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7 czerwca
br. w Zakopanem,
Stowarzyszenie
�Miasta w Inter-
necie� przyzna³o
Gminie Tyczyn
presti¿ow¹ nagro-
dê Z³ota @ 2006
- Samorz¹dowy
Lider Elektro-
nicznej Admini-
stracji. W ósmej
edycji konkursu,

Gmina Tyczyn liderem Elektronicznej Administracji

Gmina Tyczyn zosta³a laureatem w kate-
gorii gmin miejsko-wiejskich. Nagrodê
odebra³ Burmistrz Kazimierz Szczepañ-
ski.

Honorowy patronat nad konkur-
sem sprawuj¹ Urz¹d Marsza³kowski Wo-
jewództwa Ma³opolskiego, Urz¹d Miasta
Zakopane, Starostwo Powiatowe w Za-
kopanem, za� patronat medialny objê³y
Rzeczpospolita, Polityka, Computerworld,
Wspólnota, TVP3 - Kraków, wirtualneme-
dia.pl, wp.pl .

Konkurs �Z³ota @� ma na celu wy-
³onienie i promowanie samorz¹dów lokal-
nych, które w efektywny sposób przyczy-

niaj¹ siê do rozwoju e-Government (elek-
tronicznej administracji) w Polsce, reali-
zuj¹c projekty z wykorzystaniem techno-
logii informacji i komunikacji.
W roku 2006 serwisy samorz¹dowe anali-
zowane by³y i oceniane w nastêpuj¹cych
kategoriach:
- gminy wiejskie
- gminy miejsko-wiejskie
- du¿e miasta
- powiaty.

Jury konkursowe oceniaj¹c sto-
pieñ rozwoju elektronicznej administracji
bra³o pod uwagê zarówno jako�æ oficjal-
nego serwisu internatowego jednostki sa-
morz¹du terytorialnego oraz stronê pod-
miotow¹ Biuletynu Informacji Publicznej.
Wyniki stanu rozwoju elektronicznej ad-
ministracji mierzone by³y metod¹ bench-
markow¹ Begix. Brano równie¿ pod uwa-
gê prowadzenie prac organizacyjnych
i inwestycyjnych w zakresie elektronicz-
nej administracji przez w³adze lokalne
w oparciu o czytelne plany i programy.

�Z³ota @� dla Gminy Tyczyn jest
wynikiem pracy i zaanga¿owania pracow-
ników na rzecz informatyzacji Urzêdu i bu-
dowy spo³eczeñstwa informacyjnego.

                              Marcin Jarosz

Cieszy nas fakt, ¿e nasze starania przyno-
sz¹ efekty i znajduj¹ uznanie na szczeblu
krajowym. Daje nam to motywacjê do dal-
szego doskonalenia pracy Urzêdu.

Józef Ambrozowicz, pozostaj¹cy
od lat z aparatem fotograficznym za pan
brat, artysta-fotografik z dziennikarskim
rodowodem, wydawca i mi³o�nik tego
wszystkiego, co w regionalnym krajobra-
zie jest piêkne i rzuca siê ka¿demu w oczy,
ma ju¿ w swoim edytorskim dorobku kil-
kana�cie udanych albumowych pozycji,
ukazuj¹cych ca³¹ urodê podkarpackiej
krainy. Plonem jego autorskich wêdrówek
sta³ siê album �Niedaleko od Rzeszowa�,
który trafi³ na ksiêgarskie pó³ki.

Ambrozowicz zabiera czytelnika,
który chce poznaæ nie rzucaj¹ce siê w oczy
urokliwe miejsca w podrzeszowskich miej-
scowo�ciach. Zabiera na wêdrówkê po
³¹ce, Jasionce, Lubeni, Hermanowej, Bor-
ku Starym, Kielnarowej, Tyczynie, Bo-
guchwale, Mi³ocinie, G³ogowie i paru jesz-
cze innych wsiach i miasteczkach.Opro-
wadza po ciekawych zak¹tkach, ukazuje
podmiejsk¹ krasê, a przy okazji i ludzi, któ-
rzy w nich mieszkali, b¹d� mieszkaj¹.
Wszystko to jest kolorowe, malownicze,
przykuwa uwagê, poszerza czytelnicze ho-
ryzonty.

Zdjêcia zachêcaj¹ do wypraw za
miasto, do wêdrówek po podkarpackich
okolicach. W krêgu  zainteresowañ Au-
tora znalaz³y siê nie tylko zabytki archi-
tektury, ale tak¿e kapliczki, posadowione
przy drogach figury �wiêtych, drewniane
wiejskie chaty, tr¹c¹ce lokaln¹ egzotyk¹
pami¹tki. Pyszne s¹ panoramiczne zdjêcia
okolic �wilczy, Trzciany, Borku i innych
podrzeszowskich osiedli. Ten album trze-
ba mieæ w domowej bibliotece, by siê prze-
konaæ ile jest w nich piêkna i urody.

S³owo wstêpne napisali pospo³u
cz³onkowie w³adz Towarzystwa Przyjació³
Rzeszowa - Stanis³aw K³os i Bogus³aw
Kotula, znani ze swych krajoznawczych -
poznawczych publikacji.

S¹ takie miejsca...

Album �Niedaleko od Rzeszowa�
(Agencja Wydawnicza Jota, stron 131)
jest do nabycia w sekretariacie w Urzêdu
Gminy i Miasta w cenie 40 z³, w ksiêgar-
niach za 55 z³.

Stary m³yn wodny z XVIII w.
w Kielnarowej (str.96)
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2 lipca 2006 r.
- godz. 9.00 Msza �w. z udzia³em
      zespo³ów w ko�ciele parafialnym
- godz. 10.00 prezentacje
           konkursowe (sala M-GOK)
- godz. 16.00 wystêpy zespo³ów
                     na estradzie w Rynku
- godz. 17.00 og³oszenie wyników
                           i rozdanie nagród

Zespo³y uczestnicz¹ce w Przegl¹dzie:

> Zespó³ �piewaczy �Jasio³czanie�
z Trzebowniska. Opiekun Jacek Laska. Za-
prezentuje widowisko obrzêdowe �Prz¹d-
ki� i pie�ni obrzêdowe.
> Ludowy Zespó³ �piewaczy �Kumosz-
ki� z Rzeszowa. Opiekun Barbara Stec.
Wykona wi¹zankê �Moja ma³a  Ojczyzna�.
> Zespó³ �piewaczy �Jubilatki� ze
Zg³obnia (gm. Boguchwa³a). Opiekun
Barbara Jacek. Zespó³ wykona pie�ni
obrzêdowe: �Przez las, przez laseczek�,
�Smutna jest dola ma�, �Jaskó³ka�,
�Z wysokiej wie¿y�.
> Zespó³ �piewaczy �Przybyszowianie�
z  Przybyszówki. Opiekun  Ignacy Skwierz.
Zespó³ zaprezentuje: �Hej po dolinie po
lesie�, �Jak ¿e� ty Kasiu byde³ko gna³a�,
�Pase ja se pase byde³ko krase�.
> Zespó³ �piewaczy �Lubenianki�
z Lubeni. Opiekun Maria Pêkala. Zespó³
wykona pie�ni: �O, Bo¿e, Bo¿e�, �Dosta-
³a� Marysiu�, �Oj, od samej �cie¿eczki�.
> Zespó³ �piewaczy �Lubatowianie�
z Lubatowej (gm. Iwonicz Zdrój). Opie-
kun Janina Pernal. Zaprezentuj¹: �Dejciy
dru¿bowiy sto³eczka�, �Ka stafijo³�,
�My�la³a� mamusiu�.
> Zespó³ �piewaczy �Górzanie� z Chmiel-
nika. Opiekun Adela Filip. Zespó³ wyko-
na pie�ni: �A w niedziele rano�, �Nie chod�
Marysiu�, �Moje dziewcze moje lube�.
> Zespó³ �piewaczy �Jubilatki�
z Markowej. Opiekun Jan Kilian.
> Zespó³ �piewaczy �D¹browczanki�
z D¹brówki (gm. Czarna). Opiekun  Stefan
Socha. Zespó³ zaprezentuje: �Nad brze-
giem morza�, �Raz w jedno niedziele�,
�Z wysokiego pola�.
> Zespó³ �piewaczy �Brzozoki� z Brzó-
zy Królewskiej. Opiekun Jan Szczêch.
Zaprezentuj¹: �Wy�piewywanie parze
m³odej�.

XI Wojewódzki Przegl¹d
Wiejskich Zespo³ów �piewaczych

    Tyczyn 2006

> Zespó³ �piewaczy �Cantus� z Gorliczy-
ny. Opiekun Stanis³aw Ziêzio. Zespó³
wykona trzy utwory.
> Zespó³ �piewaczy �Krzeczowiczanki�
z Krzeczowic (gm. Kañczuga). Opiekun
Maria Jamro¿y. Zespó³ wykona pie�ni:
�Wstañcie Dró¿eñki�, �Popodlasek�,
�Do �lubu jechali�.
> Zespó³ �piewaczy KGW z Krzeszowa
Górnego (gm. Harasiuki). Opiekun Tade-
usz Papie¿. Zespó³ zaprezentuje: �Naszy
Marysi dzisiaj weso³o�, �Bêdziemy siê kr¹-
¿yli�, �Ko³ysz mi siê ko³ysz�.
> Zespó³ �piewaczy �Odrzykonianki�
z Odrzykonia (gm. Wojaszówka). Opiekun
Genowefa Malska. Zespó³ wykona pie�ni:
�Nad rzek¹ Wis³okiem�, �Ballada
o Zamku i Prz¹dkach�.
> Zespó³ �piewaczy �Ustrobianki�
z Ustrobnej (gm. Wojaszówka). Opiekun
Helena Lachowska. Zespó³ zaprezentuje
przy�piewki weselne.
> Zespó³ �piewaczy �Potakowianki�
z Potakówki (gm. Tarnowiec). Opiekun
Olga Hap. Zaprezentuj¹: �A w duszy mej�,
�Ej stoi tam w polu lipka�, �W suterenach�.
> Zespó³ �piewaczy �Mazurzanki� z Ma-
zurów (gm. Rani¿ów). Opiekun Emilia
Adamczyk. Zespó³ zaprezentuje: �O mój
Bo¿e id¹ gody�, �A jak bêdzie po deszczu
pogoda�, �Za stodo³¹ zielona murawa�.
> Zespó³ �piewaczy �Roz�piewana
Gromada� ze Studzian (gm. Przeworsk).
Opiekun Maria Markowska. Zespó³
wykona pie�ni: �Pod zielonym dêbem�,
�Zap³aczesz, zap³aczesz�.
> Zespó³ �piewaczy �Grzêszczanie�
z Grzêski (gm. Przeworsk). Opiekun Stani-
s³awa Mucha. Zaprezentuj¹: �Stamtej stro-
ny jeziora�, �Pas³a Kasieñka�, �Chateczka�.
> Zespó³ �piewaczy �Haczowianki� z Ha-
czowa. Opiekun Aleksandra Ekier Zespó³
wykona pie�ni: �Wierzbina�, �Le�ne nastro-
je�, �Zaszumia³y wierzby, zaszumia³y lasy�.
> Zespó³ �piewaczy �Wis³oczanki�
z Pustkowa. Zespó³ zaprezentuje: ��pij
coreczko�, �Za gorami�, �Kasieñka�.
> Zespó³ �piewaczy �Cyganianki�
z Cygan (gm. Chmielów). Opiekun Maria

Ordon. Zaprezentuj¹: �Bylycom siê ³opo-
sa³em�, �O kupo³o�, �Kole mie sto³a�.
> Zespó³ �piewaczy �Rogowice� z Rogów
(gm. Miejsce Piastowe). Opiekun Andrzej
Trusz. Zespó³ wykona pie�ni: �Królowie
jad¹�, ��wiêta Helena�, �Fontanna�.
> Zespó³ �piewaczy �Lasowiaczki�
z  Baranowa Sandomierskiego. Opiekun
Anna Rzeszut. Zaprezentuj¹: �Kwiatków
ziela nazbiera³am...�, �Za mn¹ ej dziwec-
ki...�, �O Kupa³o...�.
> Zespó³ �piewaczy �Przybowianki�
z Przybówki (gm. Wojaszówka). Opiekun
 Lucyna Pelczarska. Zespó³ wykona: �Ja�
i Zosia�, �Tam za górami�, �U rozstaju�.
> Zespó³ �piewaczy �Czarniacy� z Czar-
nej. Opiekun Andrzej Turek. Wykonaj¹
pie�ni: �P³ynie woda od ogroda�, �Po�ród
drzew w gêstej altanie�, �Jak ¿e� ty Kasiu
byde³ko pas³a�.
> Zespó³ �piewaczy �Budzianie� z Bia-
³obrzegów. Opiekun Teresa Skomra. Ze-
spó³ zaprezentuje przy�piewki weselne
�Dobranocka�, �Do wiechy�, �Do ko³acza�.
> Zespó³ �piewaczy �Pogórzanki� z Paw-
³okomy (gm. Dynów). Opiekun Les³aw
Majchrzak. Zespó³ wykona przy�piewki:
�A có¿ mi to przyjdzie�, �Nad brzegiem
Sanu�, �Zasia³em se rozmarynek�.
> Zespó³ �piewaczy i Kapela �Kalina�
z Lutory¿a (gm. Boguchwa³a). Opiekun
Anna Wolska. Zespó³ zaprezentuje przy-
�piewki: �Hej ¿ytko i pszenica�, �Jak¿e ty
Kasiu�, �Przy�piewki rzeszowskie�.
Nasz¹ Gminê reprezentowaæ bêd¹:
> Zespó³ �piewaczy �Matysowianki�.
Opiekun Zbigniew Sztaba.  Zespó³ wyko-
na: �Oj p³ynie rzeka�, �K¹pa³a siê Kasia�,
�¯adna mi siê tak�.
> Zespó³ �piewaczy �Tyczyniacy�.
Kier. muzyczny Zbigniew Sztaba. Zespó³
przy akompaniamencie Kapeli Wójta Tycz-
nera wykona: �W niedzielê rano�, �Du-
naj, Dunaj�, �Kuniki�.
> Zespó³ �piewaczy �Budziwojce�. Opie-
kun Marta G³odowska, kier. muzyczny
Zbigniew Sztaba. Zespó³ wraz z Kapel¹
Wójta Tycznera wykona: �Kalina�, �Obie-
ca³e�, ¿e mnie we�miesz�, �Choæ ciemno
na dworze�.

