz³owiek wie-
rzyæ powinien.

Wyj¹tkowo�æ - Papie¿ XXI wie-
ku, Papie¿ pielgrzym i podró¿nik, Pa-
pie¿ poliglota, otwarty na wszystko, co
nowe i  ciekawe, ale jednocze�nie Pa-
pie¿ niewzruszonych pryncypiów,
przywi¹zany do warto�ci i zasad mo-
ralnych. Papie¿ pokoju, porozumienia
i zrozumienia, ale jednocze�nie nie-
z³omny stra¿nik etycznych zasad, wa¿-
nych jak nigdy w dzisiejszym, tak
skomplikowanym �wiecie.

Ostatnie lata, a zw³aszcza dni
choroby to wielka promocja cz³owie-
czeñstwa, pe³nego cz³owieczeñstwa.
Papie¿ postawi³ nas wobec bardzo
wa¿nej sprawy, o której nie chcemy
pamiêtaæ, któr¹ wypychamy poza na-

sze zainteresowania. Chodzi o sta-
ro�æ, inwalidztwo, o chorobê
i o �mieræ. Choroba Papie¿a, Jego
cierpienie to ogromna pos³uga dla nas
maj¹ca przypominaæ, ¿e to jest ludz-
kie ¿ycie.

Umar³ cz³owiek i Papie¿ Wiel-
ki.  Dla nas wa¿ne jest i to, ¿e by³
Polakiem, naszym rodakiem, ¿e sta-
nowi³o to jeden z g³ównych elemen-
tów jego my�lenia i dzia³ania. Jan Pa-
we³ II - Karol Wojty³a, bêd¹c Wiel-
kim Papie¿em, by³ równocze�nie wiel-
kim, zapewne najwiêkszym Polakiem
w dziejach naszego narodu.

                                 Ci¹g dalszy na str. 4
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S t o p !  N i e  w y p a l a j !
Od 1 maja 2004 r.  staraj¹cy siê

o unijne dop³aty obszarowe przy³apani na
wypalaniu traw s¹ karani utrat¹ dop³at
bezpo�rednich. Rolnicy musz¹ utrzymaæ
dzia³ki w �dobrej kulturze rolnej�. Jeden
z warunków mówi, ¿e nie wolno wypalaæ
traw i �ciernisk, a w przypadku drastycz-
nego naruszenia tej zasady mo¿e zostaæ
pozbawiony jakiejkolwiek pomocy finan-
sowej. Je�li kontrolerzy ARiMR stwierdz¹,
¿e wypalana trawa na pastwisku to wy-
³¹cznie zaniechanie rolnika, to straci on
5% dop³aty, je�li natomiast podpali³ j¹ ce-
lowo, dop³ata zostanie zmniejszona o 20%
b¹d� te¿ nie otrzyma ¿adnych pieniêdzy
z unijnych funduszy. Za podpalenie traw
mo¿na otrzymaæ do 5 tys. z³otych grzyw-
ny. Sprawcy wykroczenia grozi tak¿e od
5 do 30 dni aresztu.

Wypalanie traw jest u nas z³¹ tra-
dycj¹, z któr¹ od lat zmagaj¹ siê stra¿acy,
policjanci, s³u¿by ochrony �rodowiska.
Mimo wielu akcji u�wiadamiaj¹cych, rol-

nicy nadal s¹dz¹, ¿e ogieñ to �najtañszy
herbicyd� do zwalczania chwastów. Ka¿-
dy po¿ar, ka¿da interwencja sporo kosz-
tuje. Sam przyjazd stra¿y po¿arnej do
ognia kosztuje kilkaset z³otych. W skali
kraju s¹ to dziesi¹tki tysiêcy po¿arów.
Koszty to nie tylko wylana woda, spalo-
ne paliwo, zu¿yty sprzêt... To przede
wszystkim ludzkie ¿ycie, zmêczenie, co nie
sposób okre�liæ w z³otówkach, wiêc trud-
no sprecyzowaæ i oszacowaæ straty.

Wypalanie traw czy �ciernisk wca-
le nie poprawia ¿yzno�ci gleby. Przeciw-
nie, popió³ zakwasza j¹ zamiast u¿y�niaæ,
sk³adniki spalonej bezu¿ytecznie bioma-
sy (ocenia siê, ¿e 10-krotnie przekraczaj¹-
cej ³¹czne zapotrzebowanie polski) ulega-
j¹ spaleniu zamiast wzbogaciæ pod³o¿e,
gin¹ tak¿e bakterie i drobnoustroje, oraz
inne organizmy i zwierzêta ¿yj¹ce w gle-
bie. Dym powoduje zanieczyszczenie po-
wietrza i wzmaga efekt cieplarniany, a za-
nieczyszczenia zgromadzone w ro�linno-
�ci uwalniaj¹ siê ponownie do atmosfery.
PA M I Ê TA J M Y !

Wypalanie traw nie u¿y�nia gleby,
a przywrócenie w³a�ciwego stanu po-
wierzchni ziemi jest skomplikowane i wy-
maga czêsto pracy wielu pokoleñ le�ni-
ków i rolników.

Apelujemy o rozs¹dek! Zanim
podpalisz, zastanów siê czy przez bezmy�l-
no�æ nie narazisz ¿ycia swojego i innych.
                                                    (oprac. mc)

2 marca br. w Domu Ludowym
w Hermanowej odby³o siê uroczyste pod-
sumowanie konkursu i wrêczenie nagród
w konkursie pod has³em ��rodowisko
a cz³owiek� zorganizowanym przez Pod-
karpacki O�rodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale.

Konkurs zosta³ przeprowadzony
w dniach 24-25 lutego br. Celem konkursu
by³a edukacja mieszkañców obszarów
wiejskich w kierunku stymulowania dzia-
³añ proekologicznych oraz propagowanie
zdrowego stylu ¿ycia rodziny wiejskiej.
Najpierw odby³ siê cykl szkoleñ o nastê-
puj¹cej tematyce:
- upowszechnienie zasad ochrony �rodo-
wiska na obszarach wiejskich dotycz¹-
cych g³ównie ochrony wód, gleb i powie-
trza oraz zagospodarowania odpadów,
- ekologiczne metody produkcji ¿ywno-
�ci i styl ¿ycia przyjazny dla �rodowiska,
- ekologia w domu.

Do udzia³u w tym etapie zakwalifi-
kowa³o siê 19 osób z Hermanowej.  Wy³o-
nienie zwyciêzców odby³o siê 2 marca br.
sprawdzeniem wiedzy w formie testu pi-
semnego, który obejmowa³ 8 pytañ.

Komisja w sk³adzie: in¿. Jolanta
Poprawska-Leska i mgr in¿. Zenona Mo-
krzycka dokona³a oceny i wy³oni³a laure-
atów. I tak: I miejsce uzyska³a Janina Le-
niart, II miejsce Natalia Pa�ko, III miej-
sce Dorota Z¹bek exequo z Alicj¹ Kalan-
dyk. Zdobywczynie dwóch pierwszych

��rodowisko a cz³owiek�Posumowanie  konkursu

miejsc zakwalifikowa³y siê do etapu wo-
jewódzkiego, który odbêdzie siê 4 kwiet-
nia br. w Boguchwale.

W gronie wyró¿nionych byli: Ade-
la Bialic, W³adys³awa Pa�ko, Zofia Ku-
�nierz, Halina Jaworska, £ucja Pa�ko,
Zofia Go�, Gra¿yna Borowiec, Zofia Wia-
ter, Zofia Kaczor, Anna Bury, Zyta Pa�-
ko, Anna Tendelska, Gra¿yna Piêta, Li-
dia Olech, Zofia Borowiec.

Na uroczyste wrêczenie nagród
przyby³ burmistrz Gminy Tyczyn
Kazimierz Szczepañski , który dla
wszystkich uczestników konkursu ufun-

dowa³ nagrody rzeczowe. Burmistrz zaape-
lowa³ o pielêgnowanie tradycji i przestrze-
gania zasad ekologii w gospodarstwie
i w domu. Pogratulowa³ uczestniczkom
wysokiego poziomu zdobytej wiedzy
z zakresu ekologii, która w przysz³o�ci po-
winna procentowaæ poprzez osobisty
przyk³ad proekologicznego stylu ¿ycia
w�ród mieszkañców wsi.

Impreza sta³a siê tak¿e okazja do
dyskusji na temat ekologii w gminie na tle
innych wsi i miast w Polsce.
                       Zenona Mokrzycka
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Jak to niegdy� bywa³oTradycje, zwyczaje, obrzêdy to
s³owa zwi¹zane z wydarzeniami ¿ycia ro-
dzinnego, spo³ecznego lub religijnego,
które nie trac¹ swojej warto�ci z up³ywem
czasu, ale s¹ niekiedy zapomniane lub przy-
t³umione nowoczesno�ci¹. Przez nie chce-
my przekazywaæ, utrwalaæ warto�ci i bo-
gactwo naszego ¿ycia, kultury, czy naszej
wiary.Szczególnie m³odzi ludzie powinni
poznawaæ i pielêgnowaæ �wiat tradycji
i zwyczajów, tak czêsto wa¿nych dla star-
szego pokolenia.

23 marca br w Szkole Podstawo-
wej w Budziwoju przypomniano tradycje
�wi¹teczne i wiosenne w przedstawieniu
wielkanocnym pt.: �Jak to niegdy�
bywa³o�.

W ubieg³ych latach przed �wiêta-
mi Wielkanocnymi opowiadali�my o wy-
darzeniach poranka wielkanocnego,
przedstawiano postacie biblijne zwi¹zane
ze zmartwychwstaniem Jezusa, za� w tym
roku tematem inscenizacji by³y symbole
wielkanocne, tradycje wielkiego postu,
tradycje wielkanocne i wiosenne. Ucznio-
wie z klasy 3b i 6b przygotowani przez
Halinê Szybkê, in¿. Józefê Ataman i mgr
Renatê Rze�nik wcielaj¹c siê w postacie
babci, krakowianek, kwoki, zaj¹czka, przy-
pomnieli wszystkim uczniom i nauczycie-
lom naszej szko³y, jak to bywa³o kiedy�
na wsi. W scenerii zawieraj¹cej elementy
dawnych czasów, tj. brzozowy p³ot z ko-
gutkiem, �wi¹teczne wycinanki, palma
wierzbowa, gaik, dyngusowy kurek, naj-
pierw wyja�nili�my, co oznaczaj¹: baranek
- symbol Chrystusa; palma - pami¹tka uro-
czystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy;
chleb - Chleb ̄ ywy; jajko - symbol ¿ycia;
sól- symbol oczyszczenia, sedno istnie-
nia i prawdy; chrzan i mas³o- symbole

umartwienia i namaszczenia ran Zbawicie-
la; misteria Mêki Pañskiej.

W dalszej czê�ci, dzieci swoimi
rolami i �piewem razem z chórem szkol-
nym prowadzonym przez mgr El¿bietê
Kwolek opowiada³y o kusakach - prze-
bierañcach, którzy chodz¹c od chaty do
chaty zbierali jedzenie i �piewali: �dajcie,
co macie daæ, bo jak nie dacie, wejdziemy
na skrzynke, zdejmiemy s³oninke, wlezie-
my na faske, zdejmiemy kie³baske, dajcie
jajek sze�æ to bedzie co je�æ..�. S³uchacze
dowiedzieli siê, ¿e postnym jedzeniem
by³y ziemniaki, surówka z kapusty, kasza
jaglana, ¿ur i �ledzie; odbywa³o siê prze-
bijanie, czyli uderzanie garnkiem z popio-
³em w cha³upê na znak po³owy czasu po-
stu; czym by³a zemsta na ¿urze i �ledziu;
co oznaczaj¹ pokarmy w koszyku do �wiê-
cenia. Ch³opcy podarowali dziewczynkom
jajko, o którym mówiono, ¿e zapewnia
szczê�cie, pomy�ln¹ dolê, chroni od cho-

rób i z³ych uroków. By³o te¿ oblewanie
wod¹ i wiosenny �piew o gaiczku zwia-
stuj¹cym wiosnê. Przedstawienie wpro-
wadzi³o wszystkich w nastrój �wi¹teczny
i wiosenny, gdy¿ za oknem ju¿ mocniej
�wieci³o s³oñce i wszyscy przygotowy-
wali siê do �wi¹tecznej, szkolnej przerwy.

Na koniec spotkania wielkanocne-
go, które jest tradycj¹ naszej szkolnej spo-
³eczno�ci od wielu lat, wszyscy nauczy-
ciele i pracownicy szko³y otrzymali na
pami¹tkê kartki �wi¹teczne, wyszywane
przez dzieci na zajêciach rêkodzie³a ludo-
wego i kó³ka plastyczno-technicznego.

Wielkanocny czas mija, wiosna za-
wita³a do nas, niech wiêc nasze ¿yczenia
siê spe³niaj¹: by �wi¹tecznej rado�ci wy-
starczy³o na d³ugi czas, by�my byli pe³ni
mi³o�ci, by u�miechu by³o jak najwiêcej.

                  mgr Renata Rze�nik
          Szko³a Podstawowa w Budziwoju

Od 1 mar-
ca br. Podkarpac-
ka Wojewódzka
Komenda Ochot-
niczych Hufców
Pracy rozpoczê³a
rekrutacjê i wdra-

¿anie  projektu �Twoja wiedza - Twój suk-
ces�. Projekt jest kontynuacj¹ projektu
realizowanego przez OHP na terenie ca³e-
go kraju w ubr.  Pierwsza edycja projektu
realizowana by³a od maja do grudnia 2004
r. w 80 jednostkach organizacyjnych  OHP
(w tym  4  jednostki  z  Podkarpacia). Na-
tomiast edycja II realizowana jest od mar-
ca 2005 r. do stycznia 2006 r. - bierze w niej
udzia³ 5 podkarpackich jednostek OHP.

Celem g³ównym projektu jest ak-
tywizacja spo³eczna i zawodowa  m³odzie-
¿y zagro¿onej wykluczeniem spo³ecznym,
poprzez jej powrót do systemu edukacyj-
nego, zdobycie zawodu oraz  usamodziel-
nienie siê. Wsparcie m³odzie¿y ukierun-
kowane bêdzie na obszary edukacji nie-
formalnej i wychowania takie jak:
- kszta³towanie  �wiadomych  postaw  ma-
j¹cych  na  celu przeciwdzia³anie  ulega-
niu  na³ogom  i  wp³ywom  ze �rodowisk
patologicznych, umiejêtno�ci radzenia
sobie z problemami ¿ycia codziennego,
- kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych,
- nauka jêzyków obcych oraz obs³ugi kom-
putera,
- doskonalenie umiejêtno�ci zawodowych,

Nie uczysz siê, nie pracujesz - skorzystaj
- pog³êbianie umiejêtno�ci poruszania siê
w obszarze rynku pracy sprzyjaj¹cych
aktywnemu poszukiwaniu pracy,
- wpojenie w³a�ciwych postaw zachowañ
u pracodawcy, w spo³eczeñstwie, w gru-
pie itp.

Beneficjenci ostateczni projektu to
m³odzie¿ w wieku 15- 24 lata, pochodz¹ca
z rodzin i �rodowisk zagro¿onych patolo-
giami spo³ecznymi, dotkniêta ubóstwem i
d³ugotrwa³ym bezrobociem, nie ucz¹ca siê
i niepracuj¹ca.

Rekrutacj¹ zajmuj¹ siê:
- Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y
w Rzeszowie, Al. Pi³sudskiego 31,
                                                tel. 852-39-10
- PWK OHP w Rzeszowie, Al. Pi³sudskie-
go 31, pok. 313.
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wypadku NFO�iGW) zrobi³a du¿o, aby
aglomeracyjny projekt wodno-�ciekowy
w ramach ISPA zredukowaæ do inwesty-
cji samego miasta. W odpowiedzi na pro-
jekt powiêkszenia Rzeszowa, powiat ziem-
ski i s¹siednie gminy wyst¹pi³y z koncep-
cj¹ zwi¹zku gmin �Aglomeracja Rzeszow-
ska�, ale miasto siê na to nie zgadza. Bo-
wiem zwi¹zek komunalny - to forma za
�twarda� przy tak du¿ej ró¿nicy potencja-
³ów. Wspó³praca w ramach metropolii jest
tym trudniejsza, ¿e zaakceptowane bêd¹
tylko �miêkkie� jej formy, stymulowane
w przemy�lany sposób przez w³adze
ponadlokalne. Co� podobnego próbuje
siê obecnie robiæ we Wroc³awiu.

Do niedawna wokó³ Rzeszowa te¿
panowa³ niez³y klimat. O jego popsucie
s¹siedzi oskar¿aj¹ prezydenta Tadeusza
Ferenca, sugeruj¹c, ¿e jego sposób my-
�lenia ukszta³towa³o wieloletnie prezeso-
wanie w du¿ej spó³dzielni mieszkaniowej.

Ekspansja miasta jest popierana
przez jego mieszkañców, którzy maj¹ po-
czucie, ¿e pod tym wzglêdem historia nie
najlepiej siê z nim obesz³a. Ponadpowia-
towa rola przypad³a mu dopiero w 1944 r.,
gdy Lwów znalaz³ siê za granic¹, a Prze-
my�l zbyt blisko granicy. Ale ju¿ po refor-
mie 1975 r. Rzeszów utraci³ zielone �wia-
t³o, otrzyma³y je natomiast nowe o�rodki
wojewódzkie. W efekcie stosunkowo nie-
wiele zyska³ na du¿ym, czasami wrêcz
�miesznym powiêkszaniu obszaru miast
za Gierka. Mimo wzrostu obszaru
w 1977 r., pod tym wzglêdem Rzeszów jest
dzi� czwartym miastem województwa pod-
karpackiego. Tarnobrzeg ma 85 km2. Sta-
lowa Wola 82 km2, za� Nisko 61 km2. Rze-
szów nale¿y do najgê�ciej zaludnionych
miast wojewódzkich, ustêpuje  tylko War-
szawie i Bia³emustokowi.

Rzeszów i inne o�rodki ze �ciany
Wschodniej zosta³y w Koncepcji Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju po-
miniête niechybnie przez  jakiego� trady-
cyjnie my�l¹cego geografa, dla którego
metropolia oznacza du¿o ludzi i betonu.
Bardziej po¿yteczny bêdzie makroekono-
mista polityczny, który powie, ¿e Polska
potrzebuje silnego o�rodka na �cianie
Wschodniej, przy transeuropejskiej tra-
sie u podnó¿a Karpat. Opinie w takim du-
chu wystosowa³y ju¿ wszystkie zaintere-
sowane samorz¹dy oraz Unia Metropolii
Polskich, która zalicza Rzeszów do swo-
ich 12 cz³onków, mimo jego niewielkiej licz-
by mieszkañców. Oprócz po³o¿enia, do
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atutów Rzeszowa nale¿y okrzep³e ju¿ �ro-
dowisko akademickie oraz tradycja lotni-
cza. Protesty pewnie oka¿¹ siê skuteczne,
ale formalny zapis w KPZK by³by dopie-
ro pierwszym kroczkiem. Oddolna integra-
cja gmin i powiatów w ramach metropolii
posuwa siê na Zachodzie tylko tam, gdzie
centralnemu miastu uda siê przekonaæ
mniejszych s¹siadów. W Polsce taki po-
gl¹d to jeszcze herezja. Miasto nie spo-
dziewa siê dobrowolnej pomocy od s¹-
siadów i jak widaæ miewa ci¹goty, by po-
traktowaæ ich �z buta�.

Rzeszów chcia³by przej¹æ m.in. gie³-
dê samochodow¹ w Za³ê¿u, miejskie ujê-
cie wody w Zwiêczycy i odwierty g³êbi-
nowe w Pogwizdowie Nowym, przysz³y
Podkarpacki Park Naukowo-Technolo-
giczny w Mi³ocinie. Przewa¿nie chodzi jed-
nak o grunty rolne, czêsto le¿¹ce od³o-
giem. Konsultacje spo³eczne w 9 wsiach
przynios³y 90 proc. g³osów przeciw przy-
³¹czeniu. Mieszkañcy byli straszeni wzro-
stem podatków - ale z drugiej strony wa-
bieni przez miasto tañszymi biletami
w autobusach i czêstszym wozem �mieci.

W pañstwach demokratycznych
od wielu dziesiêcioleci nie stosuje siê ju¿
powiêkszania centralnej gminy. Wcze�niej
burzliwie rozwijaj¹ce siê metropolie prze-
¿ywa³y po kilka takich powiêkszeñ, ale
przychodzi³a w koñcu refleksja: jak d³ugo
mo¿na? Przecie¿ gmina ma zajmowaæ siê
problemami lokalnymi, nie powinna byæ
za du¿a. Poza tym gminy s¹siednie te¿ maj¹
swoje prawa, nie mog¹ byæ traktowane
brutalnie.

Takiemu podej�ciu do metropolii
w jej warstwie lokalnej towarzyszy jednak
odpowiednia polityka na poziomie regio-
nalnym, czego w Rzeszowie, jak w ca³ej
Polsce, trudno siê na razie dopatrzyæ.
                       Bogdan Mo�cicki
                           �Wspólnota� Nr 6/2005

Przed II wojn¹ �wiatow¹, w przy-
stani kajakowej na rzece Strug cumowa³y
trzy kajaki. Nazwy dwóch pierwszych,
�Szczepcio� i �Toñcio� nawi¹zywa³y do
bohaterów niezwykle popularnej przed-
wojennej audycji radiowej �Weso³a
Lwowska fala�.  Prawdopodobnie zarów-
no Kazimierz Wajda (Szczepcio), jak i jego
nieod³¹czny przyjaciel Henryk Vogelfaen-
ger (Toñcio) nie mieli zielonego pojêcia,
¿e tak¿e i w Tyczynie kajaki s¹ w modzie.
Natomiast nazwa trzeciego kajaka - �Elen-
ka� nawi¹zywa³a do piêknej El¿biety Gra-
nowskiej z Pileckich, córki Ottona z Pilczy
oraz Jadwigi Melsztyñskiej.

Rodzina Pileckich by³a w �rednio-
wieczu jednym z najbardziej znamienitych
rodów, ich w³adza i wp³ywy siêga³y dale-
ko. Przez blisko 200 lat, a dok³adniej
w XIV - XVI w., Pileccy byli w³a�cicielami
Tyczyna. To by³y dobre czasy dla mia-
steczka nad Strugiem.

Kiedy El¿bieta wysz³a za m¹¿ mia-
³a oko³o 40 lat, Jagie³³o w dniu �lubu by³
mê¿czyzn¹ oko³o 66-letnim. Romans El¿-
biety z królem W³adys³awem rozpocz¹³ siê
prawdopodobnie zim¹ 1417 r., kilka mie-
siêcy pó�niej arcybiskup lwowski Jan
z Rzeszowa pob³ogos³awi³ ten zwi¹zek
ma³¿eñski. �lub odby³ siê w ko�ciele pa-
rafialnym w Sanoku. Nowa ¿ona króla
W³adys³awa zd¹¿y³a pochowaæ trzech
mê¿ów, po �mierci ostatniego z nich wy-
chowywa³a czwórkê dzieci. Wypada tak-
¿e dodaæ, ¿e El¿bieta zarz¹dza³a sprawnie
i skutecznie ogromnym maj¹tkiem.