Patronat honorowy
* Marsza³ek Woj. Podkarpackiego
* Starosta Rzeszowski
* Burmistrz Gminy Tyczyn
* Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego
    Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji
    Rolniczych w Rzeszowie
Organizatorzy
* M-G O�rodek Kultury w Tyczynie
* Wojewódzki Zwi¹zek Rolników, Kó³ek
   i Organizacji Rolniczych w Rzeszowie
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W ramach kampanii �Ziemio! - chcê
aby� by³a�� organizowanej przez Stowa-
rzyszenie Ekologiczno-Kulturalne �Puls
Ziemi�, Szko³a Podstawowa w Budziwoju
bra³a udzia³ w konkursie na fotoreporta¿
pt. �W trosce o Ziemiê�. Chodzi³o w nim
o udokumentowanie podjêtych ró¿norod-
nych dzia³añ na rzecz �rodowiska w naj-
bli¿szym otoczeniu zwi¹zanych z Dniem
Ziemi. Odnie�li�my kolejny sukces zajmu-
j¹c II miejsce.

W ekologicznej czo³ówce!

W trosce o Ziemiê

               Iwona Wo�niak
        nauczyciel SP Budziwój
        opiekun Klubu M³odego Ekologa

Rokrocznie, od wielu ju¿ lat tereny
naszej gminy, a zatem i so³ectwa Borku
Starego nie omijaj¹ powodzie i podtopie-
nia. Jest to problem, z którym boryka siê
wielu mieszkañców, którzy zamieszkuj¹
w terenach niskich i zalewowych.

W takim po³o¿eniu znajduje siê
równie¿ Dom Ludowy w Borku Starym.
Nie trzeba by³o bardzo du¿ych opadów,
a w pomieszczeniach piwnic pojawi³a siê
woda. Trzeba by³o j¹ kilkakrotnie w ci¹gu
doby wypompowywaæ. Po ka¿dym pod-
topieniu zaraz widaæ by³o skutki w posta-
ci wilgoci i grzyba na �cianach w pomiesz-
czeniach piwnic oraz podnosi³o parkiet na
sali widowiskowej.

W 2006 r. wystêpuj¹ce podtopienia i opady ju¿
nam nie zagrozi³y, poniewa¿ dziêki zaanga¿owaniu siê
Pani Dyrektor Miejsko-Gminnego O�rodka Kultury
Zofii Matys, Burmistrza Kazimierza Szczepañskie-
go, opiekunki placówki Barbary Mroczki oraz

Ten, kto chce pozbyæ siê starego
urz¹dzenia elektrycznego b¹d� elektronicz-
nego, czyli lodówki, kuchenki elektrycz-
nej, �wietlówki, radioodbiornika, kompu-
tera, wiertarki, kosiarki, ci�nieniomierza
czy glukometru, nie mo¿e wyrzuciæ go do
kosza razem z innymi odpadkami. Ma go
oddaæ zbieraj¹cemu zu¿yty sprzêt.

Takimi zbieraj¹cymi bêd¹ sklepy
sprzedaj¹ce sprzêt elektryczny i elektro-
niczny. Jednak, je�li klient zamierza kupiæ
nowe urz¹dzenie, to sprzedawca, ma obo-
wi¹zek przyj¹æ tylko jeden egzemplarz
w zamian za jeden tego samego rodzaju
sprzedany klientowi.

Równie¿ przedsiêbiorca zajmuj¹cy
siê wywozem �mieci ma obowi¹zek ode-
brania zu¿ytych urz¹dzeñ z posesji. Nie
mog¹ byæ one jednak zmieszane ze �mie-
ciami komunalnymi ani np. z gruzem z re-
montu. Trzeba je oddawaæ osobno.

Obarczenie u¿ytkowników sprzê-
tu AGD obowi¹zkiem jego odrêbnego
zbierania to nie wszystko. Praktycznie
Kowalski zap³aci za unieszkodliwienie zu-
¿ytych sprzêtów tzw. op³atê recykingow¹.
Op³ata bêdzie podana na cenie wyrobu.
Je�li Kowalski nie bêdzie w stanie dowie�æ
sprzêtu do sklepu, to musi liczyæ siê tak¿e
z tym, ¿e oprócz op³aty recyklingowej za-
p³aci te¿ firmie odbieraj¹cej odpady.
Co mo¿na wyrzuciæ

U¿ytkownicy bêd¹ mieli w¹tpli-
wo�æ, czy dany wyrób jest sprzêtem pod-
legaj¹cym regulacjom ustawy czy te¿ nie.
Piezoelektryczn¹ zapalarkê do gazu mo¿-
na np. wyrzuciæ do �mieci, a elektrycznej
ju¿ nie. Podobnie stara kuchenka gazowa
bez elektrycznego piekarnika i zapalniczki
nie podlegaj¹ ustawie, a trochê nowsza,
z elementami elektrycznymi, ju¿ tak. Do
kosza mo¿na wyrzuciæ zwyk³¹ ¿arówkê, ale
ju¿ nie jarzeniówkê czy �wietlówkê kom-
paktow¹.

W przysz³o�ci takich problemów
bêdzie mniej. Producenci sprzêtu elek-

Borek Stary

Dom Ludowy - wizytówka so³ectwa
Radnych wsi Borek Stary by³y pozyski-
wane �rodki na remont i zabezpieczenia,
aby budynek nie ulega³ dalszej dewa-
stacji.

Wyremontowano dach oraz wy-
mieniono rynny spadowe. Wykonano od-
wodnienie budynku, wymieniono okna
w czê�ci parterowej budynku, odnowio-
no parkiet sali widowiskowej, u³o¿ono od-
bojówki z kostki brukowej nie wspomina-
j¹c ju¿ o kilkakrotnym malowaniu �cian i
sufitów po ka¿dym podtopieniu.

Dziêki tym remontom wystêpuj¹-
ce opady w 2006 r. ju¿ nie wyrz¹dzi³y
¿adnych szkód w budynku Domu
Ludowego.

Za te wszystkie
inwestycje i remonty
mieszkañcy wsi serdecz-
nie dziêkuj¹. Prosimy
tak¿e, aby nie zaprzestaæ
na tym. W najbli¿szym
roku marzy nam siê wy-
miana okna na piêtrze
i odnowienie elewacj.
Je¿eli uda³o by siê to
zrobiæ byliby�my dum-
ni, bo przecie¿ Dom Lu-
dowy to miejsce kultu-
ralnych imprez dla dzie-
ci i doros³ych, a tak¿e
wizytówka So³ectwa.

               So³tys
   Stanis³aw Wojturski

Stara lodówka
            - do sklepu

                     Rzeczpospolita nr 220/124
                                     29 maja 2006 r.

trycznego  i elek-
tronigo musz¹
znakowaæ pod-
legaj¹ce przepi-
som wyroby
znakiem prze-
kre�lonego ko-
sza na �mieci.
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W ci¹gu ostatnich kilku lat coraz
wiêcej zadañ nak³adane jest na  gminy.
Czê�æ z nich realizowana jest przez podle-
g³e jednostki organizacyjne.

Rozmowa z kierownikiem O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Tyczynie
p. Bogumi³¹ Dynd¹.
> Jest pani kierownikiem O�rodka Po-
mocy Spo³ecznej od momentu jego utwo-
rzenia. Jakie zmiany zasz³y w ci¹gu tych
kilkunastu  lat dzia³alno�ci ?
- O�rodek Pomocy Spo³ecznej powo³any
zosta³ w roku 1990 jako jednostka organi-
zacyjna Gminy. Naszym zadaniem jest
pomoc tym osobom, które jej potrzebuj¹.
Na przestrzeni lat O�rodkowi zadañ przy-
bywa³o coraz wiêcej. Jednak najwiêksze
zmiany zasz³y w ostatnich trzech latach.
Wtedy wprowadzone zosta³y tzw. �wiad-
czenia rodzinne, wprowadzono obowi¹-
zek tworzenia �wietlic wsparcia dzienne-
go oraz zak³adania domów samopomocy.
> Jakie zadania realizuje pomoc
                                                   spo³eczna?
- Naszym g³ównym celem jest pomoc fi-
nansowa, rzeczowa i us³ugowa tym
wszystkim, którzy jej potrzebuj¹. Pomoc
finansowa polega na udzielaniu zasi³ków
sta³ych (osobom w podesz³ym wieku, nie-
pe³nosprawnym lub takim, którzy nie maj¹
w³asnych �rodków finansowych) oraz
zasi³ków okresowych (zasi³ki te mog¹ do-
staæ osoby o niskich dochodach). Inn¹
form¹ jest pomoc rzeczowa w postaci opa-
³u, odzie¿y, �rodków spo¿ywczych, finan-
sowania posi³ków dla dzieci i nie tylko.
> Us³ugi to bardzo wa¿ny element pracy
pomocy spo³ecznej, ile osób z naszej
Gminy korzysta z tej pomocy, jakie kry-
teria decyduj¹ o jej  przyznaniu?
- W tej chwili 36 osób objêtych jest us³u-
g¹ tego typu. S¹ to osoby samotne, które
z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymagaj¹ pomocy, a s¹ jej po-
zbawieni. To najwa¿niejsze kryterium.
Z dzia³alno�ci us³ugowej pomocy spo³ecz-
nej korzystaæ mog¹ osoby wymagaj¹ce
pomocy, których rodzina jest w trudnej
sytuacji finansowej i nie staæ jej na za-
trudnienie kogo� do pielêgnacji. O tak¹
pomoc ubiega siê wiele osób, a ka¿dy sk³a-
dany wniosek rozpatrywany jest indywi-
dualnie. Decyzje s¹  zawsze trudne. Mu-
simy jednak pamiêtaæ, ¿e Gmina dyspo-
nuje okre�lonymi �rodkami finansowymi,
w zwi¹zku z czym staramy siê, aby t¹ po-
moc otrzymali najbardziej potrzebuj¹cy.
W tej chwili pomoc spo³eczna zatrudnia
³¹cznie 7 etatowych opiekunek.

Z dzia³alno�ci O�rodka Pomocy Spo³ecznej

> Na czym polega praca opiekunek?
- Zadaniem opiekunek jest pomoc w za-
kupach, sprz¹tanie, dbanie o higienê pod-
opiecznego oraz zapewnienie mu w miarê
mo¿liwo�ci kontaktu z otoczeniem .
> Zadaniem o�rodka pomocy spo³ecz-
nej jest tworzenie �wietlic wsparcia
dziennego. W naszej Gminie dzia³aj¹
dwie takie �wietlice.
- Tak, to prawda, �wietlice s¹ w Tyczynie
przy Szkole Podstawowej  i w Hermano-
wej. Funkcjonuj¹ od 2004 r., a powsta³y
dziêki funduszom Gminnej Komisji ds.
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych. Brak miejsca i �rodków to przyczy-
na, dla której jest  ich tylko tyle. W �wie-
tlicach zatrudnione s¹ terapeutki, które
pracuj¹ z dzieæmi codziennie przez 4 go-
dziny. Do �wietlic mog¹ przychodziæ dzie-
ci w wieku od 8-15 lat, teraz na zajêcia
uczêszcza ³¹cznie 60 dzieci. Wiele z nich
ma problemy w nauce, s¹ w trudnej sytu-
acji materialnej, czêsto spokojny k¹t do
nauki to dla nich bardzo du¿o, zdarzaj¹
siê dzieci z zaburzeniami zachowania i pro-
blemami wychowawczymi. Z perspekty-
wy nieca³ych dwóch lat pracy �wietlic da
siê zauwa¿yæ du¿e zmiany u dzieci. S¹
bardziej otwarte, maj¹ mniej kompleksów,
nie czuj¹ siê gorsze. Z pewno�ci¹ do pra-
cy w �wietlicach, oprócz terapeuty, przy-
da³by siê psycholog i pedagog.
> Mamy w Tyczynie �rodowiskowy Dom
Samopomocy - dom pobytu dziennego.
Jak ten dom powstawa³?
- W 2005 r. gmina Tyczyn otrzyma³a na
ten cel dotacjê od Wojewody w kwocie
150 tys. z³. Swój ogromny wk³ad mia³a te¿
Parafia Tyczyn, która przekaza³a budynek.
Planowali�my, ¿e uda siê uruchomiæ Dom

pracownika socjalnego i pielêgniarkê. Ich
praca polega na prowadzeniu zajêæ, aby
podopieczni rozwijali i podtrzymywali
umiejêtno�æ samodzielnego ¿ycia. Temu
s³u¿y terapia manualna czy kulinarna. Efek-
ty prac podopiecznych Domu Samopo-
mocy mo¿na by³o ogl¹daæ na wystawie
w Urzêdzie Wojewódzkim w Rzeszowie
przed �wiêtami Wielkanocnymi.
> Porozmawiajmy o problemach, z jaki-
mi boryka siê Pani w swojej pracy.
- Gnie�dzimy siê w 3 pomieszczeniach na
parterze w budynku Gminy, to  zbyt ma³o
jak na nasze potrzeby. Kolejny problem
to ma³a liczba osób do obs³ugi, do prze-
prowadzania wywiadów, sporz¹dzania
dokumentacji. Przecie¿ ka¿da najdrobniej-
sza przyznana kwota zwi¹zana jest z de-
cyzjami, czyli papierkami, których z roku
na rok przybywa. Praca O�rodka Pomocy
polegaæ powinna na jak najczêstszym
kontakcie z podopiecznymi, niestety ró¿-
nie z tym bywa, bo na to co wa¿ne czêsto
brakuje czasu. Jaka jest przyczyna, dam
prosty przyk³ad. W 1990 r. zatrudnionych
by³o 4 pracowników socjalnych, obecnie
5. Jak to siê ma do zadañ, które wykonuje-
my? Wnioski nasuwaj¹ siê same. Du¿o
czasu poch³aniaj¹ �wiadczenia rodzinne,
zaliczki alimentacyjne, wzros³a liczba wy-
wiadów, a co za tym idzie ro�nie sterta
dokumentacji, któr¹ musimy wykonaæ.
> Mimo wszystko ¿yczê, aby problemów
by³o jak najmniej. ¯yczê równie¿, aby
dylematy typu: komu pomóc, a komu od-
mówiæ, nigdy siê nie pojawia³y.

Bogumi³a Dynda - kierownik Miejsko-Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Tyczynie

do koñca ubr. Na razie funk-
cjonuje on w pomieszczeniach
zastêpczych w budynku para-
fialnym. Koszt ca³kowitego re-
montu to kwota znacznie wy-
¿sza od tej, któr¹ otrzymali�my
od Wojewody. Z pozosta³¹
brakuj¹c¹ kwot¹ musi sobie
poradziæ gmina.
> Ile osób pomie�ci Dom, kto
mo¿e tam przebywaæ, jakie
korzy�ci maj¹  podopieczni?
- Docelowo w Domu Samopo-
mocy bêdzie mog³o przebywaæ
25-30 osób z upo�ledzeniem
umys³owym i zaburzeniami
psychicznymi, bêd¹ oni pod
opiek¹ terapeutów, pracowni-
ków socjalnych i pielêgniarek.
Zatrudniamy 3 terapeutów,

                                      Rozmawia³a

                          Alicja Kustra
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Kielnarowa
Uczniowie klasy VI koñcz¹c naukê

przystêpuj¹ do sprawdzianu kompetencji,
który bêd¹c podsumowaniem ca³ego okre-
su kszta³cenia stwarza mo¿liwo�æ oceny
wiedzy i umiejêtno�ci ucznia oraz prawi-
d³owo�ci przebiegu procesu dydaktycz-
nego w szkole.

Wyniki tego sprawdzianu na prze-
strzeni kilku ostatnich lat by³y zawsze
bardzo pomy�lne dla naszych uczniów;
uzyskiwali�my �rednie wy¿sze do �red-
nich w województwie czy gminie od kilku
do kilkunastu procent. W tym roku rów-
nie¿ bardzo starannie przygotowywali�my
siê do sprawdzianu, uczniowie rozwi¹zy-
wali wielk¹ liczbê testów a wiadomo�ci
powtarzane by³y i przypominane praktycz-
nie na wszystkich przedmiotach.

W przygotowaniach szczególn¹
opiek¹ otoczono zarówno uczniów naj-
s³abszych, których niskie wyniki bardzo
niekorzystnie wp³ywaj¹ na wynik koñco-
wy szko³y, jak te¿ uczniów szczególnie
uzdolnionych, którym stwarzali�my mo¿-
liwo�æ udzia³u w konkursach i olimpia-

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów...

                                       Dyrektor Szko³y
                             Wac³aw Warda

                                     Przygotowa³a
                        Stanis³awa Kopeæ

dach przedmiotowych. Wyniki tych kon-
kursów, w których nasi uczniowie zajmo-
wali czo³owe miejsca na szczeblu gminy
oraz zostawali finalistami na szczeblu wo-
jewództwa pozwala³y s¹dziæ, i¿ wyniki
sprawdzianu równie¿ bêd¹ wysokie.

Dlatego bardzo byli�my dumni,
gdy Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna
 w Krakowie og³osi³a wyniki tegoroczne-
go sprawdzianu. Okaza³o siê, i¿ ucznio-
wie naszej szko³y uzyskali �redni¹ 29,6
pkt, co jest wynikiem o ok. 15% wy¿szym
ni¿ �rednia gminy czy województwa.
Najwy¿sze wyniki uzyskali:

Monika Ziêba - 40 pkt.
Dorota Rz¹sa - 39 pkt.
Natalka Pilecka - 39 pkt.
Malwina Mroczka - 38 pkt.
Bogdan Habaj - 36 pkt.
Konrad Czarnik - 36 pkt.
Ewelina Czenczek - 35 pkt.
Naszym uczniom, którzy od wrze-

�nia bêd¹ ju¿ zdobywaæ wiedzê w gimna-
zjum, ¿yczymy dalszych, równie wspania-
³ych wyników w nauce.

A oto wyniki sprawdzianu we wszystkich
szko³ach podstawowych Gminy Tyczyn
(�rednia w szkole):

Bia³a 22,96
Borek Stary  28,50
Budziwój 29,17
Hermanowa 24,93
Kielnarowa 29,60
Matysówka 23,68
Tyczyn 24,52

�rednia w gminie 26,12
�rednia w powiecie 25,24
�rednia w wojwództwie 25,58

...i gimnazjalistów
�rednia w Tyczynie 51,34
- czê�æ humanistyczna 29,68
- czê�æ mat.-przyrodnicza 21,67

�rednia w województwie 55,65
- czê�æ humanistyczna 32,10
- czê�æ mat.-przyrodnicza 23,57

�rednia ogólnopolska 55,30

W lutym 2006 r. Szko³a Podstawo-
wa w Budziwoju zg³osi³a udzia³ w Interne-
towym Konkursie Ekologicznym, którego
celem by³o zbudowanie strony interneto-
wej prezentuj¹cej do�wiadczenia w zakre-
sie lokalnych sposobów ochrony �rodo-
wiska (gospodarka odpadami, odpowie-
dzialna konsumpcja, zarz¹dzanie energi¹
i wod¹, budowanie �wiadomo�ci ekolo-
gicznej). Chodzi³o równie¿ o promocjê In-
ternetu jako �ród³a informacji o ochronie
�rodowiska i jako medium do prezentacji
informacji, a tak¿e promocjê naszej szko³y
i gminy. Pe³na obaw podjê³am siê tego za-
dania, nie wierz¹c, ¿e sama podo³am, ale
uda³o siê!

Nasza strona istnieje: www.ekolud-
ki.recykling.pl, a wyniki konkursu zosta-
³y og³oszone na stronie internetowej or-
ganizatora www.recykling.pl.

Zajêli�my III miejsce w kategorii
zespo³owej!

Internetowy
konkurs ekologiczny

               Iwona Wo�niak
                 nauczyciel SP Budziwój,
         opiekun Klubu M³odego Ekologa
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18 czerwca br. odby³ siê piknik rodzinny w Kielnarowej.
Dopisa³a piêkna pogoda, na któr¹ tak wszyscy czekali�my i dziêki
temu na piknik ca³ymi rodzinami przybyli mieszkañcy Kielanrowej
i nie tylko.

Na bogaty program pikniku sk³ada³o siê wiele zabaw i kon-
kursów dla dzieci i rodziców; mo¿na by³o np. postrzelaæ z ³uku
albo spróbowaæ swoich umiejêtno�ci przy kole garncarskim. Licz-
ne atrakcje dla dzieci cieszy³y siê du¿ym powodzeniem, a zw³asz-
cza nadmuchiwana zje¿d¿alnia i trampoliny, mo¿na te¿ by³o poje�-
dziæ na kucyku.

Kielnarowa

Rodzinny piknik

Do �pokrêcenia� ko³em garncarskim zachêca³ prawdziwy garncarz -
pan Plizga z Medyni G³ogowskiej

Z kucykami przyjecha³ pan Wojciech Ziaja z Chmielnika

Dzieci rywalizowa³y w konkursie jedzenia kisielu bez ³y¿eczkiJednak punktem kulminacyjnym ca³ej imprezy by³y wy-
stêpy zespo³ów dzieciêcych i m³odzie¿owych dzia³aj¹cych przy
M-GOK w Tyczynie. Piêkny program artystyczny przygotowany
przez  p. Jolantê Kocy³ê zaprezentowa³y zespo³y �Ka�ki� i �Ka-
tarzynki� z Tyczyna i Bia³ej. Program ten przeplatany by³ wystê-
pami Zespo³u Pie�ni i Tañca �Country� z Budziwoja, który za-
prezentowa³ tañce rzeszowskie, przeworskie, country oraz krako-
wiaka. Tancerze zachwycali widowniê przepiêknymi strojami.

Swoje umiejêtno�ci zaprezentowali tancerze breake dan-
ce �Wataha� z Tyczyna i Hermanowej, natomiast taniec towarzy-
ski zaprezentowa³a para taneczna Iza Lampart i Mateusz Kopa-
czyñski z Borku Starego. Arty�ci nagradzani byli przez widowniê
gromkimi brawami. Podczas ca³ej imprezy do konkursów i tañca
przygrywa³ zespó³ muzyczny �de Facto�. Mimo, ¿e oficjalnie

Tyczyñsko-hermanowska grupa break dance �Wataha�

piknik dobieg³ koñca, jeszcze wiele osób bawi³o siê i tañczy³o przy
muzyce tego zespo³u. Wszystkim do koñca dopisywa³y humory
i dobry nastrój. Bardzo ciesz¹ pozytywne opinie, jakie dochodzi³y
do nas po zakoñczonej imprezie.

Du¿e podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim artystom, któ-
rzy prezentowali siê na scenie za piêkne wystêpy.

Trzeba podkre�liæ ogromne zaanga¿owanie Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej i Rady So³eckiej w Kielnarowej, pani bibliote-
karki Stanis³awy Paluch, dziewcz¹t z KSM Kielnarowa, Klubu
Sportowego �Jar� i  p. Ryszarda Rz¹sy w przygotowanie i ob-
s³ugê tej imprezy. Paniom, które upiek³y ciasto oraz wszystkim,
którzy s³u¿yli swoj¹ pomoc¹ tak¿e serdecznie dziêkujê.
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W eliminacjach do Mistrzostw Eu-
ropy na IX Mistrzostwach Cheerleaders
Dance, które odby³y siê 3-4 czerwca br.
w Lesznie �Flimero� zdoby³o 4 lokatê!

O krok od medalu

Bior¹c pod uwagê rangê zawodów
i nasz dopiero drugi udzia³ w tego typu
imprezie, dziewczêta spisa³y siê wy�mieni-
cie. Na starcie stanê³a rekordowa liczba (60)
klubów, a ponad 800 dziewcz¹t w barwnych
strojach robi³o niesamowite wra¿enie. �Fli-
mero� rywalizowa³o z profesjonalnymi ze-
spo³ami, które zrzeszone s¹ w studiach lub
szko³ach tañcach cheerleaders i które -
oprócz wysokiego poziomu tañca pod
wzglêdem choreografii i techniki, ekspresji
i estetyki - przyjecha³y z w³asnymi trans-
parentami i kibicami.

Nasze dziewczêta, chocia¿ z ma³ej
miejscowo�ci i bez dopingu z publiki, nie
odbiega³y od poziomu najlepszych zespo-
³ów - zarówno pod wzglêdem wizualnym,
jak i wykonywanych uk³adów.

W pierwszym dniu zawodów (by³y
to eliminacje) dziewczêta z du¿¹ trem¹, ale

nie i jeste�my w finale. Znamy ju¿ wyniki
po tañcach pó³fina³owych - zosta³y�my
sklasyfikowane na 3 miejscu, jednak w fi-
nale plasujemy siê na miejscu 4. Co by³o
przyczyn¹ spadku? Mo¿e zabrak³o trochê
do�wiadczenia i szczê�cia moim podopiecz-
nym? Fina³owych ocen jeszcze nie mamy

do wgl¹du, wiêc ich nie interpretujemy
ciesz¹c siê ze zdobytego miejsca, mimo ¿e
�pud³o� by³o tak blisko.

Bardzo cieszy mnie fakt, ¿e sêdzio-
wie uznali �Flimero� za jeden z najczy�ciej
tañcz¹cych choreograficznie i technicznie
zespo³ów. Ze swojej strony pragnê podziê-
kowaæ dziewczêtom za wspania³¹ postawê
i w 100% zrealizowane zadanie. Dziêkujê!

W imieniu ca³ego zespo³u sk³adam
równie¿ podziêkowania Dyrekcji Szko³y
Podstawowej w Tyczynie, która pomog³a
nam w tym bardzo kosztownym wyje�dzie
oraz Dyrekcji Gimnazjum w Tyczynie,
a tak¿e nieocenionym Paniom Szyde³ko.

                         Barbara P³odzieñ

        Gor¹ce podziêkowania sk³adam
wszystkim sponsorom, bez których pomo-
cy i wsparcia finansowego zorganizowa-
nie tej imprezy by³o by niemo¿liwe. Byli to:
M-GOK w Tyczynie, Sklep Spo¿ywczy
Renata i Dariusz Mackiewicz w Kielnaro-
wej, ZPHU �Jar� Jan Syno� i Ryszard Rz¹-
sa  w Kielnarowej, G.S �SCh� w Tyczynie,
Sklep �Mewa� Bogdan Majda w Tyczynie,
Drewpox Ma³gorzata i Wies³aw Tereszkie-
wicz, Firma Ewy i Jaros³awa Wanat w Kiel-
narowej, Firma �Lopena� Producent Mebli
w Rzeszowie, Strug-Plast Leszek Kaplita
w Kielnarowej, Zak³ad Fryzjerski Ma³go-
rzata Tondera w Kielnarowej, �Delikatesy
Centrum� Kazimierz Myrda w Budziwoju
oraz Zespó³ Muzyczny �de Facto� w Kiel-
narowej.
         Wszystkim bardzo serdecznie dziêku-
jemy, a na kolejny piknik zapraszamy za rok.

bardzo wdziêcznie, z u�miechem i brawu-
rowo zatañczy³y swój repertuar.

Do g³oszenia wyników kto dosta³
siê do pó³fina³u musia³y�my poczekaæ do
dnia nastêpnego. Sytuacja by³a o tyle trud-
na i napiêta, gdy¿ po raz pierwszy w Polsce
nie sêdziowano systemem skatting - jaw-
nym, w którym ka¿dy sêdzia musia³ wska-
zaæ lokatê dru¿yny, lecz systemem nie ujaw-
niaj¹cym miejsce - wed³ug przepisów miê-
dzynarodowych. W sk³ad jury wesz³o
7 sêdziów, w tym sêdzia z Wielkiej Brytanii
oraz sêdzia techniczny, skrupulatnie wy³a-
wiaj¹cy b³êdy w piruetach, wyskokach,
szpagatach, przekroczenie linii, czasie itp.