Rzeszów s iê  rozpycha O kajaku i...
 piêknej El¿biecie

Wychowawca
             klasy (II)
... jako diagnosta

Szczególnym zadaniem wycho-
wawcy klasy jest uwa¿na obserwacja wy-
chowanków. Obserwacja dziecka jest bar-
dzo wa¿na, gdy¿ nie jest obojêtne, jak
dziecko wygl¹da, jakie s¹ ruchy dziecka -
swobodne czy sztywne. Wa¿na jest mina,
wyraz oczu, mimika. Ca³a postawa cia³a,
sposób chodzenia, poruszania siê mówie-
nia - ma znaczenie diagnostyczne. Te re-
akcje psychiczne rzutuj¹ na sposób za-
chowania siê dziecka, które nie nauczy³o
siê jeszcze hamowaæ lub ukrywaæ swoich
reakcji.
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Dzieje Szko³y w BudziwojuGratka dla mi³o�ników historii
Niedawno nak³adem gminy Tyczyn

ukaza³a siê ksi¹¿ka po�wiêcona o�wiacie
w Budziwoju. Jej autorki, Teresa Borowiec
i Regina Kawa, szczegó³owo przedstawia-
j¹ zagadnienia zwi¹zane ze szkolnictwem
w tej miejscowo�ci w latach 1847-1973.

Na pocz¹tku publikacji autorki
wprowadzaj¹ czytelnika w problematykê
o�wiaty galicyjskiej. Przedstawiaj¹ tak¿e
Budziwój oraz jej mieszkañców, zamiesz-
czaj¹c fragmenty opinii czterech nauczy-
cieli kieruj¹cych szko³¹ od 1878 r. po lata
sze�ædziesi¹te ubieg³ego wieku. W dalszej
czê�ci ksi¹¿ki poznajemy losy szko³y
w latach 1847-1973. Autorki, przygotowu-
j¹c tê czê�æ opracowania, korzysta³y z za-
chowanych dokumentów, g³ównie kronik
szkolnych, a tak¿e z tzw. Ksi¹g og³oszeñ
zawieraj¹cych zarz¹dzenia kierowanych do
ucz¹cych w Budziwoju nauczycieli. Histo-
riê szko³y podzielono na rozdzia³y odpo-
wiadaj¹ce najwa¿niejszym wydarzeniom
historycznym. Pierwsza czê�æ traktuje
o szkole przed I wojn¹ �wiatow¹, kolejne
o okresie wojny, II Rzeczpospolitej, oku-
pacji niemieckiej i wreszcie o okresie po-
wojennym. Nastêpne rozdzia³y po�wiêco-
no przedmiotom nauczania i podrêcznikom,
a tak¿e w³adzom sprawuj¹cym zwierzch-
nictwo nad placówk¹. Autorki zebra³y
nazwiska ucz¹cych w szkole katechetów,
nauczycieli, a tak¿e kierowników szko³y.
Oczywi�cie w ksi¹¿ce po�wiêconej szkol-
nictwu nie mog³o zabrakn¹æ informacji
o uczniach. Autorki podaj¹ informacje do-
tycz¹ce m.in. liczby dzieci objêtych obo-
wi¹zkiem szkolnym, najczê�ciej wystêpu-

j¹ce imiona i nazwiska, a nawet ... liczbê
dzieci z nieprawego ³o¿a. Nie zabrak³o in-
formacji o frekwencji na zajêciach, liczbie
klas, stanie maj¹tkowym rodziców. Osob-
ne rozdzia³y po�wiêcono szkole w Przy-
lasku i nauce m³odzie¿y z Budziwoja
w szko³ach �rednich i wy¿szych. Blisko
dwustronicow¹ publikacjê koñcz¹ kalen-
darium wydarzeñ, indeks nazwisk i wy-
kaz �róde³. Wielk¹ zalet¹ ksi¹¿ki jest bar-
dzo du¿a liczba zreprodukowanych do-
kumentów szkolnych i zdjêæ pochodz¹-
cych z prywatnych archiwów mieszkañ-
ców Budziwoja. Ta bardzo starannie wy-
dana ksi¹¿ka z pewno�ci¹ powinna zna-
le�æ siê w ksiêgozbiorach osób zaintere-
sowanych histori¹ okolic Rzeszowa.
                                                           (mcz.)

Ma³¿eñstwo to nie spodoba³o siê
wp³ywowym w królestwie osobom. Uwa-
¿ano miêdzy innymi, ¿e królewska wybran-
ka  jest osob¹ zbyt pospolit¹, s¹dzono
przy tym, ¿e majestat królestwa polskie-
go; tylko na tym zwi¹zku straci. Pomimo
licznych protestów, mno¿enia przeszkód,
a by³o ich co trzeba dodaæ wiele Jagie³³o
postawi³ na swoim i w dniu 19 listopada
1417 roku w katedrze krakowskiej doko-
na³a siê koronacja El¿biety na królow¹
Polski.

Teraz kiedy tyle siê narzeka,
i s³usznie zreszt¹, na brak kultury politycz-
nej w Polsce, nie wszyscy wiedz¹, ¿e
i wcze�niej nie bywa³o w tym wzglêdzie
lepiej. Notariusz kancelarii królewskiej Sta-
nis³aw Cio³ek u³o¿y³ satyrê wielce obra�li-
w¹ dla nowej królowej. Napisa³ bowiem
tak: �...ta �winia, wyczerpana wielk¹
ilo�ci¹ po³ogów, ok³amawszy Iwa /Jagie³-
³ê/, oszustwem zdoby³a jego ma³¿eñstwo
rzekomymi skarbami, które swym ryjem
wykopa³a z ziemi�. Autor tego paszkwilu
musia³ opu�ciæ dwór królewski, a¿ dziw-
nym siê wydaje, ¿e swojego wystêpku nie
przyp³aci³ g³ow¹.

Ma³¿eñstwo W³adys³awa i El¿bie-
ty by³o, pomimo wielu przeciwno�ci,
szczê�liwe. Para królewska wiele czasu
spêdza³a razem, a królowa mia³a wielki
wp³yw na króla. Te szczê�liwe chwile trwa-
³y niewiele ponad trzy lata. W dniu 12 maja
1420 r. El¿bieta zmar³a; rozpacz króla by³a
wielka. Jagie³³o siê smuci³, op³akiwa³  zmar-
³¹ ¿onê, a jak pisa³ D³ugosz: �...ca³a Pol-
ska...cieszy³a siê na wie�æ o jej zgonie�.

Minê³o setki lat i kto� wpad³ na
pomys³, aby jeden z tyczyñskich kajaków
nazwaæ   �Elenka�.
                            Dariusz Fudali

W obserwacji nale¿y zwracaæ uwa-
gê na samo zachowanie, zewnêtrzn¹ sy-
tuacjê w jakiej dziecko siê znalaz³o, czas
reakcji (d³ugo�æ trwania)czy jej przebieg.
Nauczyciel musi równie¿ zwróciæ uwagê
jak dziecko funkcjonuje w grupie rówie-
�niczej.

Obserwacja zachowania powinna
ujawniæ w jakim stopniu dziecko potrafi
nawi¹zaæ kontakt z otoczeniem , jaki jest
jego próg frustracji oraz reakcja na gesty
czu³o�ci, serdeczno�ci.
... jako terapeuta

Nauczyciel zmêczony nie ma pra-
wa do reakcji - dziecko nie powinno ni-
gdy zaobserwowaæ zniecierpliwienia, czy
reakcji gniewu u nauczyciela. Musi byæ

zrównowa¿ony w nastroju, spokojny
w zachowaniu, sprawiedliwy wobec dzie-
ci i... co najwa¿niejsze, powinien wszyst-
kie dzieci oddane pod jego wp³yw  kochaæ.
Aby to osi¹gn¹æ, wychowawca w³a�ciwie
pierwsze zadania ma nie wobec dzieci , ale
wobec samego siebie.

Terapeutyczne dzia³anie wycho-
wawcy:
- uspokoiæ ucznia mo¿na spokojnym g³o-
sem, tonem g³osu stanowczego ale o za-
barwieniu serdeczno�ci,
- je�li odpowied� ucznia wyrwanego do
odpowiedzi wskazuje, ¿e dziecko nie umie,
nie nale¿y zbyt pochopnie oceniaæ nega-
tywnie, ale wyja�niæ to czego uczeñ nie
umie,

- zadaæ pytanie - �czego nie rozumiesz?�.
Wzbudziæ ufno�æ - �pomogê ci zrozu-
mieæ�,
- wzbudziæ zainteresowanie przedmiotem,
- sprawiæ, ¿e uczeñ poczuje i uwierzy, ¿e
nauczyciel chce mu pomóc,
- sprawiæ, ¿e uczeñ poczuje, ¿e jest indy-
widualnie traktowany, zauwa¿ony,
kochany;
- znaæ ucznia indywidualnie  i móc prze-
widzieæ jego reakcje,
- odwa¿nie powiedzieæ; �widocznie nie
do�æ jasno wam to wy³o¿y³em, jeszcze raz
wyja�niê� lub �nie mo¿emy teraz tego
wyja�niæ, ale zostañ chwilê po lekcjach,
ja ci pomogê to zrozumieæ�.
                            Andrzej Ha³oñ
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Przypominamy, ¿e
15 marca br. up³yn¹³ termin p³atno�ci:
- I raty podatku rolnego
- I raty podatku od nieruchomo�ci

Nakazy p³atnicze z Tyczyna s¹
do odebrania w kasie Urzêdu Gminy
i  Miasta Tyczyn, a p³atnicy z pozosta-
³ych miejscowo�ci mog¹ je op³acaæ
na konto Gminy Tyczyn

nr 64 9164 0008 2001 0000 0286 0015
w Banku Spó³dzielczym w Tyczynie.

Od 15 marca do 15 maja
w biurach powiatowych ARiMR
mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie
p³atno�ci bezpo�rednich za 2005 r.

W Urzêdzie Gminy i Miasta
w Tyczynie pomoc rolnikom w wy-
pe³nianiu  wniosków �wiadcz¹:
- Aniela Ostrowska, ODR, parter,
  pok. nr 16
- Marta Opio³a, pracownik zatrud-
niony w ramach prac interwencyj-
nych, parter, pok. nr 14
oraz
- pracownik Gminnego Centrum
 Informacji w Tyczynie, ul.Rynek 15,
w godz. 15.30 do 17.30
    Zapraszamy rolników do skorzy-
stania z us³ug naszych doradców.

Wybór idealnej dzia³ki pod dom
wcale nie jest spraw¹ prost¹, szczególnie
gdy kupuje siê j¹ pierwszy raz w ¿yciu.
Najczê�ciej ostateczna decyzja zale¿y od
ceny gruntu. Nie powinna ona jednak de-
terminowaæ wyboru, bo mo¿e siê okazaæ,
¿e aby postawiæ dom na niedrogim grun-
cie, trzeba bêdzie wiele zainwestowaæ.