Sobota - wielka rado�æ jednych,
smutek drugich. Nas dotyczy ta pierwsza,
jeste�my w pó³finale! Ogromna koncentra-
cja Zespo³u, uk³ady zatañczone bezb³êd-

                          Jolanta Magda
                                     Opiekun zespo³u
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> Przebudowa ul. Poselskiej w Budziwoju
Zakoñczone zosta³y prace przy przebudowie ul. Posel-

skiej w Budziwoju. 20 czerwca br. dokonany zosta³ odbiór tech-
niczny, w ramach prac wykonany zosta³ odbiór odcinka drogi na
d³. 790 mb i szer. 5 mb polegaj¹cy na wyprofilowaniu drogi mas¹
asfaltow¹, wykonana warstwa wi¹¿¹ca grubo�ci 3 cm i �cieralna
grubo�ci 5 cm, przebudowane zosta³y dwa przepusty pod dro-
g¹, zjazdy do posesji, oczyszczone rowy przydro¿ne i utwardzo-
ne pobocza ¿wirem. Koszt zadania, zgodnie z przetargiem nie-
ograniczonym, wynosi  217.972 z³, z czego 200.000 z³ p³atne w br.,
a pozosta³a kwota p³atna do 30 marca 2007 r.
> Przebudowa drogi Kielnarowa Obszary - Matysówka

Trwaj¹ prace przy przebudowie drogi gminnej Kielnaro-
wa Obszary Matysówka. W br. wykonany zostanie odcinek od
drogi powiatowej Kielnarowa Chmielnik do skrzy¿owania z dro-
g¹ gminn¹ Kielnarowa Ku�nia. W ramach prac  zleconych wy-
konana zostanie podbudowa z t³ucznia, po³o¿ony przepust przy
drodze powiatowej, po³o¿ona zostanie warstwa wi¹¿¹ca grubo-
�ci 3 cm i warstwa �cieralna grubo�ci 4 cm. Zadanie wspó³fi-

    Przebudowa
               i remonty dróg

nansowane jest ze �rodków powodziowych w kwocie 50.000 z³,
pozosta³a kwota w wysoko�ci 13.000 z³ sfinansowana zostanie
ze �rodków gminnych. Zakoñczenie prac przewiduje siê na
koniec czerwca br.
> Droga Kielnarowa Zagrody

Rozpoczê³y siê prace przy przebudowie drogi gminnej
Kielnarowa Zagrody. Prace polegaj¹ na wykonaniu podbudo-
wy z t³ucznia w miejscach prze³omów, po³o¿ona zostanie
warstwa wi¹¿¹ca z masy bitumicznej grubo�ci 3 cm i warstwa
�cieralna grubo�ci 4 cm. U³o¿one zostan¹ krêgi betonowe na
rowie przydro¿nym, wykonane zostan¹ obustronne pobocza.
Warto�æ prac wyniesie 79.831 z³, 60.000 z³ zap³acone zostanie
w br., kwota 19.831 z³ wyp³acone zostanie w 2007 r. Termin za-
koñczenia prac przewiduje siê na koniec czerwca br.
> Remont mostu Kielnarowa Obszary

Podczas ostatnich powodzi naruszone zosta³y nasypy
przy mo�cie palowym na rzece Chmielniczanka, wysoko�æ po-
ziomu wód spowodowa³a obsuniêcie nasypów a stare przyczó³-
ki przytrzymuj¹ce wodê spowodowa³y dodatkowe zawirowania
co równie¿ przyczyni³o siê do naruszenia nasypów. W celu za-
bezpieczenia mostu rozebrane zosta³y czê�ciowo stare przyczó³ki,
umocnione skarpy betonem i faszyn¹. Warto�æ wykonanych
prac wynosi 8.500 z³.

> Droga Borek Stary Zawodzie Klasztor
Wykonano remont drogi gminnej Borek Stary Zawodzie

Klasztor polegaj¹cy na wyprofilowaniu koryta drogi, wykona-
niu rowów przydro¿nych, za³o¿eniu przepustów oraz utwardze-
niu drogi ³upkiem. Warto�æ wykonanych prac wyniesie 10.000 z³

> Droga Borek Stary Stawiska
Wykonano remont drogi Borek Stary Stawiska polegaj¹-

cy na czê�ciowym wykonaniu rowów przydro¿nych oraz utwar-
dzeniu drogi ³upkiem. Prace wykonane zosta³y przy znacznym
udziale mieszkañców. Na odcinku drogi u³o¿ona zostanie dodat-

                                                                     Stanis³aw Fr¹czek

kowo kora asfaltowa co spowoduje dogodniejszy przejazd miesz-
kañcom przysió³ka. Warto�æ prac wyniesie ok. 10.000 z³.

W najbli¿szym okresie wykonana zostanie przebudowa
ul. Partyzantów, ul. Ogrodowej i 6 uliczek na Osiedlu 600-lecia
w Tyczynie oraz przebudowa ul. S³owiczej w Budziwoju.
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10 lat temu, 24 lipca 1996 r., w Tyczynie powsta³a Wy¿sza
Szko³a Spo³eczno-Gospodarcza. Determinacja i zaanga¿owanie
jej Za³o¿ycieli oraz w³adz samorz¹dowych Gminy i Miasta Ty-
czyn pozwoli³y wytrwaæ w realizacji zamierzonych celów i dzi�
mo¿emy - my: pracownicy naukowo-dydaktyczni, administra-
cyjni i studenci Uczelni oraz mieszkañcy Tyczyna - �wiêtowaæ
10. rocznicê jej powstania. Dziesiêæ lat istnienia Uczelni to czas
szczególny - o¿ywaj¹ wspomnienia, rodz¹ siê nadzieje na kolej-
ne sukcesy. Dlatego w³adze Uczelni - Rektor dr hab. prof. WSSG
Mariola Wierzbicka oraz Prorektor dr Kazimierz Surowiec -
postanowi³y nadaæ szczególny akcent tej uroczysto�ci i zwróci-
³y siê do w³adz ko�cielnych z pro�b¹ o po�wiêcenie sztandaru
i obiektów WSSG.

1996 - 2006

10 lat WSSG w Tyczynie

 Wej�cie Kolegim Rektorskiego i Senatu do ko�cio³a

�wiêto tyczyñskiej Uczelni u�wietni³ swoj¹ obecno�ci¹
JE Ksi¹dz Biskup Kazimierz Górny, który przewodniczy³ Mszy
�w. odprawionej w ko�ciele parafialnym pw. �wiêtej Trójcy i �w.
Katarzyny w Tyczynie w dniu 10 czerwca 2006 r. Mszê �w.

Mszê celebrowali (od lewej): ks. Bogdan Hahn, ks. Wies³aw Maty-
skiewicz, ks. prof. Henryk Skorowski, bp Kazimierz Górny, ks. dr
Jaros³aw Koral, ks. Marian Ra�nikiewicz, ks. dr Janusz Mierzwa

celebrowali ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski - Prorektor
Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie
i Kierownik Katedry Socjologii Wydzia³u Socjologiczno-Polito-
logicznego WSSG w Tyczynie, który wyg³osi³ homiliê (fragmen-
ty na str. 12), ks. dr hab. prof. UKSW Jaros³aw Koral - Prodzie-
kan Wydzia³u Nauk Historycznych i Spo³ecznych UKSW,
ks. dr Janusz Mierzwa - wyk³adowca UKSW, Instytutu Teolo-
giczno-Pastoralnego w Rzeszowie i zastêpca Kierownika Kate-
dry Socjologii Wydzia³u Socjologiczno-Politologicznego WSSG,
ks. Marian Ra�nikiewicz.

Burmistrz Kazimierz Szczepañski, pose³ Europarlamentu
Mieczys³aw Janowski oraz Kolegium Rektorskie

Podczas Mszy Biskup Kazimierz Górny dokona³ po�wiê-
cenia sztandaru Uczelni. Nastêpnie Senat, studenci oraz zapro-
szeni go�cie przeszli w orszaku do budynku WSSG, gdzie nast¹-
pi³o po�wiêcenie Uczelni oraz krzy¿y, które zosta³y zawieszone
w salach dydaktycznych. Akt po�wiêcenia to �wiadectwo do-
brej woli pracowników i studentów - wyraz wdziêczno�ci oraz
wiary w sens podejmowania trudu przekazywania i zdobywania
wiedzy, u�wiêcenia dotychczasowych osi¹gniêæ oraz planów
i nadziei.

                                                         Ci¹g dalszy na stronie 12 i 14

Senat Uczelni
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1. Eucharystia, któr¹ sprawujemy ma dzi� dla nas szczególne
znaczenie. Rozpoczyna czas naszego �wiêtowania. Po�wiêce-
nie bowiem sztandaru  i Uczelni jest �wiêtem. Wprowadza nas w
rado�æ wynikaj¹c¹ z prze¿ywania �wiêta Uczelni bêd¹cej na-
szym wspólnym dobrem. Istot¹ bowiem ka¿dego �wiêtowania
jest do�wiadczenie i prze¿ycie rado�ci. Ta rado�æ jest dzi� na-
szym wspólnym do�wiadczeniem.

2. Istot¹ ka¿dej Eucharystii jest ofiara. Jest to ofiara b³agalna i
dziêkczynna. I my tak¿e dzisiaj wchodz¹c w czas rado�ci �wiêto-
wania uczestniczymy w dziêkczynieniu i b³aganiu.

3. Eucharystia - Ofiara Dziêkczynienia. Dziêkujemy dzi� Bogu
w tej Eucharystii za dobro jakim jest nasza Uczelnia - wielka
wspólnota ludzi pochylonych nad prawd¹ i za osi¹gniêcia tej
wspólnoty w poszukiwaniu i zg³êbianiu prawdy.

4. Eucharystia - Ofiara B³agalna. Chcemy dzisiaj  w nasz¹ ra-
do�æ wpisaæ b³aganie - pro�bê: o dalsze b³ogos³awieñstwo dla
Uczelni w poszukiwaniu prawdy. Dzisiaj w dobie wielu zawiro-
wañ w poszukiwaniu prawdy, warto poprosiæ Boga, aby to na-
sze poszukiwanie prawdy by³o na miarê wielko�ci samej prawdy
i cz³owieka tê prawdê zg³êbiaj¹cego - aby mia³o etyczny wymiar.
Uczestnicz¹c w rado�ci �wiêtowania warto prosiæ Boga o kultu-
rê etyczn¹ w poszukiwaniu prawdy - o wysoki etos naszej wspól-
noty uniwersyteckiej. Tê my�l proponujê  jako przedmiot w³a-
snych przemy�leñ i osobistej modlitwy. O kulturê etyczn¹ w
ka¿dej dziedzinie ¿ycia, w tym tak¿e ¿ycia naukowego, apelowa³
ju¿ dawno Kard. St. Wyszyñski. Znamienne s¹ Jego s³owa wy-
powiedziane w Warszawie 23 marca 1969 r. �Mo¿e dzi� brak nam
odwagi przyznania siê do naszego cz³owieczeñstwa i brak uwa-
gi na nie? Mo¿e zatracili�my wra¿liwo�æ na tê dziwn¹ prawdê -
cz³owiekiem jestem - któr¹ w sobie nosimy i z któr¹ rozstaæ siê
nie mo¿emy, gdziekolwiek siê znajdziemy...A mo¿e powodowani
ró¿nymi wzglêdami - sami gubimy nasze cz³owieczeñstwo? Mo¿e
bardziej widzimy w sobie zawodowców, specjalistów o zawê¿o-
nym polu widzenia - jak to czêsto bywa w szeroko rozwiniêtej
cywilizacji, maj¹cej swoje dodatnie, lecz niekiedy i ujemne stro-
ny. Czy przypadkiem sami nie mówimy tylko tyle o sobie: jestem
lekarzem specjalist¹, naukowcem itd. A gdzie cz³owiek? Dobry
naukowiec - a cz³owiek? Szukaj¹ go po ca³ym �wiecie! Szukaj¹
....cz³owieka! Czy nie poddajemy siê jakiemu� wstydowi wobec
naszego cz³owieczeñstwa? Czy nie godzimy siê zbyt ³atwo na
amputacjê cz³owieczeñstwa...Coraz wiêcej w�ród nas dobrych
zawodowców, coraz mniej porz¹dnych ludzi! Dlatego ¿ycie w�ród
nas staje siê coraz trudniejsze�.

5. Kultura etyczna w poszukiwaniu prawdy. Istot¹ funkcjono-
wania ka¿dej Uczelni musi byæ autentyczna przygoda intelektu-
alna owocuj¹ca wielk¹ kultur¹ intelektualn¹. Bez tego Uczelnia
traci swój sens i racjê bytu. Ale istot¹  funkcjonowania Uczelni
musi byæ okre�lona kultura etyczna owej intelektualnej przygo-
dy. Chodzi o substancjê etyczn¹ /etykê/ na miarê wielko�ci cz³o-
wieka poszukuj¹cego i dziel¹cego siê prawd¹.  Cz³owiek swoj¹
obecno�æ w �wiecie manifestuje poprzez moralno�æ. Cz³owiek
jest w najg³êbszej swej strukturze bytowej istot¹ moraln¹,
tzn. ¿yje w polu odpowiedzialno�ci moralnej. Cz³owiek nie mo¿e

1996 - 2006

10 lat WSSG w Tyczynie
Ci¹g dalszy ze strony 11

Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny po�wiêca
sztandar Uczelni i krzy¿e

Podziêkowania ks. Biskupowi Kazimierzowi Górnemu sk³ada
Rektor Mariola Wierzbicka i Prorektor Kazimierz Surowiec

Homilia na �wiêto Uczelni

Etyczny wymiar       
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g³êbszej refleksji. Nie jest to tylko refleksja o normach zachowa-
nia - one s¹ bowiem konsekwencj¹ g³êbszej prawdy. Bóg prowa-
dzi cz³owieka ostatecznie do pytania o prawdê cz³owieka i isto-
cie jego ¿ycia. Taka jest logika pytania o prawdê: to nie jest tylko
prawda o zasadach moralnych.

Bez prawdy o cz³owieku nie ma prawdy o ludzkiej moral-
no�ci jako naszej obecno�ci w �wiecie. Bez prawdy o cz³owieku
i celu jego ¿ycia prawda o moralno�ci zachowañ zawsze jest
zawieszona w pró¿ni.

Czy nasz etos - etos prze¿ywaj¹cych przygodê intelektu-
aln¹ jest uczciwym pochylaniem siê nad prawd¹ w tym tak¿e
prawd¹ o cz³owieku? Z tym pytaniem cz³owiek musi przyj�æ do
Boga. Tylko On - PRAWDA ma najg³êbsza prawdê o cz³owieku
i celu jego ¿ycia.

8. Dobro - prawda moralna to prawda o dobru. Prawda o dobru
moralnym jest ostatnim wymiarem tej prawdy, któr¹ cz³owiek
musi poznaæ je�li chce ¿yæ w prawdziwej wolno�ci. Jan Pawe³ II
stwierdza: �Z g³êbi serca wyp³ywa pytanie bogatego m³odzieñ-
ca, skierowane do Jezusa. Pytanie, które ma kluczowe znaczenie
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka i nikt nie mo¿e siê od niego uwolniæ:
ono bowiem dotyczy dobra moralnego, które nale¿y czyniæ.
Rozmówca Jezusa wyczuwa, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy dobrem
moralnym a wype³nieniem w³asnego przeznaczenia. Równie¿
cz³owiek wspó³czesny winien zwróciæ siê na nowo do Chrystu-
sa, aby uzyskaæ odpowied� na pytanie, co jest dobrem, a co
z³em� /�Veritatis splendor�, n. 8/.

Pytanie o dobro moralne ma tak¿e charakter religijny.
Oznacza to, ¿e prawdziw¹ odpowied� na nie odnale�æ mo¿na
tylko i wy³¹cznie w Bogu. To ON zna najg³êbsz¹ prawdê o cz³o-
wieku i jego celu ¿ycia. Tym samym tylko On zna najg³êbsz¹
prawdê o dobru, które jest godne cz³owieka. Istot¹ tego dobra
jest mi³o�æ. Tylko cz³owiek, który potrafi odnale�æ prawdê o so-
bie i j¹ zaakceptowaæ, tylko cz³owiek, który potrafi odnale�æ
i jasno zdefiniowaæ co jest najg³êbszym wymiarem jego egzy-
stencji i to zaakceptowaæ jest w stanie zrozumieæ, ¿e mi³o�æ jest
jedynie w³a�ciwym sposobem istnienia cz³owieka w �wiecie. Jest
to mi³o�æ cz³owieka dla niego samego - jest to afirmacja cz³owie-
ka bez warunków wstêpnych, afirmacja cz³owieka ze wzglêdu na
jego warto�ciowo�æ...  To jest ci¹g³e wyzwanie - to jest wyzwa-
nie tak¿e przed �wiatem nauki by sama nauka sta³a siê bardziej
humanistyczna.

Czy nasz etos - etos prze¿ywaj¹cych intelektualn¹ przy-
godê dokonuje siê w perspektywie mi³o�ci tzn. naszej z sob¹
solidarno�ci, uczciwo�ci, sprawiedliwo�ci, tolerancji, dialogu
jako wspólnego poszukiwania prawdy. Czy w naszej przygodzie
intelektualnej nie tracimy cz³owieka jako najwy¿szego dobra.

9. Wolno�æ  - od prawdy poprzez dobro ku wolno�ci.  Rzeczywi-
st¹ perspektyw¹ ¿ycia cz³owieka jest wolno�æ. Musi to jednak
byæ wolno�æ, która gruntuje siê na prawdzie, i która przebiega
w sferze dobra. Tylko cz³owiek, który pozna³ prawdê i dotar³ do
dobra umie realizowaæ wolno�æ na miarê godno�ci cz³owieka.
Poznane dobro wyznacza bowiem granicê ludzkiej wolno�ci.
Oznacza to, ¿e cz³owiek jako osoba jest wolny w wyborze dobra.
Wolno�æ nie jest wolno�ci¹ od dobra moralnego. Jest wolno-
�ci¹ do wyboru dobra. �w. Pawe³ wyrazi³ to dobitnie: �Wy zatem
bracia powo³ani zostali�cie do wolno�ci. Tylko nie bierzcie tej
wolno�ci jako zachêty do ho³dowania z³u, wrêcz przeciwnie, mi-
³o�ci¹ o¿ywieni s³u¿cie sobie nawzajem� /Ga 5,13/.

Wolno�æ jest wolno�ci¹ do wyboru dobra. Wybieraj.
Wybieraj miêdzy dobrem a dobrem. Dobro jest te¿ stopniowal-

       poszukiwania prawdy

Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

byæ �poza dobrem� ani �poza z³em� czyli poza moralno�ci¹. Mo-
ralno�æ wyznacza rzeczywist¹ perspektywê ludzkiej egzysten-
cji, poprzez któr¹ manifestuje on swoj¹ obecno�æ w �wiecie,
a tym samym swoj¹ wielko�æ. Dotyczy to tak¿e �wiata nauki,
a wiêc ludzi, którzy jako studenci poszukuj¹ prawdy i nauczy-
cieli, którzy dziel¹ siê prawd¹. Dotyczy wszystkich, którzy jako
wspólnota uniwersytecka podejmuj¹ trud intelektualnej przy-
gody pochylania siê nad prawd¹. O tê kulturê etyczn¹ wo³a
dzisiaj �wiat, tak¿e �wiat wspólnot uniwersyteckich.

6. Jan Pawe³ II w encyklice �Veritatis splendor� napisa³: �We
wspó³czesnym �wiecie, na obszarze wspó³czesnej kultury, zani-
ka �wiadomo�æ podstawowej relacji: Prawda - Dobro - Wolno�æ,
dlatego dopomo¿enie cz³owiekowi w odnalezieniu tej �wiado-
mo�ci stanowi jeden z wymogów misji Ko�cio³a� /n.84/. Wydaje
siê, ¿e ca³¹ istotê tej kultury etycznej intelektualnej przygody
Uczelni, tak bardzo nam wszystkim dzi� potrzebnej, mo¿na od-
daæ w idei: od prawdy poprzez dobro ku wolno�ci. W tym wyra-
¿aæ siê winna uniwersytecka kultura etyczna, tzn. etyczny wy-
miar poszukiwania prawdy. Od prawdy poprzez dobro ku wol-
no�ci - oto istota moralnej obecno�ci cz³owieka nauki w �wiecie.

7. Prawda. Jan Pawe³ II dokonuj¹c analizy samej istoty ¿ycia
moralnego cz³owieka, przywo³uje scenê spotkania m³odego cz³o-
wieka z Chrystusem. Jest to scena bardzo wymowna. Jakie s¹
zasadnicze elementy tej ewangelicznej sceny:
- m³odzieniec przychodzi z pytaniem do Boga
- jest to pytanie o sferê moralnej powinno�ci /moralno�ci/
- otrzymuje odpowied� Boga - zachowuj przykazania /normy/
- cz³owiek pyta dalej: które? Znane mi dotychczas zachowujê
- Bóg sk³ada propozycje pój�cia za nim.

O co cz³owiek pyta Boga? Pyta o prawdê - pyta o prawdê
moralnego postêpowania. Bóg jednak prowadzi cz³owieka do
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ne. Wybór z³a jest natomiast antywolno�ci¹. ¯ycie nam mówi
o antywolno�ciach: wybieram mniejsze z³o. Wybierasz dobro
czy z³o? Je�li wybierasz dobro jeste� w p³aszczy�nie wolno�ci,
wybierasz z³o jeste� w p³aszczy�nie antywolno�ci. Wybierasz
mniejsze z³o? Czy wybierasz mniejsze dobro? Co wybierasz cz³o-
wieku wspó³czesny? Co wybierasz cz³owieku nauki? Jeste�
wolny we wszystkich p³aszczyznach swojego ¿ycia, jeste� wol-
ny tak¿e w p³aszczy�nie uprawiania nauki. Tylko pamiêtaj, ¿e
twoja wolno�æ a tej p³aszczy�nie ma tak¿e swoje granice. T¹
granic¹ jest dobro. A poniewa¿ istot¹ tego dobra jest mi³o�æ
rozumiana jako afirmacja cz³owieka takim jakim jest, ona w osta-
teczno�ci wyznaczaæ winna perspektywê dojrza³ej na miarê wiel-
ko�ci cz³owieka jego wolno�ci.  Tu dotykamy finalnego elemen-
tu tego etosu, który charakteryzowaæ winien nasz¹ obecno�æ
w �wiecie - obecno�æ ludzi nauki. Tylko w wolno�ci ka¿dy z nas
mo¿e wydawaæ �wiadectwo swojej dojrza³ej obecno�ci w �wie-
cie. Nie mo¿na manifestowaæ swojej obecno�ci w �wiecie nauki
poza wolno�ci¹.

Czy nasz etos - etos prze¿ywaj¹cych intelektualn¹ przy-
godê przebiega w sferze wolno�ci, której granice wyznacza do-
bro, której istot¹ jest mi³o�æ.

10. W namy�le nad etycznym wymiarem naszej przygody inte-
lektualnej, pochylania siê nad prawd¹ towarzyszy nam Maryja.
To w³a�nie dzisiaj obchodzimy jej wspomnienie. Jest dzi� dla
nas Wspomo¿ycielk¹.

Wspomo¿ycielka Wiernych - Ta, która wspomaga ka¿de-
go cz³owieka w budowaniu pe³ni siebie aby staæ siê partnerem
Boga w dialogu mi³o�ci poprzez kszta³towanie odpowiedniej
kultury etycznej. Do takiej roli przeznaczy³ nas Bóg. Wspoma-
gaj¹ca zatem kszta³towanie kultury moralnej na miarê wielko�ci
cz³owieka. Jest nie tylko nauczycielk¹ i wzorem wysokiej kultury
moralnej. Jest nam dana ku pomocy. Tak jak matka w �wiecie
¿ycia doczesnego daje ¿ycie, ale wychowuje, uczy, daje rady,
prowadzi i wspomaga, tak samo jest w �wiecie ³aski. Maryja w
domu Ko�cio³a spe³nia te same funkcje wobec Ko�cio³a i ka¿de-
go z nas i w tym jest nie tylko Matk¹ ale i Wspomo¿ycielk¹. Jest
nam dana ku pomocy jako Wspomo¿ycielka miêdzy otch³aniami
ludzkiej nêdzy, s³abo�ci i przemijania a szczytami Bo¿ej wielko-
�ci, pe³ni ¿ycia do której dorastam. Wspomo¿ycielka mojego
dorastania do Boga poprzez odpowiedni¹ kulturê etyczn¹ po-
przez etyczny wymiar naszego poszukiwania prawdy.

I dlatego warto dzi� mówiæ do niej s³owami kard. Stefana
Wyszyñskiego:

�Nasza Siostro, która jeste� szczególnie wybrana....
Ty, któr¹ dostrzeg³ Bóg swoimi oczami w�ród wszystkich
                                                                             niewiast tej ziemi...
Ty z naszego pado³u p³aczu!
Ty, spo�ród nas...
Ty, upl¹tana w nasze sprawy...
Ty, obola³a, jak my i pracuj¹ca, jak my...
Ty, zwyk³a, szara kobieto z t³umu...
Ty, ¿yj¹ca chlebem takim, jak my ¿yjemy...
Ty, tak nas rozumiej¹ca
Przybiegnij na pomoc nam, wal¹cym siê w proch.
Po�piesz ludowi z pomoc¹!
Powstañ, aby nas wspomóc!�.

Nie zabrak³o równie¿ wra¿eñ i emocji podczas drugiego
dnia obchodów 10-lecia. 11 czerwca 2006 r. w WSSG w Tyczynie
odby³a siê konferencja naukowa �Jaki samorz¹d?�. Prelegenci
oraz zebrami go�cie dyskutowali na temat zadañ, mo¿liwo�ci,
praw i obowi¹zków w³adzy lokalnej - samorz¹dów.

Ci¹g dalszy ze strony 12
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10 lat WSSG w Tyczynie

                                             ks. Henryk Skorowski

G³os w dysusji zabiera prof. dr hab. Marian Malikowski

Uczestnicy konferencji �Jaki samorz¹d�

Rektor WSSG
dr hab.

Mariola Wierzbicka
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Wakacje, wakacje!!!

Podajemy terminy zajêæ wakacyjnych w Domach
Ludowych i w M-GOK w Tyczynie dla dzieci w wieku
szkolnym

DL Borek Stary:  4 - 14 lipca 2006 r.
DL Kielnarowa:  3 - 14 lipca 2006 r.
DL Hermanowa: 3 - 14 lipca 2006 r.
DL Budziwój:      3 - 14 lipca 2006 r.
M-GOK Tyczyn: 17 - 28 lipca 2006 r.

Zapisy, informacje i programy zajêæ - w Domach
Ludowych i M-GOK w Tyczynie.

Spotkanie z mistrzem
23 maja br. w Gimnazjum go�cili�my niecodziennego go-

�cia. Na zaproszenie Pani Dyrektor i nauczyciela WF p. Seweryna
Przywary odwiedzi³ nas bokserski mistrz �wiata Dawid �Cygan�
Kostecki. By³o to niema³e zaskoczenie dla niektórych uczniów
naszej szko³y, gdy zobaczyli przechadzaj¹cego siê szkolnym ko-
rytarzem Cygana.

Dawid ze sob¹ przywióz³ pasy mistrzowskie oraz opowie-
dzia³ o swoim ¿yciu, karierze i odpowieda³ na pytania uczniów.
Pada³y pytania m.in. o to jak to jest po przegranej walce, co siê
czuje kiedy siê wygrywa, jak to siê sta³o, ¿e zosta³ Pan bokserem,
i wiele, wiele innych.

Dawid na pro�bê uczniów zaprezentowa³ równie¿ swoje
bicepsy, co spotka³o siê z aplauzem i podziwem ¿eñskiej czê�ci

widowni.  Na zakoñczenie spotkania mistrz stoczy³ pojedynek....
z samym sob¹ rozdaj¹c dziesi¹tki autografów i pozuj¹c do zdjêæ.
Jednak i z tego pojedynku wyszed³ zwyciêsko.