Niedo�wiadczeni inwestorzy czê-
sto bywaj¹ tak oczarowani podmiejsk¹
czy wiejsk¹ okolic¹, ¿e nie zwa¿aj¹c na
cechy lokalizacji terenu, brak dojazdu do
niego, mediów czy ukszta³towanie dzia³-
ki, kupuj¹ j¹, bo... piêknie widaæ z niej za-
chód s³oñca. To jednak za ma³o, aby otrzy-
maæ pozwolenie na budowê i sukcesem
zakoñczyæ inwestycjê.
Oto kilka spraw na które nale¿y zwróciæ
uwagê, zanim kupimy grunt pod dom:
> Sprawd�, czy teren w ogóle jest przewi-
dywany w gminie pod zabudowê miesz-
kaniow¹ - je�li nie ma planu, a ty masz
czas na podjêcie decyzji o zakupie, wy-
st¹p do gminy o wydanie decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (WZiZT). Taki dokument mo¿na
uzyskaæ, nie bêd¹c jeszcze w³a�cicielem
dzia³ki. Wiêcej na ten temat w tek�cie obok.
> Ustal, jakie s¹ media w okolicy, a przede
wszystkim, czy dostaniesz zgodê na pod-
³¹czenie do sieci energetycznej. Bez tego
nie otrzymasz pozwolenia na budowê. Co
nale¿y zrobiæ? Zg³osiæ siê po warunki
pod³¹czenia: do sieci elektrycznej do re-
jonu energetycznego, do sieci gazowej -
do gazowni, a do lokalnego przedsiêbior-
stwa wodoci¹gów i kanalizacji - po wa-
runki odprowadzenia �cieków Je�li zak³a-
dy bêd¹ robiæ trudno�ci, osoba sprzeda-

Uwaga   Czyte ln icy!
Nastêpny numer �GT� uka¿e siê z dat¹
         24 kwietnia 2005 r.
Termin sk³adania tekstów up³ywa
         18 kwietnia 2005 r.
                  Zdjêcia mile widziane

 �Rzeczpospolita� - budownictwo,
                      7 lutego 2005 r.

Jak wybraæ dzia³kê pod dom. Najpierw kup grunt, potem projekt budynku

Wbij ³opatê, obejrzyj s¹siedztwo
j¹ca dzia³kê - je�li zale¿y jej na transakcji -
powinna pomóc w formalno�ciach.
Gdy na terenie jedynym medium jest pr¹d
- te¿ �mia³o mo¿na budowaæ na niej dom.
Potrzebne bêdzie jednak wywiercenie
studni, monta¿ szamba oraz decyzja, czym
ogrzewaæ dom, gdy nie ma gazu (np. pr¹-
dem, drewnem, wêglem, peletami etc.).
> Przyjrzyj siê kszta³towi dzia³ki oraz jej
powierzchni. Je�li chodzi o kszta³t, to np.
na zbyt w¹skim terenie trudno bêdzie wy-
budowaæ dom inny ni¿ typu wagon. Ko-
lejna sprawa to cieki wodne okalaj¹ce
dzia³kê czy napowietrzne linie energetycz-
ne - tak¿e determinuj¹ lokalizacjê budyn-
ku. Warto zwróciæ te¿ uwagê na s¹siedz-
two - to, co stoi obok, tak¿e wp³ywa na
mo¿liwo�æ ustawienia domu a wybranym
terenie, na jego kszta³t, wysoko�æ czy for-
mê dachu.

Je�li chodzi o powierzchniê grun-
tu, to nie musi byæ ona idealnie równa -
i tak jej wierzchnia warstwa pod domem
jest zrywana, a teren wokó³ równany -
z pewno�ci¹ jednak nie nale¿y budowaæ
w zag³êbieniach terenu. Oznacza to, ¿e
wody opadowe bêd¹ sp³ywaæ w³a�nie na
miejsce, w którym stanie nasz dom.
> Obejrzyj wymarzon¹ dzia³kê o ró¿nych
porach roku, spaceruj¹c po niej, spraw-
dzaj¹c, czy grunt nie jest podmok³y, jakie
rosn¹ tam ro�liny. W praktyce ta idealna
sytuacja jest jednak niemo¿liwa do reali-

zacji, gdy¿ raczej nikt nie czeka na zakup
upatrzonego terenu przez rok. Dlatego
ogl¹daj¹c teren, zabierzmy ze sob¹ ³opatê
i wykopy niezbyt g³êboki dó³. Oka¿e siê
wtedy, czy np. na g³êboko�ci 30-50 cm nie
ma ju¿ wód podskórnych, które mog¹ albo
uniemo¿liwiæ inwestycjê, albo znacznie j¹
podro¿yæ, bo konieczne stan¹ siê odwod-
nienia, a nawet monta¿ pompy na sta³e.
I jeszcze jedno, popularne bazie piêknie-
wygl¹daj¹ na dzia³ce, zwykle jednak �wiad-
cz¹ o tym, ¿e teren jest bardzo wilgotny.
> I na koniec o tzw. praktycznych wybo-
rach. Gdy bêdziemy mieæ jasno�æ, ¿e na
dzia³ce mo¿e stan¹æ dom wed³ug wyma-
rzonego projektu, s¹ tam niezbêdne me-
dia i w ogóle da siê budowaæ, przed wizy-
t¹ u notariusza jeszcze raz zastanówmy
siê, czy:
- dojazd do pracy lub szko³y nie bêdzie
zbyt uci¹¿liwy (odleg³o�æ, czas, jako�æ
drogi, alternatywa dla samochodu - np.
komunikacja lokalna, gimbus).
- jest w okolicy zak³ad przetwórczy, tzw.
folie lub szklarnie, blisko�æ trasy - czyli nie-
przyjemne zapachy, dym, ha³as, spaliny
- jest bezpieczne s¹siedztwo,
- lokalne podatki i inne op³aty w okolicy
nie s¹ zbyt wysokie (np. podatek od nie-
ruchomo�ci, za posiadanie psa, stawki firm
ochroniarskich, za wywóz �mieci itd.).

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje  mieszkañców  gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
 od 8.00 do 15.30

                                      (I piêtro)

Przypominamy, ¿e 31 marca br.
up³yn¹³ termin p³atno�ci za wieczy-
ste u¿ytkowanie dzia³ek gmin-
nych.Nale¿no�æ nale¿y wp³acaæ
w kasie UGiM lub na konto Gminy
Tyczyn
nr 64 9164 0008 2001 0000 0286 0015
w Banku Spó³dzielczym w Tyczynie.
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W ci¹gu pierwszego pó³rocza
�sztukê zwan¹ czytaniem� posiad³ kolej-
ny rocznik uczniów Szko³y Podstawowej
w Budziwoju. W zwi¹zku z tym wa¿nym
osi¹gniêciem w dniu 7 marca br. pierw-
szoklasi�ci zostali przyjêci w poczet czy-
telników szkolnej biblioteki. Organizato-
rzy uroczysto�ci postarali siê, aby przy
tej okazji czytanie ksi¹¿ek zaprezentowaæ
jako zajêcie i przyjemne, i po¿yteczne.

Najpierw z ksi¹¿kowych stronic
wy³aniaj¹ siê znani bohaterowie bajek dla
dzieci. Ich konkretyzacja dokonuje siê za
po�rednictwem m³odych aktorów. Tym
razem byli nimi uczniowie z kl. II a i IV a,
pe³ni troski o to, czy Plastusiowi nie od-
klej¹ siê podczas wystêpu uszy, gro�ne-
mu smokowi kto� przypadkiem nie urwie
ogona i czy Zielony Kapturek w porê prze-
obrazi siê w Czerwonego Kapturka. At-
mosfera zabawy powoli ustêpuje miejsca
nastrojowi powagi, kiedy to nastêpuje
moment pasowania, a ksi¹¿ka przypomi-
na o obowi¹zkach czytelnika. Jako upo-
minki pierwszoklasi�ci otrzymali ozdobne
notesy czytelnika wykonane przez star-
szych uczniów na kó³ku plastycznym pro-
wadzonym przez p. Krystynê Borkowsk¹.

Dzia³ania w kierunku rozwijania
zainteresowañ czytelniczych podejmowa-
ne w szkole nie osi¹gn¹ pe³nego sukce-
su, je�li nie bêd¹ wspierane przez rodzi-
ców uczniów. A w tej dziedzinie rodzice
spisuj¹ siê coraz lepiej. Przychodz¹ do
biblioteki wspólnie ze swoimi dzieæmi,
pomagaj¹ im w wyborze ksi¹¿ek, przypo-
minaj¹ o ich terminowym zwrocie. Ta po-
stawa bardzo cieszy i mobilizuje zarazem
do wzbogacania oferty czytelniczej biblio-
teki i dbania o stan ksiêgozbioru. W na-
szej szkole, nawet w najtrudniejszych pod
wzglêdem finansowym latach, nie brako-
wa³o �rodków na zakup ksi¹¿ek.

Szczególny rodzaj zbiorów to lite-
ratura o tematyce regionalnej, która jest
dla czytelników �ród³em wiedzy na temat
historii, tradycji, dorobku i tera�niejszo-
�ci naszego regionu, a tak¿e nieodzown¹
pomoc¹ i baz¹ do realizacji programu
�cie¿ki miêdzyprzedmiotowej - edukacja
regionalna. Jej sta³a ekspozycja w czytel-
ni wci¹¿ jest wzbogacana o kolejne pozy-
cje. Najnowsza z nich to ksi¹¿ka pt.: �Szko³a
Podstawowa w Budziwoju w latach 1847 -
1973� autorstwa Teresy Borowiec i Regi-
ny Kawy.

�(...) pod ok³adk¹ ka¿dej z tych ksi¹¿ek czeka na odkrycie
bezkresny wszech�wiat, podczas gdy za tymi murami

¿ycie up³ywa ludziom na futbolowych wieczorach,
na radiowych serialach, na w³asnym pêpku i tyle."

                                Fragment ksi¹¿ki Carlosa Ruiza Zafóna �Cieñ wiatru�

Miejska i Gminna Biblioteka
w Tyczynie oraz Filie biblioteczne
w Borku Starym, Budziwoju,
Hermanowej, Kielnarowej przypomi-
naj¹ swoim Czytelnikom o termino-
wym  zwrocie ksi¹¿ek.

Zaprzyja�nij siê z ksi¹¿k¹

Tak poka�ne rozmiary zbiorów literatury
regionalnej zawdziêczamy w du¿ej mierze
osobistemu zaanga¿owaniu Burmistrza
Gminy Tyczyn - Kazimierza Szczepañ-
skiego, który dba o zaopatrzenie biblio-
teki w potrzebn¹ liczbê egzemplarzy, dziê-
ki czemu czê�æ z nich mo¿emy wypo¿y-
czaæ czytelnikom do domu.

Wa¿n¹ rolê w prowadzeniu edu-
kacji czytelniczej i popularyzacji ksi¹¿ek
pe³ni systematyczna wspó³praca z fili¹
MGBP w Tyczynie, maj¹c¹ siedzibê
w Budziwoju. Jej formy to m. in. lekcje bi-
blioteczne, konkursy czytelnicze i pla-
styczne. Bardzo mi³ym gestem ze strony
bibliotekarki, mgr Katarzyny B³oñskiej,
by³o obdarowanie nowo pasowanych
czytelników ilustrowanymi bajeczkami dla
dzieci. Sekcja redakcyjna Samorz¹du
Uczniowskiego przekazuje te¿ do tamtej-
szej czytelni bie¿¹ce egzemplarze szkol-
nej gazetki �G³os Uczniowski�. W przed-

ostatnim numerze zosta³a zamieszczona
pierwsza czê�æ listy ulubionych ksi¹¿ek
z dzieciñstwa nauczycieli pracuj¹cych
w naszej szkole. Na zakoñczenie artyku³u
chcia³abym zacytowaæ fragment do³¹czo-
nego do tej listy komentarza:

�Mo¿e zdarzyæ siê, ¿e i ciebie kto�
w przysz³o�ci zapyta o ulubione ksi¹¿ki
dzieciñstwa. Je�li nie zaprzyja�nisz siê
z nimi teraz, kiedy� zrozumiesz, ¿e ominê-
³o ciê w ¿yciu co� wa¿nego�.
               mgr Renata Kêdzierska
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  Blisko Niego
>

Watykan, Sala Klementyñska, 27 pa�dzier-
nika 1989. Jan Pawe³ II podczas audiencji
generalnej niespodziewanie podszed³ do
grupy pielgrzymów. Byli nimi mieszkañcy
Budziwoja i Siedlisk, krewni ks. Józefa
Kowalskiego, saletyna, mêczennika,
beatyfikowanego przez Papie¿a w 1999 r.

>
Tyczyn, Gimnazjum, 15-16 pa�dziernika
1999. Uroczysto�æ nadania szkole imienia
Jana Paw³a II.
...M³odzi ludzie, uczniowie, s¹ najwiêk-
szym skarbem swego narodu. Spo³ecz-
no�æ tyczyñska ma dla swej m³odzie¿y
najpiêkniejszy wzór do na�ladowania.

^ Watykan, Sala Klementyñska, 19 marca 1998. W  rzeszowskiej pielgrzymce
- pracownicy Urzêdu Gminy i Miasta  z rodzinami.

^ Krakowskie B³onia, 8 czerwca 1997.
W�ród �morza� pielgrzymów, na cze�æ
Ojca �wiêtego wiwatuj¹ uczniowie i na-
uczyciele Szko³y Podstawowej w Herma-
nowej im. �w. Królowej Jadwigi. Nastêp-
nego dnia Jan Pawe³ II nowy po�wiêci³
szkolny sztandar
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<
Krakowskie B³onia, 18 sierpnia 2002.
...Gdy Jan Pawe³ wjecha³ na B³onia, by³
tylko On. Odnosi siê wra¿enie, ¿e im bar-
dziej Papie¿ siê pochyla - tym jest wiêk-
szy, im bardziej uwidacznia siê Jego ludz-
ka s³abo�æ - tym mocniej oddzia³ywuje na
ludzi.

<
Wakacje 2004, ��ladami pielgrzymek Ojca
�wiêtego�. Parafialny Zespó³ Caritas
w Tyczynie, w dniach 29 czerwca - 3 lipca
2004 r. zorganizowa³ do 45. dzieci wyjazd
do Zakopanego, Wadowic, Kalwarii Ze-
brzydowskiej.

v  Wadowice, 1 lipca 2004. Przed rodzinnym domem Papie¿a

^ 29 czerwca 2004. M³odzie¿ tyczyñska u stóp pomnika Jana Paw³a II na terenie
Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Podhala w Lud�mierzu (k. Nowego Targu).

27 pa�dziernika 2003 r. na dziedziñcu Pu-
blicznego Gimnazjum w Tyczynie ods³o-
niêto pomnik Papie¿a Jana Paw³a II, pa-
trona szko³y.
v                        Jest w naszych sercach...
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31 marca br. odby³a siê sesja Rady
Miejskiej. Radni podjêli uchwa³y w spra-
wach:
> uchwalenia regulaminu wysoko�ci sta-
wek i szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go, szczegó³owe warunki obliczania i wy-
p³acania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny dora�nych za-
stêpstw, wysoko�æ i warunki wyp³acania
nagród ze specjalnego funduszu na na-
grody za osi¹gniêcia dydaktyczno-wy-
chowawcze nauczycieli, wysoko�æ wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli sta-
¿ystów, a tak¿e wysoko�æ oraz szczegó-
³owe zasady przyznawania i wyp³acania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe-
go w Gminie Tyczyn. Ostatnia noweliza-
cja Karty Nauczyciela z 15 lipca 2004 r.
wprowadzi³a obowi¹zek corocznego
uchwalania przez Rady Gmin regulaminów
dotycz¹cych przyznawania dodatków dla
nauczycieli. Regulaminy te nale¿y uzgod-
niæ ze zwi¹zkami zawodowymi nauczycie-
li. Stawki p³acy zasadniczej ustala corocz-
nie Minister Edukacji Narodowej i Sportu
w drodze rozporz¹dzenia. P³aca zasadni-
cza wraz z uchwalonymi przez Radê do-
datkiem powinna osi¹gn¹æ w danej gmi-
nie �rednie wynagrodzenie dla nauczycieli
w poszczególnych stopniach awansu
okre�lone w Karcie Nauczyciela. Bior¹c

Rada uchwali³a... pod uwagê te wskazania przygotowany
zosta³ projekt regulaminu, który zast¹pi
dotychczas obowi¹zuj¹cy - uchwalony
w 2000 r. przez Radê Miejsk¹ w Tyczynie
regulamin dodatków dla nauczycieli. Aby
osi¹gn¹æ wymagane �rednie wynagrodze-
nia dla poszczególnych stopni awansu za-
wodowego projekt regulaminu podwy¿sza:
- dodatek motywacyjny z 1% do 3%,
- dodatek na wychowawstwo
                           z 23 z³ do 50 z³ miesiêcznie,
- dodatek na funkcjê opiekuna sta¿u
                            z 10 z³ do 20 z³ miesiêcznie,
- dodatek za indywidualne nauczanie
                               z 2 z³ do 3 z³ za 1 godzinê,
- wysoko�æ p³acy zasadniczej nauczycieli
sta¿ystów o 100 z³ miesiêcznie.
Dopracowano równie¿ zasady wnioskowa-
nia i przyznawania nagród dla nauczycieli.
Regulamin uzgodniony zosta³ ze zwi¹zka-
mi zawodowymi nauczycieli. Skutki finan-
sowe uchwalenia proponowanych stawek
dodatków do wynagrodzenia nauczycieli
wynios¹ ok. 125.000 z³ w ci¹gu roku.
> uchwalenia regulaminu udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjal-
nym dla uczniów zamieszka³ych na tere-
nie Gminy Tyczyn. Obowi¹zek uchwale-
nia przez Radê regulaminu udzielania po-
mocy materialnej dla uczniów do koñca
marca br. wynika z nowelizacji ustawy
o systemie o�wiaty. Stypendia dotycz¹
uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjal-
nych, szkó³ ponadgimnazjalnych i innych
od 7 do 24 lat ucz¹cych siê, zamieszka³ych

na terenie gminy je¿eli dochód na 1 oso-
bê w rodzinie nie przekracza 316 z³. Sty-
pendia nie dotycz¹ studentów. Pomoc ta
jest zadaniem w³asnym gminy. Na dofi-
nansowanie tego zadania gminy otrzy-
maj¹ dotacjê celow¹ z bud¿etu pañstwa.
Wnioski rodziców i uczniów o przyzna-
nie pomocy materialnej zosta³y z³o¿one
w GZOS w Tyczynie, który bêdzie zajmo-
wa³ siê organizacj¹ i wyp³at¹ tych �wiad-
czeñ. Liczba z³o¿onych wniosków wyno-
si obecnie 667.
> wyra¿enia stanowiska wobec opinii
Wojewody Podkarpackiego dot. wnio-
sku w sprawie zmiany w podziale teryto-
rialnym podlegaj¹cym na przy³¹czeniu
do miasta Rzeszowa miejscowo�ci Bia³a,
Matysówka i czê�ci Budziwoja. Oto tre�æ
podjêtej uchwa³y:

Rada Miejska w Tyczynie wyra-
¿a zdecydowany sprzeciw w stosunku do
opinii Wojewody Podkarpackiego z dnia
3 marca 2005 r., popieraj¹cej - wbrew
woli mieszkañców - do³¹czenie do Rze-
szowa so³ectw: Bia³a, Matysówka i czê-
�ci Budziwoja.

Opinia ta, przez swoj¹ arbitral-
no�æ, narusza konstytucyjn¹ zasadê de-
mokracji i samorz¹dno�ci gminy. Zawie-
ra wiele stwierdzeñ odbiegaj¹cych od
stanu faktycznego, wynikaj¹cego z prze-
s³anek zawartych w art. 4 ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
zm.). W opinii nie wziêto równie¿ pod

Nie ustawajcie w modlitwie...
za mojego ¿ycia i po �mierci

                                                   Jan Pawe³ II
Ca³y �wiat zamar³ w zadumie, ¿alu

i ¿a³obie. Wyj¹tkowa solidarno�æ ludzi
w modlitwie wzrusza. Zmiany na lepsze
w nas samych, to pierwsze owoce z nauk
i ¿ycia Ojca �wiêtego.

Chocia¿ czujemy siê osieroceni, to
wiara przynosi nam nadziejê i pozwala
uwierzyæ, ¿e Ojciec �wiêty z Niebieskiej
Ojczyzny bêdzie nam dalej pomaga³
i wspiera³ w ciê¿kich chwilach.

W czasie ostatniej choroby i odej-
�cia Ojca �wiêtego, ja sama przykuta do
³ó¿ka szpitalnego, a teraz w domu w sa-
motno�ci kontemplujê to, co siê wydarzy-
³o. Przypominam sobie dzieñ 27 pa�dzier-
nika 1989 r., kiedy z grup¹ pielgrzymów
z Budziwoja i Siedlisk znalaz³am siê w Wa-
tykanie w Sali Klementyñskiej i z dr¿eniem
serca wszyscy oczekiwali�my na ukaza-
nie siê Ojca �wiêtego.

Papie¿, po udzieleniu b³ogos³a-
wieñstwa podszed³ do nas - z roz³o¿ony-

Zawsze bêdzie z nami
mi ramionami z pytaniem: �A wy sk¹d je-
ste�cie?�. Zupe³nie przypadkowo znala-
z³am siê wraz z moim mê¿em W³adys³awem
obok Ojca �wiêtego. Mimo dreszczy na
plecach uda³o mi siê spokojnie odpowie-
dzieæ na to pytanie: ¿e jeste�my z parafii
�w. Józefa z Siedlisk k. Rzeszowa, gdzie uro-
dzi³ siê ks. Józef Kowalski salezjanin, któ-
ry w latach 1938-40 jako sekretarz Inspek-
tora Salezjanów w Krakowie udziela³ po-
mocy potrzebuj¹cym studentom i w 1942 r.
zosta³ zamordowany w obozie. Papie¿ od-
powiedzia³: �Ja Go zna³em, to by³ wspania-
³y cz³owiek�.

Jednak  na pytanie kim jestem dla
ks. Kowalskiego ju¿ nie mog³am wyksztu-
siæ z siebie ani s³owa. Moje wzruszenie
by³o tak ogromne, ¿e za mnie odpowiadali
inni. Jeszcze tylko dotknê³am bia³ej szaty
Ojca �wiêtego, bo ju¿ nie nie mog³am wy-
konaæ ¿adnego gestu.

Dzi� zdajê sobie sprawê, ¿e wów-
czas dost¹pi³am wielkiej ³aski. Pragnê te¿

daæ �wiadectwo niezapomnianego do-
znania, ¿e sta³am obok Cz³owieka �wiê-
tego promieniuj¹cego dobroci¹, mi³o�ci¹
i g³êbok¹ wiar¹ w Boga i Jego Matkê.

W ostatnich latach dozna³am bólu
odej�cia tych, których kocha³am - mamy
i mê¿a, a teraz tak mi bliskiego Ojca �wiê-
tego. Dozna³am równie¿ wiele zranieñ,
które s¹ trudne do zapomnienia. Jednak
w obliczu wzruszeñ ca³ego �wiata, mo-
ich osobistych przemy�leñ wynikaj¹-
cych z przes³añ nauki i ¿ycia Ojca �wiê-
tego, moje serce wype³nione jest wol¹
wybaczenia i mi³o�ci¹ mi³osierdzia.