                                                      S³awomir Ferenc

zaprasza na koloniê w Ustce
w terminach:

30 lipca do 12 sierpnia 2006 r.
14 do 27 sierpnia 2006 r.
Oferta dodatkowa: kurs j. angielskiego w cenie kolonii
Koszt kolonii - 880 z³, dla harcerzy - 840 z³
Informacji udziela Komenda ZDDS Tyczyn,
                         ul. Ko�ciuszki 4; tel. (0-17) 22 19 231
Dy¿ury w �rody w godz. 15.00 - 17.00

Komenda ZHP Zwi¹zku Dru¿yn
Doliny Strugu w Tyczynie
i Zwi¹zku Dru¿yn �Sokó³�

w Soko³owie M³p.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Hermanowej
Filia M-GOK w Hermanowej

zapraszaj¹ na Piknik Rodzinny

25 czerwca 2006 r. (niedziela) godz. 15.00
stadion sportowy w Hermanowej

W programie:
* wystêpy zespo³ów artystycznych
* atrakcje dla dzieci - zje¿d¿alnia, trampolina,
                                                      samochodziki
* zabawy i konkursy dla dzieci i doros³ych
* przeja¿d¿ki bryczk¹, jazda na kucyku
* baloniki, wata cukrowa, zabawki
* kie³basa z grilla
* piwo beczkowe
* zabawa taneczna z zespo³em RETRO

Z a p r a s z a m y

 Dystrybutor materia³ów budowlanych
oferuje:

* oryginalne blachy szwedzkie i rynny firmy PLANNJA
* dachówki ceramiczne i cementowe
* okna dachowe, schody strychowe
* papy, folie dachowe i fundamentowe
* ceramikê �cienn¹ i stropow¹,
* systemy dociepleniowe, we³na, styropian, tynki
* systemy kominowe
* systemy zabudowy wnêtrz - p³yty gipsowe, profile
* stolarkê okienn¹ i drzwiow¹
* bramy gara¿owe i ogrodzeniowe
* chemiê budowlan¹ i materia³y ogólnobudowlane
* na miejscu komputerowy mieszalnik tynków

                i farb elewacyjnych

  Zapewniamy: transport z roz³adunkiem, doradztwo techniczne,
                         sprzeda¿ rataln¹.
  Hurtownia - Rzeszów, ul. Lwowska 120, tel. 017-85-27-907

                                                                Tyczyn, ul. Ko�ciuszki 20
                                                                             tel. 017 22-99-243
                                                                             fax 017 22-93-104
                                                                            www.bisbud.com.pl
                                                                     bisbud@bisbud.com.pl
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1 czerwca br. w Szkole Podstawo-
wej w Kielnarowej odby³o siê podsumo-
wanie konkursu zorganizowanego dla
uczniów szkó³ podstawowych wspólnie
przez Gimnazjum w Tyczynie i Szko³ê Pod-
stawow¹ w Kielnarowej.

Konkurs polegaj¹cy na wyszuki-
waniu informacji o historii i dniu tera�niej-
szym gminy przeprowadzono z wykorzy-
staniem internetu. Na specjalnie przygo-
towanej stronie internetowej www.kon-
kurs.itl.pl co dzieñ, przez okres dwóch ty-
godni pojawia³y siê pytania, na które
cz³onkowie zespo³ów konkursowych mu-
sieli w ci¹gu kilkunastu godzin znale�æ
odpowied� i po zalogowaniu siê wys³aæ
j¹ do komisji sêdziowskiej. Odpowiedzi
oceniane by³y przez nauczycieli historii
z gimnazjum. W rywalizacji uczestniczy³o
12 trzy-czteroosobowych zespo³ów ze
szkó³ w naszej gminie.

Gmina - moja ma³a Ojczyzna

                                                           Wac³aw Warda

Przedstawiciele
zwyciêskiego zespo³u

�Tygrysice�
 z Kielnarowej

Zespó³ �Delta�
z Tyczyna

Od pierwszego dnia zabawa przynosi³a wiele emocji, ponie-
wa¿ zespo³y w wiêkszo�ci bezb³êdnie odpowiada³y na bardzo trud-
ne nieraz pytania. Ostatecznie pierwsze miejsce zajê³y zespo³y Ty-
grysice � SP Kielnarowa i Delta � SP Tyczyn, miejsce II przypad³o
zespo³owi Budziwój_6, a trzecie wywalczy³a Bia³a_1.

Konkurs wykaza³, ¿e uczniowie naszych szkó³ nie tylko po-
siadaj¹ szerok¹ wiedzê ale równie¿ �wietnie umiej¹ pos³ugiwaæ siê
internetem, wykorzystywaæ go wyszukiwania informacji, i przeka-
zywaæ je za jego po�rednictwem.

Chcia³bym równie¿ bardzo serdecznie podziêkowaæ nauczy-
cielom - opiekunom poszczególnych zespo³ów, Pani Dyrektor Gim-
nazjum w Tyczynie i Panu Burmistrzowi za pomoc w organizacji
konkursu i ufundowanie nagród dla uczestników oraz mgr
Wies³awowi Dziurze � nauczycielowi gimnazjum, który odpowia-
da³ za merytoryczn¹ stronê konkursu i ocenê odpowiedzi.

Pó³ka z ksi¹¿kami
Wolny czas spêdzajmy nie tylko

na spacerach; warto go po�wiêciæ te¿ na
ciekaw¹ ksi¹¿kê. Polecam trzy nowe ksi¹¿-
ki. Pierwsza to �Przyjaciele� Marty Ma-
dery. To historia grupy m³odych ludzi. £¹-
czy ich przyja�ñ, a przede wszystkim
knajpka, znajduj¹ca siê na krakowskim Ka-
zimierzu.  Spotykaj¹ siê aby siê wspieraæ
i opowiadaæ o co-
dziennych spra-
wach. Ksi¹¿kê wy-
ró¿niaj¹ ciekawe
dialogi, �wietny
humor sytuacyjny
i absurdy wspó³-
czesnej polskiej
rzeczywisto�ci. Nie
mo¿na siê przy niej

nudziæ.
               Kolejn¹  propozycj¹ jest ksi¹¿ka
Sairy Shah �Córka bajarza�. Autorka jest
dziennikark¹, córk¹ afgañskiego pisarza. .

Saira urodzi³a siê w Wielkiej Brytanii.
To tutaj dziêki opowie�ciom ojca uczy³a
siê o historii jego kraju. Ksi¹¿ka ma cha-
rakter wspomnieniowy, jest bardzo oso-
bista, celem autorki jest poznanie oblicza
w s p ó ³ c z e s n e g o
Afganistanu. �Córka
bajarza� to ksi¹¿ka
bardzo przejmuj¹ca,
pe³no w niej scen
brutalnych i krwa-
wych, a �mieræ i cier-
pienie towarzyszy
g³ównej bohaterce
na ka¿dym kroku.

�Bursztynowa komnata�. Utwór
rozpoczyna siê prologiem, podczas któ-
rego przenosimy siê w czasy II wojny �wia-
towej do obozu koncentracyjnego
w Mauthausen, w Austrii. Poznajemy bo-
haterów i temat - jest nim oczywi�cie
Bursztynowa Komnata. Nastêpnie pozna-
jemy g³ówn¹ bohaterkê, Rachel Cutler,

                                      Mi³ej lektury ¿yczy
                              Alicja Kustra

sêdzinê o nieposzlakowanej opinii. Jej
�wiat jest pouk³adany, wszystko jednak
komplikuje siê, kiedy w niewyja�nionych
okoliczno�ciach umiera jej ojciec. Boha-
terka chc¹c wyja�niæ przyczyny jego
�mierci, natrafia na tajemnicê. I tu czas
zatoczy³ ko³o, bo okazuje siê, ¿e byæ mo¿e
przyczyn¹ �mierci ojca Rachel by³a Bursz-
tynowa Komnata, o której losach zmar³y
co� wiedzia³...
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                               Alicja Kustra

W pierwszych dniach czerwca br.
Bibliotekê Publiczn¹ w Kielnarowej odwie-
dzi³y najm³odsze klasy ze Szko³y Podsta-
wowej w Kielnarowej. Po raz pierwszy
próg biblioteki przekroczy³y dzieci z od-
dzia³u przedszkolnego (opiekun - I. Za-
wadzka) oraz klasa pierwsza (wych.
I. Para).

W ramach lekcji bibliotecznej naj-
m³odsi uczniowie zapoznali siê z prac¹
w bibliotece, jej ksiêgozbiorem, wykazali
siê znajomo�ci¹ bajek i ba�ni. W trakcie
zajêæ mali czytelnicy z klasy pierwszej,
przygotowani przez wychowawczyniê, za-
prezentowali krótk¹ inscenizacjê �Kocham
ksi¹¿kê�, po niej nast¹pi³o uroczyste pa-
sowanie na czytelnika; dzieci otrzyma³y
dyplomy i drobne upominki.

Czerwcowe spotkania w bibliotece

W czerwcu br. Miejsk¹ i Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Tyczynie odwiedzi³y
klasy II a i II b wraz z wychowawcami:  A. Pondo i B. Stempniowsk¹.

Ksi¹¿ki o gminie
W UGiM, pok. 25 (I piêtro), mo¿na

kupiæ ksi¹¿ki o Tyczynie i innych miejsco-
wo�ciach naszej Gminy. S¹ to:
- �Ko�ció³ w Budziwoju� (2006), autorki:
Teresa Borowiec, Regina Kawa; cena
15 z³; najnowsze wydawnictwo Gminy Ty-
czyn wydane w 100-lecie budowy pierw-
szego murowanego ko�cio³a w Budziwo-
ju (1905).
- �Samorz¹d lokalny - istota, efekty i do-
�wiadczenia� (2005), praca zbiorowa,
cena 10 z³.
- �Historia budziwojskich ch³opów�
(2005), aut. Wioletta Pruchnik; cena 15 z³.

Lekcja biblioteczna w Kielnarowej

- �Szko³a w Budziwoju w latach 1847-
1973� (2005), autorki: T. Borowiec
i R. Kawa; cena 15 z³.
- �W³adys³aw Samek ch³op - inteligent
z Borku Starego� (2004), opracowanie
redakcyjne Wanda Daszykowska-Ruszel;
cena 15 z³.
- �Tyczyn - dziedzictwo kulturowe�
(2003), pr. zbiorowa; cena 15 z³.
- �Tyczyn i okolice� (2003), autorka
Barbara Samolewicz, cena 15 z³.
- �Szanse i bariery rozwoju gminy�
(1997), autorzy: Z. Stachowski i K. Szcze-
pañski; cena 15 z³.
- �Ludwik Wodzicki� - ziemianin z Ty-
czyna� (1997), autor S³awomir Wnêk;
cena 7 z³.

- �Dzieje parafii Tyczyn� (1996), autor
ks. Franciszek Malak; cena 15 z³.
- �Z dziejów Sanktuarium w Borku Sta-
rym k. Rzeszowa� (1995), pr. zbiorowa;
cena 10 z³.
- W kasie UGiM mo¿na nabyæ znaczek
z herbem Tyczyna. Znaczek kosztuje 5 z³.

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

z dat¹ 9 lipca 2006 r.
Termin sk³adania tekstów na dyskiet-
ce lub CD up³ywa

3 lipca 2006 r.
         Zdjêcia mile widziane.
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W czerwcu 1944 r. oddzia³y sowiec-
kie zbli¿a³y siê do Rzeszowa i stawa³o siê
oczywiste, ¿e okupacja niemiecka zbli¿a siê
ku koñcowi. Tak¿e i Niemcy bogatsi o wo-
jenne do�wiadczenia, maj¹cy w pamiêci
pora¿ki i klêski na froncie wschodnim i za-
chodnim stopniowo zaczêli zdawaæ sobie
sprawê z tego, ¿e nie utrzymaj¹ tych tere-
nów. Nie oznacza³o to jednak, ¿e  czasy
niemieckiego  panowania  minê³y bezpow-
rotnie. Nazi�ci kontrolowali jeszcze sytu-
acjê, nie zamierzali uciekaæ w pop³ochu
i panice.  Nie umilk³y jeszcze na dobre echa
rzeszowskiego zamachu na funkcjonariu-
szy Gestapo, Pottenbauma i Flaszke, a ¿o³-
nierze Armii Krajowej zaczêli przygotowa-
nia do kolejnego, równie zreszt¹  spekta-
kularnego zamachu. Tym razem polskie
podziemie postanowi³o rozprawiæ siê
z Burmistrzem Tyczyna Jerzym Heuchertem.

Kim by³ Heuchert, jak to siê sta³o,
¿e znalaz³ siê wtedy w Tyczynie,  jakim by³
cz³owiekiem i dlaczego musia³ zgin¹æ? Je-
rzy Heuchert przyjecha³ z Czechos³owacji
i trafi³ do Tyczyna. Musia³ zyskaæ zaufanie
w³adz i szacunek miejscowego spo³eczeñ-
stwa, bo po pewnym czasie zosta³ komen-
dantem miejscowej Policji. Mieszka³ z ¿on¹
Mari¹, z domu Wania, w bardzo ³adnym,
na solidnej podmurówce postawionym
drewnianym domu. Nota bene, dom ten
i teraz piêknie wygl¹da. ¯ona Heucherta
by³a cenion¹ nauczycielk¹, pracowa³a m.in.
w szkole w Hermanowej, a tak¿e w sied-
mioklasowej szkole w Tyczynie.

Po przej�ciu na emeryturê Heu-
chert wiód³ zwyczajne ¿ycie. Jeszcze teraz
jedna z mieszkanek miasteczka wspomina,
¿e  widywa³a pó�niejszego Burmistrza jak
czasem... pasa³ krowê. Emerytowany ko-
mendant by³ przed II wojn¹ osob¹ cenio-
n¹ przez okolicznych mieszkañców. Chêt-
nie zapraszali go do swojego domu, by³ na
ogó³ mile widzianym go�ciem. Do�æ  po-
wiedzieæ,  ¿e  do  dzisiaj  ¿yj¹ osoby,  które
pó�niejszy okupacyjny  Burmistrz poda-
wa³ do chrztu. Z drugiej strony i dzisiaj nie
brakuje opinii, ¿e ju¿ wtedy Heuchert sym-
patyzowa³ z ideologi¹ hitlerowsk¹. Jak by³o
istotnie - trudno dzi� oceniæ.