Tablice upamiêtniaj¹ce Ojca �wiê-
tego i b³ogos³awionego ks. Kowalskie-
go przypominaj¹ nam, ¿e teraz Obydwaj
orêduj¹ za nami w niebie, a my korzystaj-
my z przyk³adu ich ¿ycia w d¹¿eniu do
�wiêto�ci.
                                Zofia Ko³wa
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Edmund Niziurski (ur. 1925 r.w Kiel-
cach), pierwsze utwory opublikowa³
w okresie okupacji, w prasie konspiracyj-
nej. Po zdaniu matury na tajnych komple-
tach rozpocz¹³ studia prawnicze, które kon-
tynuowa³  po wojnie na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim. W latach 1948-51 pisarz zwi¹-
za³ siê z tygodnikiem �Wie��, nastêpnie
wspó³pracowa³ z redakcjami audycji radio-
wych dla dzieci i m³odzie¿y.

Swoj¹ pierwsz¹ powie�æ, �Gor¹ce
dni� (1951) oraz cykl reporta¿y �W zapa-
d³ej wsi� (1953), po�wiêci³ tematyce wiej-
skiej. Pisa³ tak¿e powie�ci sensacyjne, m.in.
�Przystañ Eskulapa� (1958) i spo³eczno-
obyczajowe, m.in. �Eminencje i ba³³abanj-
ce� (1975). Jedna z powie�ci pt. �Sposób
na Alcybiadesa� (1964) - szkolna lektura -
zosta³a wpisana na listê honorow¹ im.
H. Ch. Andersena.

Chc¹c uczciæ 80. rocznicê urodzin
pisarza, Biblioteka w Tycznie zorganizo-
wa³a konkurs pt. �W �wiecie ksi¹¿ek
Edmunda Niziurskiego�. Jego celem by³o

zachêcenie dzieci do do czytania literatu-
ry m³odzie¿owej, zainteresowanie twór-
czo�ci¹ E. Niziurskiego oraz wdra¿anie
uczniów do warto�ciowego spêdzania
czasu wolnego. Konkurs by³ adresowa-
ny do m³odzie¿y starszych klas szkó³ pod-
stawowych. Jego uczestnicy zebrali siê
21 marca br.; ich zadaniem by³o napisa-
nie testu dotycz¹cego znajomo�ci trzech
ksi¹¿ek E. Niziurskiego: �Sposób na Al-
cybiadesa�, �Niewiarygodne przygody
Marka Piegusa�, �Klub w³óczykijów�.

                 mgr Alicja Kustra
              mgr Katarzyna B³oñska

Ka¿dy z uczniów móg³ otrzymaæ
60 punktów. W konkursie wziê³o udzia³
48 osób. Jego rozstrzygniêcie mia³o miej-
sce 4 kwietnia br. Wcze�niej jednak ko-
misja konkursowa sprawdzi³a prace dzie-
ci, wy³aniaj¹c zwyciêzców. Oto oni:
I miejsce: Wojciech Matwij (SP Budziwój,
kl. VI; 57,5 pkt.), Karolina Stodolak
(SP Tyczyn, kl. VIc; 56, 5 pkt.),
II m.:  Kamil Kêdzierski (SP Kielnarowa,
kl. VI; 55,5 pkt.), Jakub Szymañski
(SP Budziwój, kl.Vb; 55 pkt.), Dominik

 Rojek (SP Budziwój, kl. VI; 54, 5 pkt.),
III m.: Dariusz Syno� (SP Budziwój,
kl. Vb; 52 pkt.), Bartosz Kozak (SP Bia³a,
kl. V; 52 pkt.)

Komisja przyzna³a trzy wyró¿nie-
nia: Paw³owi Kêdzierskiemu (SP Kielna-
rowa, kl. IV; 49 pkt.), Wieletcie Po³udniak
(SP Tyczyn, kl. VIc; 48,5 pkt.) i Ewelinie
Czenczek (SP Kielnarowa, kl. V; 48,5 pkt).

Zwyciêzcy otrzymali atrakcyjne
nagrody, a pozostali uczestnicy pami¹t-
kowe dyplomy i nagrody  pocieszenia.

W konkursie wziêli udzia³ ucznio-
wie z nastêpuj¹cych szkó³: Bia³a, Borek
Stary, Budziwój, Hermanowa, Kielnarowa,
Matysówka i Tyczyn. Uczestnicy prezen-
towali wysoki poziom znajomo�ci tre�ci
utworów okre�lonych regulaminem kon-
kursu. Z pewno�ci¹ du¿a w tym zas³uga
nauczycieli jêzyka polskiego.

Jeszcze raz gratulujemy zwyciêz-
com i zachêcamy wszystkich do brania
udzia³u w konkursach nie tylko literackich.

Lektury  na  medal

uwagê uwarunkowañ ekonomicznych,
które maj¹ zasadniczy wp³yw na realizacjê
zadañ publicznych w gminie.
> zezwolenia na przekazanie dzia³ki
w wieczyste u¿ytkowanie. Rada wyrazi³a
zgodê na oddanie w wieczyste u¿ytkowa-
nie w drodze bezprzetargowej mienia ko-
munalnego: dzia³ki nr 992/8 o pow. 0.0822
ha po³o¿onej w Tyczynie, niezbêdnej do
poprawienia warunków zagospodarowa-
nia nieruchomo�ci przyleg³ej, oznaczonej
jako dzia³ka nr 992/9 pozostaj¹cej w wie-
czystym u¿ytkowaniu Pañstwa N. Pañstwo
N. s¹ wieczystymi u¿ytkownikami dzia³ki
nr 992/9. Chc¹ nabyæ dzia³kê nr 992/8
w drodze bezprzetargowej na wieczyste
u¿ytkowanie. Kszta³t i wielko�æ dzia³ki nr
992/8 wskazuje na to, ¿e nie mo¿e ona byæ
zagospodarowana jako odrêbna nierucho-
mo�æ, a jedynie niezbêdna do poprawie-
nia warunków zagospodarowania nieru-
chomo�ci przyleg³ej.                                                (bs)

Burmistrz Gminy Tyczyn
zaprasza

mieszkañców Gminy
na promocjê ksi¹¿ki pt.

�W³adys³aw Samek - ch³op,
inteligent z Borku Starego�

Spotkanie odbêdzie siê
 10 kwietnia br. (niedziela) o godz.
14.00 w sali Domu Ludowego
w Borku Starym.

Miejsko Gminny O�rodek Kultury
w Tyczynie

Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie

zapraszaj¹ w dniach 16 i 17 kwietnia br.
w godz. 10.00 - 16.00

do sali widowiskowej MGOK w Tyczy-
nie na Wojewódzki Przegl¹d Zespo³ów
Obrzêdowych

�Ludowe Obrzêdy  i Zwyczaje�.
W przegl¹dzie uczestniczyæ

bêdzie 25 zespo³ów z województwa
podkarpackiego.

Uroczysto�æ zakoñczenia prze-
gladu u�wietni koncert zespo³ów
�Izworasz�, �Wyszywanka�
i �Zbrucz�  z Ukrainy.
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Do organizacji
pozarz¹dowych

Stanowisko oferowane       numer oferty
- kucharz-kelner 1022
- doradca klienta VIP 1021
- teletechnik 1019
- metrolog 1018
- instruktor terapii zajêciowej
  w pracowni stolarskiej 1017
- cie�la lub stolarz lub
  pracownik ogólnobudowlany 1016
- brukarz 1015
- pracownik biurowy, kosztorysant 1011
- instruktor, zaopatrzeniowiec 1009
- przedstawiciel handlowy,
  sprzedawca 1008

Je�li szukasz pracy...

Te i inne oferty pracy znajdzieszw Gminnym Centrum Pracy(Tyczyn, ul. Rynek 25) czynnymod poniedzia³ku do pi¹tkuw godz. 7.30 - 15.30,    tel. 22-91-885.

Gminne Centrum Informacji
czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 - 17.30, a w soboty
od  9.00 do 16.00, tel. 22-91-885.

Zapraszamy organizacje pozarz¹-
dowe i przedstawicieli lokalnych mediów
na spotkanie, podczas którego poinfor-
mujemy o:
- celach akcji Przejrzysta Polska,
- zadaniach, które bêdziemy realizowali
w ramach akcji,
- mo¿liwo�ci obserwowania naszych dzia-
³añ i przekazywaniu uwag (zasadach mo-
nitoringu spo³ecznego).

Podczas spotkania odpowiemy na
pytania dotycz¹ce udzia³u naszej jednost-
ki w akcji.

Spotkanie odbêdzie siê  14 kwiet-
nia br. (czwartek) w siedzibie Urzêdu
Gminy i Miasta w Tyczynie o godz. 14.00.

Nasza jednostka samorz¹du tery-
torialnego przyst¹pi³a do akcji masowej
Przejrzysta Polska. W ramach programu
podjêli�my siê wdro¿enia szeregu zadañ,
których celem jest poprawa funkcjonowa-
nia w my�l zasad: przejrzysto�ci, braku to-
lerancji dla korupcji, partycypacji spo³ecz-
nej, przewidywalno�ci, fachowo�ci i roz-
liczalno�ci.

Wszystkie zadania, które bêd¹ re-
alizowane w ramach akcji, maj¹ s³u¿yæ
mieszkañcom, dlatego w³a�nie opinia
mieszkañców jest dla nas najwa¿niejsza.
Zale¿y nam bardzo na poznaniu Pañstwa
zdania jak przyjête rozwi¹zania wp³ywaj¹
na jako�æ �wiadczonych przez nas us³ug.
Czy docieramy do Pañstwa z informacj¹,
czy nie pos³ugujemy siê ¿argonem urzêd-
niczym, czy przychodz¹c do urzêdu czu-
jecie siê w nim Pañstwo klientami?

Uzyskane od Pañstwa opinie po-
zwol¹ nam na wdro¿enie dzia³añ korygu-
j¹cych.

Proponujemy, aby przyjrzeli siê
Pañstwo realizowanym przez nas zada-
niom w ramach akcji Przejrzysta Polska
i wyrazili opinie czy uda³o nam siê osi¹-
gn¹æ zamierzone cele. Serdecznie zapra-
szam
                         Burmistrz Gminy Tyczyn
                           Kazimierz Szczepañski

W poprzednim numerze �GT�,
w artykule �Konieczna kosmetyka� pisa-
li�my o zaplanowanych ciêciach pielêgna-
cyjnych drzewostanu znajduj¹cego siê na
tyczyñskim rynku.

1 kwietnia br. firma �Grin Estety-
ka� z Rzeszowa wykona³a owe ciêcia, a
efekt mo¿emy porównaæ na zdjêciach

Ciêcie drzew

umieszczonych powy¿ej; mo¿na je te¿
sprawdziæ wybieraj¹c siê na wiosenny
spacer.

Ciêcie jest zabiegiem pielêgnacyj-
nym o bardzo du¿ym znaczeniu, bowiem
usuniêcie pewnych czê�ci drzewa sprzy-
ja wzrostowi i kwitnieniu,  a w przypadku
niektórych gatunków - owocowaniu.
                                                             (mc.)

W ubr. Bank Polska Kasa Opieki
S.A. obchodzi³ 75 lat nieprzerwanej dzia-
³alno�ci. Losy Banku w ci¹gu tych 75 lat
splata³y siê �ci�le z histori¹ kraju. Utwo-
rzony w 1929 r. dla obs³ugi licznej rzeszy
polskich emigrantów, dzia³aj¹c w ró¿nych
warunkach Bank Pekao S.A. by³ istotnym
elementem systemu bankowego i dobrze
s³u¿y³ swoim klientom.

11 marca br. Wojewoda Jan Kurp,
w imieniu Prezydenta RP dokona³ odzna-
czenia 20 pracowników Banku.  Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi zosta³a odznaczona m.in.
Pani Ewa Mazurek - mieszkanka Tyczyna.