Kiedy jednak wybuch³a wojna,
a Niemcy zajêli Tyczyn, nie minê³o wiele
czasu, a urzêduj¹cego Burmistrza Stanis³a-
wa Kocoja zast¹pi³ - z namaszczenia nowej
nazistowskiej w³adzy - by³y komendant ty-
czyñskiej policji. Dla Tyczyna i okolic za-
czê³y siê trudne i niebezpieczne czasy. Je-
rzy Heuchert uwierzy³, ¿e zapowiadane
przez Niemców �nowe porz¹dki� dotycz¹
tak¿e Tyczyna i okolic. Doskonale znaj¹c
miejscowe stosunki, sta³ siê niebezpiecz-
nym przeciwnikiem. Dzisiaj jeszcze wiele

Historia sprzed lat

Rozkaz: zabiæ Burmistrza (1)

osób wspomina, ¿e Burmistrz mia³ na swo-
ich us³ugach wielu konfidentów, ludzi któ-
rzy czasami kierowali siê najni¿szymi inten-
cjami, byli zdecydowani za pomoc¹ dono-
su za³atwiaæ swoje prywatne porachunki.
Niektórzy z nich, boj¹c siê odpowiedzial-
no�ci, uciekli pod koniec wojny na zachód.
Inni z kolei, ale oni wol¹ pozostawaæ nadal
anonimowi, podaj¹ przyk³ady �ludzkiego�
zachowania Burmistrza. Jedna z ¿yj¹cych
mieszkanek Tyczyna wspomina, jak to Heu-
chert uratowa³ od niechybnej �mierci z r¹k
Niemców niepe³nosprawnego Franciszka
Pilata, który podpali³ wcze�niej swój dom
rodzinny. Siostra  nieszczê�nika pani Hele-
na, która  prowadzi³a w Magistracie ma³y
sklepik ze wszystkim, takie jak to dawniej
okre�lano �szwarc, myd³o i powid³o�, upro-
si³a Burmistrza i jej brat zachowa³ ¿ycie.
Tego rodzaju sytuacje zdarza³y siê jednak
bardzo rzadko.

Heuchert jawi³ siê miejscowej lud-
no�ci jako wierny wykonawca niemieckich
rozkazów, tak¿e i dzisiaj mieszkañcy w wiêk-
szo�ci wypowiadaj¹ siê o nim z niechêci¹.
Z ca³¹ pewno�ci¹ to w³a�nie on przy³o¿y³
rêkê do zag³ady tutejszych ̄ ydów. Tyczyñ-
ski rynek wybrukowany zosta³ czê�ciowo
z jego inspiracji ¿ydowskimi macewami.

Burmistrz inwigilowa³ miejscowe
spo³eczeñstwo, zdecydowanie wystêpo-
wa³ przeciwko ruchowi oporu. Jego wroga
postawa nie mog³a uj�æ uwagi - akowskie
podziemie postanowi³o przerwaæ tê niebez-
pieczn¹ dzia³alno�æ. Nie by³o to jednak pro-
ste, bo obawiano siê po ewentualnym za-
machu na jego ¿ycie masowych represji,
a i Burmistrz by³ wyczulony na punkcie
swojego bezpieczeñstwa. W magistracie
urzêdowa³ do godziny 15-ej, pó�niej nie-

rzadko go�ci³ Niemców, a biesiady przy
suto zastawionych sto³ach i czêsto nape³-
nianych kieliszkach trwa³y czêsto do pó�-
nych godzin nocnych. Powszechnie zna-
nym faktem by³o to, ¿e Burmistrz lubia³ siê
dobrze zabawiæ. Do domu odprowadzali go
wtedy cz³onkowie stra¿y obywatelskiej; na
jednej zmianie by³o ich ok. dziesiêciu osób.
Spotykali siê przy starej stra¿nicy - przy ul.
Kopernika l, a ich rol¹ by³o pilnowanie
porz¹dku na rynku, strze¿enie mostów,
dbanie o telefoniczne druty. Lecz ich g³ów-
nym zadaniem by³a ochrona przed ewen-
tualnym atakiem osoby pana Burmistrza.
W nocy czê�æ stra¿ników stacjonowa³a
w drewnianej stodole, w pobli¿u domu
Heucherta.

Burmistrz Heuchert urzêdowa³
w Magistracie; stamt¹d w imieniu w³adz
niemieckich wydawa³ rozkazy i przekazy-
wa³ polecenia okupanta. Charakterystycz-
ne, co do dzisiaj pamiêtaj¹ starsi mieszkañ-
cy by³o to, ¿e po niedzielnej Mszy �w., ok.
godz.  10.00, wo�ny magistracki Leon Sze-
tela na polecenie Burmistrza zwo³ywa³
mieszkañców miasteczka na rynek. Odby-
wa³o siê to z wielk¹ �pomp¹�, bo nawo³y-
wa³ on ludzi za pomoc¹ odg³osów bêbna.
Kiedy ju¿ s³uchacze siê zebrali, Heuchert
podchodzi³ do otwartego na pierwszym
piêtrze okna i wyg³asza³ przemówienie.
Wtedy obywatele Tyczyna dowiadywali
siê nowych urzêdowych wiadomo�ci; prze-
wa¿nie by³y to zarz¹dzenia, zakazy i naka-
zy niemieckiej w³adzy, a dotyczy³y prze-
wa¿nie kontyngentów, nowych podatków,
albo wyjazdów na przymusowe roboty do
Niemiec. Burmistrz zazwyczaj grozi³, zde-
cydowanie rzadziej obiecywa³.        (cdn.)

                         Dariusz Fudali

Tyczyn, 1941. Jerzy Heuchert (pierwszy z prawej) w rozmowie z mieszkañcami z Tyczyna
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Od 14 lat w maju w Szkole Podstawowej w Budziwoju
organizowany jest Tydzieñ Sportu Szkolnego. W programie s¹
konkurencje lekkoatletyczne, rozgrywki sportowe, turnieje pi³kar-
skie i konkursy. Imprezie towarzyszy ceremonia³ olimpijski, wy-
stêpy artystyczne i pokazy sportowe. Tradycj¹ s¹ równie¿ spo-
tkania ze znanymi sportowcami.

Tegoroczny Tydzieñ odby³ siê w dn. 29 maja - 2 czerwca
br. Pierwszego dnia po przypomnieniu symboliki olimpijskiej  naj-
lepsi sportowcy szko³y przy d�wiêkach hymnu olimpijskiego do-
konali zapalenia znicza i wci¹gniêli flagê na maszt. Uczennica
kl. VI Dominika Warzocha odczyta³a apel olimpijski.

Po czê�ci oficjalnej na scenie zaprezentowa³ siê w uk³adzie
gimnastycznym Adrian Kawa, a po nim wyst¹pi³y cheerliderki.
Du¿ym aplauzem dzieci przyjê³y pokaz sztuk samoobrony w wy-
konaniu uczniów instruktora sportu Rafa³a Matu³y 2 Dan z Pod-
karpackiej Szko³y Praktycznej Samoobrony. Jego wychowanko-
wie na co dzieñ trenuj¹cy w Domu Kultury w Mogielnicy i Stra-
szydlu maj¹ na swoim koncie sporo medali zdobytych na zawo-
dach krajowych i zagranicznych. S¹ to: Jakub Kotula, Joanna
Piasecka, Joanna Szostek i Katarzyna Szostek, Robert Piasec-
ki, Aleksandra  Godek,  Paulina Broda, Tomasza Prokop, Piotr
Salomon, Bartosz Zapartka i Przemys³aw Obuch.

Drugi dzieñ up³yn¹³ pod znakiem pi³ki no¿nej. Go�cili�my
reprezentacje szkó³ z Bia³ej i Hermanowej, które odpowiedzia³y na
nasze zaproszenie do udzia³u w X Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar
Dyrektora SP Budziwój. Oto wyniki: Hermanowa-Bia³a 1:3, Her-
manowa-Budziwój 0:4, Bia³a-Budziwój 2:6. Zespo³y otrzyma³y
pami¹tkowe dyplomy, a zwyciêzca SP Budziwój puchar.

Go�cili�my te¿ znanego sportowca Piotra Kilara by³ego
bramkarza Stali Rzeszów. Spotkanie to zainteresowa³o szczegól-
nie ch³opców, którzy uzyskali  szereg odpowiedzi na nurtuj¹ce ich
pytania zwi¹zane z pi³k¹ no¿n¹.

Najm³odsi uczniowie uczestniczyli w Olimpiadzie Lekko-
atletycznej w konkurencjach takich jak : bieg 60m, skok w dal i rzut
pi³k¹ lekarsk¹. I tak w kl. I w�ród dz. I miejsce zajê³a Kamila
Kaczor, II m.  Patrycja Grzebyk, III m.  Kamila Jaworska, ch³.: I
m. Tomasz Ko�ció³ek, II m. Szymon Nowak, III m. Mateusz Nale-
�nik i Patryk Mi¹sik. Najlepsze wyniki w kl. II  kolejno nale¿a³y
do dz.: Natalii G³odowskiej, Karoliny Szali, Dagmary Mi�, Ju-
styny Skubisz oraz ch³.: Damiana Ku�nierza, Sebastiana Kozio³-
kiewicza i Cezarego G³oda. Trzecioklasi�ci te¿ zajêli miejsca na
podium Angelika Ko�ció³ek, Patrycja Pa�kiewicz, Karolina Sta-
churska, Izabela Wandas i Natalia Mi¹sik oraz Konrad Wac³a-
wek, Adrian Gawe³, Mateusz Korbecki i Kamil Ko�ció³ek.
Kl. IIIa i IIIb rywalizowa³y tak¿e w rozgrywkach pi³ki koszykowej,
gdzie prym wiedli zarówno ch³opcy jak i dziewczynki kl. III a.

W kolejnym dniu odby³ siê Turniej Tenisa Sto³owego
i Turniej unihoca ch³. kl. V-VI. Najlepsz¹ tenisistk¹ zosta³a Domi-
nika Warzocha, II m. Paulina Michalska i III m. Anna Konkol.
W�ród ch³. najlepsi to: Krzysztof Dubiel, £ukasz Gutkowski
i Hubert G³ód. Po zaciêtych pojedynkach hokeistów I m. wywal-
czy³a kl. V b, II m.kl.VIa,IIIm.kl.VIbiIVm.kl.Va.

Mistrzostwa Szko³y w pi³ce koszykowej dziewcz¹t i no¿-
nej ch³opców na sta³e wpisa³y siê w harmonogram tygodnia spor-
tu. W tym roku najlepsz¹ klas¹ w obydwu grach zespo³owych
zosta³a VI b. Kolejne pozycje zajê³y zarówno w koszykówce jak
i pi³ce no¿nej kl.VIa,Vb,Va.

W konkursie rzutów na kosz najlepsz¹ dziewczyn¹ zosta³a
Bury Natalia, II m Oliwia Gawe³, a III m And¿elika Krawczyk.
Ch³opcy wziêli udzia³ w konkursie rzutów karnych i tutaj najlepsi
to £ukasz Gutkowski i Pawe³ Pa�ko.

Klasy czwarte rozrgra³y mecze koszykówki i pi³ki no¿nej.
Zdecydowanie królowa³a tutaj dru¿yna kl. IVb.

Uczniowie klas IV - VI rywalizowali  w konkurencjach lek-
koatletycznych, tj. bieg 60m, rzut p. lekarsk¹, skok w dal
i bieg d³ugi. W kat. dziewcz¹t bieg 60m wygra³a Dominika Wa-
rzocha, II m. Paulina Michalska i m. III Magdalena Groszek.
Najszybsi ch³opcy to: Karol Pa�ko, Jakub Szymañski i Hubert
G³ód. W skoku w dal najlepsze okaza³y siê Dominika Warzocha,
Mariola Kalandyk i Izabela Pa³ka, a w�ród ch³opców: Krzysztof
Dubiel, Karol Pa�ko i Stachyra Sylwester. Najdalej rzucali pi³k¹
lekarsk¹ Dominika Warzocha, Natalia Ko�ció³ek, Katarzyna Mi-
ta³, Kamil Szewczyk, Hubert G³ód, Rados³aw Nowak. Bieg d³ugi
wygra³a Magdalena Groszek, a kolejne miejsca nale¿a³y do
Renaty Jopek i Pauliny Michalskiej. W kat. ch³. I m. Karol Pa�-
ko, II m. Patryk Malak, III m. Krzysztof Dubiel.

Odby³ siê te¿ konkurs plastyczny ph. �Ruch to zdrowie�.
£adne i estetycznie wykonane prace plastyczne zdobi¹ do tej
pory �ciany korytarza szkolnego. Wybrali�my te¿ najlepszego
sportowca, którym w br. szkolnym za ca³okszta³t osi¹gniêæ spor-
towych zosta³ Patryk Malak z kl. VI b.

W ostatnim dniu Tygodnia Sportu Szkolnego na uroczy-
stym apelu podsumowano rywalizacjê sportow¹ i nagrodzono
najlepszych sportowców szko³y.

Dziêkujê wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji za-
dañ imprezy daj¹c tym samym dowód swojej sympatii do sportu.