Pani Ewa Mazurek od 1991 r.  za-
wodowo �zwi¹za³a� siê z sektorem ban-
kowym, podejmuj¹c zatrudnienie w Ban-
ku Polska Kasa Opieki  S.A. I Oddzia³

Odznaczenie...

w Rzeszowie. Obecnie jest zatrudniona
w  Centrum Klienta Korporacyjnego na
stanowisku Menad¿er Klienta.
                      Roman Krystyniak
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Ko³o  teatra lne,,Teatr jest po to, ¿eby wszystko by³o
inne ni¿ dot¹d.

I niewa¿ne, ¿e z garnków s¹ he³my
rycerzy.

Wa¿ne, ¿eby i�æ do domu w zamy�leniu,
zachwycie

I ju¿ zawsze odt¹d ksiê¿yc w misce
widzieæ... ."

Jednym z g³ównych celów kszta³-
cenia w szkole podstawowej jest przygo-
towanie dzieci do uczestnictwa dzieci
w ¿yciu kulturalnym. Cel ten jest realizo-
wany m.in. poprzez umo¿liwianie dzieciom
kontaktu z ró¿nymi dziedzinami sztuki,
w tym tak¿e z teatrem.

Najpe³niej istotê teatru i jego war-
to�ci dziecko rozumie wtedy, gdy samo
znajdzie siê ,,po drugiej stronie�.

Bior¹c pod uwagê zainteresowa-
nia i uzdolnienia artystyczne dzieci, ich
chêæ do czêstego kontaktu ze sztuk¹
i wystêpowania przed publiczno�ci¹, trzy
lata temu utworzy³y�my w naszej szkole
kó³ko teatralne ,,Ma³y Skrzat� dla uczniów
klas I-III.

Zajêcia teatralne z dzieæmi w m³od-
szym wieku szkolnym (bez wzglêdu na
indywidualne zdolno�ci) s¹ swoist¹ tera-
pi¹ pedagogiczn¹, która w naturalny spo-
sób dostarcza im ró¿norodnych bod�ców,
zaspokaja podstawowe potrzeby psycho-
fizyczne, wyzwala rozmaite formy dzia³a-
nia i ekspresji twórczej, koryguje deficyty
rozwojowe, wady wymowy, rozwija i do-
skonali pamiêæ wzrokow¹ i s³uchow¹,
æwiczy koordynacjê wzrokowo-s³uchowo
-ruchow¹, a tym samym wp³ywa na har-
monijny rozwój dziecka w szkole. Czyni
to w sposób bezstresowy, dostarczaj¹c
przy tym wiele rado�ci i satysfakcji.

Podczas zabawy w teatr dzieci po-
znaj¹ tajniki sztuki teatralnej, chêtnie
uczestnicz¹ w przygotowywaniu ró¿nych
spektakli.

Ka¿de przedstawienie ubarwiaj¹
piêkne stroje i dekoracje wykonane sa-
modzielnie przez ma³ych artystów b¹d�
z pomoc¹ ich rodziców.

Nie taka prosta i ³atwa jest droga
do sukcesu. ,,Ma³e skrzaty� ciê¿ko, ale
wytrwale pracuj¹ na kolejnych próbach.
A kiedy przychodzi oczekiwany moment,
najprzyjemniejszy za ka¿dym razem - wy-
stêp na scenie, wówczas dzieci czuj¹ siê
�wietnie. S¹ aktorami graj¹cymi ró¿ne role,
piosenkarzami, re¿yserami, widzami i s³u-
chaczami.

Wszystkie przedstawienia, które
zosta³y przygotowane w ramach kó³ka te-
atralnego, by³y prezentowane na spotka-
niach z rodzicami oraz podczas akademii

i uroczysto�ci szkolnych. By³y to: ,,Brzyd-
kie kacz¹tko�(zdj. górne), ,,Minilista prze-
bojów� (zdj. dolne), ,,Choinka�, ,,Dziew-
czynka z zapa³kami�, ,,Maleñka dziecina
po�ród bajkowych postaci�, ,,Pokaz mody
przysz³o�ci�.

W maju br. planowana jest premie-
ra trzech przedstawieñ kukie³kowych:
,,Smok ze smoczej jamy�, ,,Czerwony Kap-
turek� i ,,Szewczyk Dratewka�.

Udzia³ dzieci w zajêciach teatral-
nych jest dla nich przyjemno�ci¹, mo¿li-
wo�ci¹ wyzbycia siê kompleksów, zaba-
w¹, której towarzyszy u�miech, wzajem-
ny szacunek i tolerancja.

Opracowuj¹c scenariusze spekta-
kli teatralnych, wykorzystujemy teksty

                         Ewa Morlak
                   Agnieszka Janowska
                                   SP Budziwój

zamieszczone w ró¿nych publikacjach, ale
nigdy nie przejmujemy ich  w pe³nej wer-
sji. Staramy siê je wzbogacaæ w³asnymi
pomys³ami, wprowadzamy zmiany, mody-
fikacje. W efekcie powstaj¹ scenariusze,
które znacznie ró¿ni¹ siê od pierwowzo-
rów. Aby nie ,,uleg³y zapomnieniu� i aby
inne osoby mog³y z nich korzystaæ, za-
mie�ci³y�my je w biuletynie zatytu³owa-
nym: ,,Chcecie bajki - oto bajka�, który
zosta³ w³¹czony do zbiorów biblioteki
szkolnej.

W zwi¹zku z pogrzebem Jana Paw³a II,
Burmistrz Gminy Tyczyn przyj¹³ decyzjê, ¿e dzieñ

8 kwietnia 2005 r. (pi¹tek)
bêdzie dniem wolnym od pracy

w Urzêdzie Gminy i Miasta w Tyczynie,
w szko³ach,
w placówkach kulturalnych podleg³ych samorz¹dowi gminy.
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Niepe³nosprawni s¹ w�ród nas

Przewodnicz¹cemu
Zwi¹zku Zawodowego Przemys³u

Elektromaszynowego WSK Rzeszów
panu Leszkowi Biesiadzie

wyrazy szczerego wspó³czucia
z powodu �mierci

O J C A
d³ugoletniego cz³onka naszego
Zwi¹zku
sk³ada
     Zarz¹d i cz³onkowie Zwi¹zku
      Emerytów, Rencistów i Inwalidów
     Oddzia³ w Tyczynie

W UGiM w Tyczynie, na pó³piê-
trze, znajduje siê wystawa prac osób nie-
pe³nosprawnych z Centrum Dziennej Ak-
tywno�ci w Tyczynie, placówki utworzo-
nej przez Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom Niepe³nosprawnym (w Domu Para-
fialnym im. Jerzego z Tyczyna).  Wystawa
ta zatytu³owana �Malowane wiosn¹�,
przedstawia przeró¿nie i ciekawie wyko-
nane wyklejanki, pisanki ze sznurka, wi-
tra¿e, bibu³kowe kwiaty, których tematy-
ka nawi¹zuj¹ do pory roku - wiosny - oraz
do �wi¹t Wielkanocnych.

Swoj¹ dzia³alno�æ �wietlica dzien-
nej aktywno�ci rozpoczê³a w 2003 r. z my-
�l¹ o osobach niepe³nosprawnych. Jej
celem jest integracja spo³eczna osób nie-
pe³nosprawnych w  ich miejscu zamiesz-

kania poprzez ochronê praw, godno�ci
oraz pomoc w zwiêkszaniu dostêpu do
nauki i dóbr kultury. Stowarzyszenie sta-
ra siê pomagaæ w samorealizacji ¿ycia spo-
³ecznego i osobistego tej grupy osób.

Spotkania odbywaj¹ siê w dni po-
wszednie w godz. od 9.00 do 15.00, w po-
mieszczeniach Domu Parafialnego. Preze-
sem Stowarzyszenia jest p. Roch Marko-
wicz, a opiekê nad podopiecznymi �wie-
tlicy sprawuj¹ 3 sta¿ystki.

W ramach terapii prowadzone s¹
zajêcia rehabilitacyjne, plastyczne, mu-
zyczne, ruchowe i dydaktyczne, na któ-
rych podopieczni robi¹ to, w czym czuj¹
siê dobrze, a program dostosowywany
jest do ich indywidualnych potrzeb i mo¿-
liwo�ci.

Jak sami mówi¹: �Gdyby nie ten
o�rodek, nie mieliby�my gdzie wyj�æ. To
jest nasz drugi dom�. A jak wygl¹da ich
dzieñ w �wietlicy, opisuj¹ sami w takim
wierszyku:

W Dolinie Strugu tu¿ pod Rzeszowem
Le¿y miasteczko, co Tyczyn siê zowie
A w tym miasteczku, tu¿ przy ko�ciele
Jest takie miejsce gdzie wiele siê dzieje.
Ka¿dego dnia o dziewi¹tej z rana
Wpada ju¿ Marta zadyszana,
A za ni¹ Artur, Krzysiu i Wisia,
Za chwilê wje¿d¿a te¿ Dominisia.
Co �rodê z rana jest tak¿e Ania,
Co zaraz bierze siê do wyklejania.
Przyje¿d¿a do nas tak¿e i Gosia,
A to jest nasza sprytna gosposia.
W po³udnie ca³a nasza brygada
Pyszny obiadek sobie zajada.
Do tego czasu nie pró¿nujemy,
Lecz piêkne prace wykonujemy.
Tu¿ po obiadku jest nam weso³o,
Gry i zabawy króluj¹ w ko³o.
Gdy tak up³ywa nam mi³o dzionek,
To nagle wpada do nas skowronek.
Podje¿d¿a pod okno czerwona bryka,
W której nasz prezes Roszek pomyka.
I tak nasz uroczy prezes - skowronek
Pomaga nam mi³o zakoñczyæ dzionek.

* Tanie us³ugi kserograficzne,
              kolorowe, czarno-bia³e.
* Akcesoria biurowe.
* Druki akcydensowe i chemia
gospodarcza w dobrej cenie.
* Rolki do kas fiskalnych
Rynek 19 (obok Urzêdu Gminy)

Harmonogram wymiany
dowodów osobistych

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
wydane w latach 1981 - 1991

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 osobi�cie -
w UGiM w Tyczynie, pok. 31, 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 wysoko�ci 30 z³.

SPOTKANIA ABSTYNENCKIE

Stowarzyszenie Trze�wo�ciowe
�Wyzwolenie�

Doliny Strugu z siedzib¹
w Tyczynie

zaprasza osoby maj¹ce problemy
z nadu¿ywaniem alkoholu, pragn¹-
ce wyzwoliæ siê z na³ogu.

Dy¿ury w ka¿d¹ sobotê, po
wieczornej Mszy �w. w budynku
wikarówki w Tyczynie, pe³ni¹
cz³onkowie Stowarzyszenia, którzy
¿yj¹  w abstynencji  i s³u¿¹ pomo-
com innym w pokonaniu choroby
alkoholowej i ¿yciu w trze�wo�ci.

                                              (mc)
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 18 marca br. odby³o siê rostrzygniêcie ofert  z³o¿onych
przez stowarzyszenia i organizacje pozarz¹dowe do konkursów
na wykonanie zadañ publicznych w gminie Tyczyn.