Budziwój

Tydzieñ sportu

                                                             Organizator Irena Jurek
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Podatnikom, którzy nabyli grunt
z zamiarem utworzenia nowego lub powiêk-
szenie ju¿ istniej¹cego gospodarstwa rol-
nego, nieprzekraczaj¹cego 100 ha przys³u-
guje zwolnienie z podatku. Grunt musi byæ
jednak nabyty w drodze kupna na w³a-
sno�æ lub jako prawo wieczystego u¿yt-
kowania lub oddany przez w³a�ciciela
(Skarb Pañstwa, gmina) w wieczyste u¿yt-
kowanie. Zwolnienie przys³uguje równie¿
osobom, które grunt wchodz¹cy w sk³ad
Zasobu W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa
objêli w trwa³e u¿ytkowanie, przez które
rozumie siê objêcie gruntów w dzier¿awê
lub u¿ytkowanie na okres nie krótszy ni¿
10 lat. W tych trzech przypadkach okres
zwolnienia wynosi 5 lat, licz¹c od pierw-
szego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po tym,
w którym zawarto umowê sprzeda¿y grun-
tów lub prawa u¿ytkowania wieczystego,
ustanowiono to prawo lub objêto grunty
w trwa³e zagospodarowanie w drodze umo-
wy. Po 5 latach w których przys³ugiwa³o
100% zwolnienia przys³uguje dodatkowa
ulga polegaj¹ca na obni¿eniu podatku
w pierwszym roku o 75%, a w drugim roku
o 50% kwoty podatku. Nie ma ulgi w przy-
padku, gdy podatnik sta³ siê w³a�cicielem
gruntu w drodze spadku, darowizny, zasie-
dzenia lub zamiany dzia³ki.

Je¿eli podatnik nabywa lub obej-
muje grunty o powierzchni mniejszej ni¿
100 ha, zwolnienie dotyczy gruntów ko-
lejno nabywanych lub obejmowanych  w
trwa³e zagospodarowanie do powierzch-
ni ³¹cznie nieprzekraczaj¹cej 100 ha.

Zwolnienia tego nie mo¿na zasto-
sowaæ w razie nabycia gruntów od indy-
widualnych w³a�cicieli gospodarstw rol-
nych, je�li nabywca jest ma³¿onkiem, krew-
nym w linii prostej (wstêpnym, zstêpnym)
lub ma³¿onkiem takiego krewnego, pasier-
bem, ziêciem lub synow¹ sprzedawcy
gruntów.

Ulga, o której mówimy nie przy-
s³uguje z urzêdu a jedynie na pisemny
wniosek nabywcy gruntów, który otrzy-
muje decyzjê o przyznaniu ulgi, je�li spe³-
nia wszystkie wymogi, lub decyzjê od-
mown¹. Poza pisemnym wnioskiem nale-
¿y z³o¿yæ tak¿e ksero aktu notarialnego/
umowy (potwierdza sposób nabycia grun-
tu) oraz op³atê 5 z³ w formie znaków op³a-
ty skarbowej.

Bez potrzeby ubiegania siê o zwol-
nienie nie p³aci siê podatku rolnego od
u¿ytków rolnych klasy V, VI, VIz, grun-
tów zadrzewionych i zakrzewionych usta-
nowionych na u¿ytkach rolnych (lz), nie-

Zwolnienia i ulgi podatkowe w podatku rolnym
u¿ytków (N), od u¿ytków ekologicznych,
gruntów zajêtych pod zbiorniki wodne
s³u¿¹ce do zaopatrzenia ludno�ci w wodê,
gruntów pod wa³ami przeciwpowodziowy-
mi i gruntów po³o¿onych miêdzy wa³ami,
od gruntów wpisanych do rejestru zabyt-
ków, je�li s¹ zagospodarowane i utrzymy-
wane zgodnie z przepisami o ochronie za-
bytków. O klasyfikacji gruntów decyduje
zapis w ewidencji gruntów.

Podatnikom podatku rolnego przy-
s³uguje tak¿e ulga inwestycyjna z tytu³u
wydatków poniesionych na budowê i mo-
dernizacjê budynków inwentarskich do
chowu, hodowli i utrzymywania zwierz¹t
gospodarskich oraz obiektów s³u¿¹cych
ochronie �rodowiska, a tak¿e na zakup
i zainstalowanie: deszczowni, urz¹dzeñ
melioracyjnych i urz¹dzeñ zaopatrzenia
gospodarstwa w wodê, urz¹dzeñ do wy-
korzystania na cele produkcyjne natural-
nych �róde³ energii (wiatru, biogazu, s³oñ-
ca, spadku wody). Ulga polega na odli-
czeniu od nale¿nego podatku rolnego od
gruntów po³o¿onych na terenie gminy,
w której przeprowadzona zosta³a inwesty-
cyjnych, 25% nak³adów inwestycyjnych
udokumentowanych rachunkami. Korzy-
stanie z ulgi mo¿e byæ rozci¹gniête w cza-
sie nie d³u¿ej ni¿ 15 lat.

Je�li rolnik sprzeda obiekty i urz¹-
dzenia, od których ulgê przyznano, lub
przeznaczy je na inne cele ni¿ uzasadnia-
j¹ce ulgê, traci prawo do pozosta³ych dal-
szych odliczeñ. Ulga inwestycyjna niewy-
korzystana przez podatnika przechodzi na
jego nastêpcê, je�li rolnik przekaza³ mu
gospodarstwo w zamian za emeryturê rol-
nicz¹ albo jest nim spadkobierca.

Podstawa prawna: ustawa z 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 z pó�n. zm.)

Te i inne oferty pracy znajdziesz

w Gminnym Centrum Pracy
(Tyczyn, ul. Rynek 25) czynnym
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 - 15.30,    tel. 22-91-885.

Je�li szukasz pracy...
Stanowisko oferowane       numer oferty
- monter instalacji sanitarnych 3003
- g³ówna ksiêgowa 2992
- kierowca A,B, C+E 2991
- stolarz 2990
- kierownik budowy 2984
- brukarz 2983
- spawacz 2980
- pracownik fizyczny 2972
- pracownik gospodarczy 2970
- technik farmacji 2969
- lakiernik samochodowy 2968

                              Urszula Kawa

 W siedzibie Gminnego Cen-
trum Informacji w Tyczynie, ul.
Rynek 25, raz w miesi¹cu w godz.
10.00-14.00 skorzystaæ mo¿na
z bezp³atnych porad prawnika.

Data dy¿uru w dniu 7 lipca br.

Bezp³atny dy¿ur
prawny

Tenis sto³owy.
* W Zawierciu odby³y siê Mistrzostwa
Polski w  kat. m³odzik, w której startowa³y
dwie zawodniczki LKS �Jar� Kielnarowa
Dorota Rz¹sa i Jagoda Ziemiañska.
W turnieju bra³y udzia³ 32 najlepsze aktu-
alnie zawodniczki Polski oraz 16 najlep-
szych dru¿yn dziewcz¹t i ch³opców.
W tej doborowej stawce dobrze zagra³a
Dorota Rz¹sa. Ostatecznie zajê³a ona 10
miejsce indywidualnie, pokonuj¹c na
swojej drodze kilka wy¿ej od niej notowa-
nych zawodniczek i by³a najlepsz¹ zawod-
niczk¹ Podkarpacia. Jagoda Ziemiañska
zajê³a miejsce w przedziale 25-32. Graj¹c
razem w deblu uplasowa³y siê w przedzia-
le 9-16, za� w rozgrywkach dru¿ynowych
po pasjonuj¹cej walce od medalu dzieli³
ich jedynie punkt, lecz Dorota prowadz¹c
wysoko nie wytrzyma³a stresu przegry-
waj¹c  pojedynek o strefê medalow¹ i osta-
tecznie zajê³a miejsce w przedziale 9 - 12.
* W Ornecie odby³y siê Mistrzostwa Pol-
ski LZS, gdzie w�ród najlepszych zawod-
ników Polski z du¿ym powodzeniem star-
towali zawodnicy �Jaru�. Po pierwszym
dniu zmagañ do ósemki najlepszych za-
kwalifikowa³o siê 4 zawodników �Jaru�
z du¿ymi szansami na medal, tj. Marta Ma-
kowiecka, Dorota Rz¹sa, Jagoda Zie-
miañska i Dawid �l¹czka. Pó�niej ju¿ nie
sz³o tak dobrze i wszyscy uplasowali siê
na miejscach 7-8, co jest i tak bardzo du-
¿ym sukcesem naszego klubu. Na miej-
scu 13-16 zawody ukoñczy³ Gracjan No-
wak w kat. senior, za� Joanna Rz¹sa i Ka-
rol Wania zajêli miejsca 25-32.

                              Ryszard Rz¹sa
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6 czerwca 2006 r. reprezentacja uczniów Zespo³u Szkó³
w Tyczynie wraz z opiekunami wyruszy³a sprzed szko³y do
Rzeszowa, aby wzi¹æ udzia³ w VI Miêdzynarodowym �Biegu
z Pochodni¹ Strzeg¹cych Prawa�.

Bieg z pochodni¹

Ojczyzn¹ ruchu �Biegu z Pochodni¹ Strzeg¹cych Prawa
na rzecz Olimpiad Specjalnych� s¹ Stany Zjednoczone. Na prze-
strzeni ostatnich kilku lat powsta³y podobne organizacje dzia³a-
j¹ce w wielu krajach �wiata, których celem jest dzia³alno�æ na
rzecz osób z niepe³nosprawno�ci¹. Za³o¿ycielami i cz³onkami s¹
ludzie, którzy zajmuj¹ siê wdra¿aniem i egzekwowaniem prawa:
policjanci, sêdziowie, prokuratorzy, adwokaci, stra¿nicy wiêzien-
ni i miejscy, a tak¿e stra¿acy.

Od 26 marca 1995 r. Polska jest jednym z tych krajów,
w którym w ruch zaanga¿owali siê policjanci.

Bieg odbywa siê corocznie w 13 województwach (Bia³y-
stok, Olsztyn, Bydgoszcz, Poznañ, Zielona Góra, Jelenia Góra,
Opole, Kraków, Rzeszów, Stalowa Wola, Lublin, Skar¿ysko Ka-
mienne, £ód�, Warszawa) honoruj¹c znajduj¹ce siê tam Oddzia-
³y Regionalne Olimpiad Specjalnych.

Trasa biegu w Rzeszowie rozpoczê³a siê na ul. Wyspiañ-
skiego, nastêpnie uczestnicy biegli Wiaduktem  �l¹skim,

ul.  Wyzwolenia, ul. Grunwaldzk¹ do Ratusza. Tam zostali zapro-
szeni przez prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca na
spotkanie. Po spotkaniu z przedstawicielami w³adz Rzeszowa
i pami¹tkowych zdjêciach uczestnicy kontynuowali bieg, które-                                            mgr Sylwia Tomaka

go trasa wiod³a ul. Ko�ciuszki, ul. 3-go Maja do Alei Pod Kasz-
tanami, gdzie odby³o siê zakoñczenie.

Warto dodaæ, ¿e w biegu brali udzia³ policjanci z Polski,
Austrii, Cypru, £otwy, Rumunii, S³owenii, Turcji, Wêgier i W³och
oraz uczniowie Zespo³u Szkó³ w Tyczynie.

W sk³adzie reprezentacji Zespo³u Szkó³ znale�li siê: Ka-
rol Chochura, Micha³ Czarnik, £ukasz Bielec, Dawid Bor-
kowski, Dorota Foremny, Jakub Kierepka, Aleksandra Kucz-
ma, Karol £uczyk, Damian Machnicki, Izabela Morawska,
Anna Pilawa, Mateusz Potoczny, Lidia Rogo¿a, Kinga Trze-
ciak, Grzegorz Wa³êsa, Wojciech W¹sik i Mateusz Zieliñski.
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ER - MAX    Budziwój
Docieplanie budynków

- malowanie elewacji
- tynki strukturalne

w y k o n a m
Tel. (017) 87-33-544, 0-505-344-866

SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ o pow. 0.26 ha
w Bia³ej ko³o Tyczyna.
(168/2)                                       Tel. 0-602-236-849

Sprzedam dzia³kê o pow. 7.5 ara w Budziwoju; decy-
zja o warunkach zabudowy - w toku; media w pobli¿u.
(170/2)                                      Tel. 017-22-19-070

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 15 arów
w Budziwoju przy ul. Witosa.
(169/2)                                        Tel. 017-22-99-738

Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 9 i 12 arów
w Tyczynie. Wydane warunki zabudowy, wszystkie
media na dzia³ce.
(171/2)              Tel. 0-692-812-549, 088-066-55-23

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

M³oda, dyspozycyjna, z do�wiadczeniem zaopiekuje
siê dzieckiem z okolic Tyczyna lub Lubeni.
(53/1)                                           Tel. 885-187-769

Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rze-
szowie, Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnaro-
wej-Królce zawiadamia, ¿e w lipcu br. planuje otwarcie
karczmy staropolskiej.  Emerytowani, do�wiadczeni pra-
cownicy gastronomii z gminy Tyczyn, zainteresowani pra-
c¹ przy przygotowaniu i obs³udze przyjêæ weselnych, spo-
tkañ firmowych i towarzyskich, mog¹ sk³adaæ zg³oszenia
(z informacj¹ o kwalifikacjach zawodowych i kserokopi¹
�wiadectw pracy) w Centrum (pok. nr 2 lub portiernia).
(52/3)

O g ³ o s z e n i e

Burmistrz Gminy Tyczyn, dzia³aj¹c na podstawie
art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomo�ciami (Dz.U. Nr 261 z 2004 r. poz.
2603) informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i Miasta w Tyczynie, ul. Rynek 18 zosta³
wywieszony wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych
do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej dotycz¹-
cych dzia³ek nr  2669/1, 2666/1, 2669/2, 2686/1
po³o¿onych w Tyczynie.

Bli¿sze informacje dotycz¹ce ww. nieruchomo�ci
mo¿na uzyskaæ w UGiM w Tyczynie, pokój nr 11.

pod tym numerem od godz. 15.30 w dni powszednie i �wiê-
ta zg³aszaæ mo¿na przypadki awarii sieci wodoci¹go-
wo-kanalizacyjnej, obs³ugiwanej przez PGK  �Eko-Strug�
w Tyczynie. W godz. pracy Spó³ki awarie zg³aszaæ mo¿na
tak¿e pod nr  tel. 017 22-19-312 lub 017 22-19-360

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

Tanio
Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 28 arów,
Kielnarowa-Obszary.
(172/1)              Tel. 017-22-92-113

Prywatna Szko³a Muzyczna
I-stopnia w Tyczynie

og³asza nabór na nowy rok szkolny
Informacje, tel. 017-85-54-295; 501-236-959
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