Komisja konkursowa w sk³adzie: Roman Sowa - przewod-
nicz¹cy, Bogumi³a Dynda, Dorota Michalak, Antoni Jonkisz
i Ryszard Fornal, po dokonaniu oceny postanowi³a przyznaæ
dotacje na:
> Szkolenie sportowe dzieci i m³odzie¿y
  1. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu �Budziwój�
      z Budziwoja                                                                      1.500 z³
  2. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu �Flimero�
      z Tyczyna                                                                          3.500 z³
> Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnieñ i sprawno�ci
fizycznej dzieci, m³odzie¿y i mieszkañców
   1. Szkolnemu Klubowi Sportowemu przy SP
       w Borku Starym                                                              5.000 z³
  2. Ludowemu Klubowi Sportowemu �Herman�
      z Hermanowej                                                           29.000 z³
  3. Ludowemu Klubowi Sportowemu �Bia³a�
      z Bia³ej                                                                             15.000 z³
  4. Ludowemu Klubowi Sportowemu �Grunwald�
      z Budziwoja                                                                     15.000 z³
  5. Ludowemu Klubowi Sportowemu  �Jar�
      z Kielnarowej                                                           25.000 z³
  6. Ludowemu Klubowi Sportowemu  �Strug�
      z Tyczyna                                                                        60.000 z³
> Wspieranie aktywizacji osób niepe³nosprawnych
  1. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym
    w Tyczynie                                                                         8.000 z³
> Opiekê socjaln¹ i pielêgnacyjn¹ osób chorych, starszych
i niepe³nosprawnych�
  1. Niepublicznemu Zak³adowi Opieki Zdrowotnej Caritas,
      Oddzia³ Tyczyn                                                                5.000 z³
> Dowóz uczniów niepe³nosprawnych z terenu Gminy Tyczyn
do O�rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Kielnarowej Czerwonkach
  1. Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem
      Umys³owym - Ko³o w Rzeszowie                                  5.940 z³
> Wspieranie dzia³añ z zakresu przeciwdzia³ania patologiom
spo³ecznym
  1. Caritas Diecezji Rzeszowskiej Oddzia³owi Parafialnemu
      w Hermanowej                                                                  5.000 z³
> Wspieranie dzia³añ na rzecz profilaktyki uzale¿nieñ
  1. Stowarzyszeniu Trze�wo�ciowemu �Wyzwolenie�
     Doliny Strugu z siedzib¹ w Tyczynie                             2.000 z³
  2. KSM Diecezji Rzeszowskiej - Katolickiemu Stowarzyszeniu
      M³odzie¿y przy parafii Wniebowst¹pienia Pañskiego
      w Kielnarowej                                                                     500 z³
> Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturowych
  1. Ko³u Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii
       w Hermanowej                                                                  1.000 z³

W sumie, na og³oszone konkursy z³o¿ono 15 ofert,
a ogólna kwota przyznanych dotacji z bud¿etu gminy wynosi
181.440 z³. Obecnie podmioty, którym przyznano dotacje mog¹
zg³aszaæ siê do UGiM - pok. 24  (Dorota Michalak), celem dope³-
nienia formalno�ci zwi¹zanych z podpisaniem umowy. Osoby
upowa¿nione (prezes i cz³onek Zarz¹du) powinny mieæ ze sob¹
piecz¹tkê, harmonogram realizacji zadania oraz nr rachunku ban-
kowego, przeznaczonego wy³¹cznie do operacji  zwi¹zanych
z wykonaniem zadania.                                                             (dm.)

Rozstrzygniêcie ofert
II ligamê¿czyzn. Trzy kolejne zwyciêstwa i jeden remis uzyskali
tenisi�ci �Jaru� w grupie spadkowej; wyniki te znacznie popra-
wi³y ich zdobycz punktow¹ i zwiêkszy³y szansê na utrzymanie
siê w tej klasie rozgrywkowej. Oto kolejno wyniki i zdobywcy
punktów LKS �Jar� - KS �Górnowia� Górno - 9:1; Mirex Tymbark
- �Jar� 4:6; �Jar� - Brzostowianka II 9: �Jar� - Gorce Nowy Targ
5:5. Punkty: Jurkiewicz - 2,5; 2,0; 2,5.; 1,5. Bronhard - 2,5; 2,0;0,5;
1,5. Broda - 0; 2,0; 2,0; 2,0. £opatowski 0;0;2,5; 0. Nowak 1,5;0.
Moliszewski 2,5; 0; 1,5; 0.

Aktualnie dru¿yna �Jaru� zajmuje IX miejsce w lidze.
IV liga mê¿czyzn. Równie¿ rezerwy naszego klubu id¹ od zwy-
ciêstwa do zwyciêstwa. W kolejnym meczu �Jar� pokona³ na
wyje�dzie zespó³ UKS TKKF �Siódemka� Rzeszów 10:2, zacho-
wuj¹c tym samym fotel lidera rozgrywek. Punkty zdobyli:
£ukasz Pyziak, Karol Wania, Piotr Basta oraz  Dawid �l¹czka -
wszyscy po 2,5.
III liga kobiet. Aspiracje do III ligi potwierdzi³y te¿ dziewczyny
�Jaru�, które pewnie pokona³y KS �Górnoviê� Górno 9:1, a punk-
ty zdoby³y: Jadwiga Ku�nierz i Katarzyna P³odzieñ - po 2,5;
Dorota i Joanna Rz¹sa po 1,5, a Sylwia Pa�ko 1,0.
* W Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie odby³ siê kolejny, ju¿ V turniej
szkó³ podstawowych i gimnazjów. Do rozegrania pozosta³y
 jeszcze dwa i ca³y cykl zostanie podsumowany. W�ród czo³ów-
ki tego turnireju ponownie plasowali siê zawodnicy �Jar� Kiel-
narowa. Kl. IV i m³odsi - 3 miejsce Damian Tarnawski, 13:16 -
Kamil Barañski; 17:24 - Mateusz Zawi³o. Kl. V-VI - 1 m.  Dorota
Rz¹sa, 2 m.  Daria Flur, 9 m.  Seweryn Sitek, 10 m. Przemys³aw
Kaplita, 13:16 m. Stanis³aw Walas, 33:48 m. Dawid Sitek. Gimna-
zjum dziewczêta: 1 m. Sylwia Pa�ko, 2 m. Joanna Rz¹sa; ch³opcy:
1 m. Dawid �l¹czka, 3 m. Konrad Wania.

Tenis sto³owy.

W  marcu odby³y siê dwie wa¿ne imprezy sportowe
o charakterze ogólnoszkolnym.

3 marca br. w naszej sali gimnastycznej odby³ siê kolejny
Szkolny Turniej  Tenisa Sto³owego.  Wszystkie pojedynki roze-
grano systemem �do dwóch przegranych meczów�. Po zaciêtej
rywalizacji wy³oniono zwyciêzców w poszczególnych  katego-
riach. W�ród dziewcz¹t najlepsz¹ okaza³a siê N. Szczypek
z kl. IIIb, która pokona³a D. Domino z kl.IIIa, a na trzecim miejscu
uplasowa³a siê A. Bi�to z kl. IIIb. Ch³opcy natomiast swoj¹ ry-
walizacjê zakoñczyli w nastêpuj¹cej kolejno�ci: I m. G. Kocur  kl.
IIIb, II m. M. B³a¿ejowski  kl. IIb, III m. S. Hada³a  kl. Ia.

Halowy Turniej Pi³ki No¿nej ch³opców (dru¿yny 7-oso-
bowe) o Mistrzostwo Zespo³u Szkó³ w Tyczynie zosta³ rozegra-
ny w nowoczesnej hali WSIiZ w Kielnarowej. Do rozgrywek
przyst¹pi³o 5 reprezentacji klasowych. Grali�my systemem �ka¿-
dy z ka¿dym�, 2 x 10 min. Spotkania by³y bardzo emocjonuj¹ce,
m³odzi pi³karze ambitnie walczyli o ka¿d¹ pi³kê. A oto koñcowa
klasyfikacja rozgrywek: I m. kl. IIIb w sk³adzie: G. Kocur,
M. Mazur, K. Zdziarski, H. Rzepka, M. Ha³oñ, D. Cis³o, A. Ostrow-
ski, S. Pa³ka; II m. kl. IIIa (M. Ko�ció³ek, T. Kamiñski, P. Pa�ciak,
M. Gulak, M.Ku�, M.Mazurek, £ .Skoczylas); III m. kl. Iab
(T. Stec, A. Kocan, B. Baran, K. Opaliñski, D. Stelmach, R.Pa�-
ko). Królem strzelców turnieju zosta³ £ukasz Skoczylas, który
zdoby³ 6 bramek. Triumfatorzy obu imprez sportowych otrzyma-
li pami¹tkowe dyplomy i medale ufundowane przez Komitet
Rodzicielski przy Zespole Szkó³.

Sportowe wie�ci z Zespo³u Szkó³

         Halina Kielich
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SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

Sprzedam dzia³kê o pow. 54 ary  w Hermanowej, ko³o
drogi asfaltowej.
(87/3)                               Tel. 22-91-509, po godz. 18.00
Kupiê dzia³kê budowlan¹ lub roln¹. Okolice Tyczyna,
Borku Starego, Kielnarowej.
(88/3)                                                  Tel. 857-45-47
Sprzedam dzia³kê 38 arów pod sadownictwo z mo¿li-
wo�ci¹ budowy altanki, granica Tyczyna, cena przystêpna.
(89/3)                                                  Tel. 22-19-700
Kupiê dzia³kê o pow. ok. 50 arów z mediami, w Bia³ej,
Budziwoju lub Tyczynie.
(90/3)                                                Tel. 0-504-353-333
Sprzedam dzia³ki - o pow. 9 arów i 12 arów w Tyczynie.
(91/2)                                           Tel. 0-692-812-549
Kupiê dzia³kê rolno-budowlan¹ o pow. do 30 arów
Bia³a £any.
(92/2)                                                Tel. 862-89-67
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 13 arów
w Tyczynie, koniec ul. Sadowej (przy nawrocie).
(93/2)                                                  Tel. 86-57-945
Sprzedam pole  o pow. 0,5 ha z mo¿liwo�ci¹ podzia³u na
dzia³ki w Budziwoju.
(94/2)                                           Tel. 0-600-662-993
Sprzedam dzia³ki:  o pow. 1,16 ha wraz z domem miesz-
kalnym do remontu oraz opow. 0,31 ha w Hermanowej-
Czerwonkach, uzbrojone.
(95/2)                               Tel. 22-98-565; 22-99-467
Sprzedam dzia³kê  o pow. 0,48 ha w Borku Starym obok
szko³y.
(96/2)                                                  Tel. 22-98-565
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   Wszyscy zainteresowani umieszczeniem swojej
oferty na naszych ³amach, proszeni s¹ o osobisty
kontakt z redakcj¹ - UG pok. 26, I piêtro (lub pok. 24).

Oferty �Szukam pracy�, �Dam pracê�
i �Sprzedam/kupiê dzia³kê, dom�
zamieszczane s¹ bezp³atnie.

O G £ O S Z E N I A

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

* Tablice, wizerunkiFirma IMPALA
Tomasz Janik, Borek Stary 340 a
                                                  Tel. 22-98-097

Zapraszamy do nowo otwartegosklepu AGD �Dom-Gos�.
Oferujemy wyroby gotowe
i czê�ci wszystkich producentów
(Zelmer, Whirpool itd.)
     Tyczyn ul. Grunwaldzka 16

STRUG-PEX, Tyczyn, ul. Podwale 27 a,
                               tel. 22-19-101; 0-603-752-965
Oferuje wymianê i sprzeda¿ opon letnich i zimowych
do samochodów:

* osobowych,
* dostawczych,

* ciê¿arowych
po atrakcyjnych cenach
hurtowych i detalicznych

Sprzedam dzia³kê  budowlan¹ o pow. 50 arów w na gra-
nicy Tyczyna i Hermanowej.
(97/1)                         Tel. 85-75-323; 22-93-083

* Salonik prasowy
* Wypo¿yczalnia kaset video

* Us³ugi krawieckie
Rynek 19 (obok Urzêdu Gminy)
Zapraszamy w dni powszednie i w soboty,
                                                w godz. 9.00 - 17.00

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


