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Rada uchwali³a...
28 grudnia 2005  odby³a siê sesja

Rady Miejskiej w Tyczynie. Radni podjêli
uchwa³y w sprawach:
> dotacji przedmiotowej do 1 m3 �cieków.
Rada ustali³a stawkê dotacji na 2006 r.
w wysoko�ci 1,60 z³ (w tym 7% VAT) do
1 m3 �cieków dostarczanych przez u¿yt-
kowników sieci kanalizacyjnej obs³ugiwa-
nej przez PGK �Eko-Strug� Spó³ka z o.o.
w Tyczynie do zlewni oczyszczalni Rze-
szów. Przewidywany odbiór �cieków wy-
nosi  250 000 m3. Dop³ata do �cieków wy-
nosi wiêc tyle samo co w 2005 r.
> nabycie mienia. Radni wyrazili zgodê
na zakup od osoby prywatnej nierucho-
mo�ci w Kielnarowej o pow. 0.0432 ha,
niezabudowanej, przeznaczonej na po-
wiêkszenie gminnego zasobu nieruchomo-
�ci (lokalizacja pompowni �cieków wraz
z drog¹ dojazdow¹) za kwotê 6.784 z³. Na-
bycie tej dzia³ki jest niezbêdne w celu bu-
dowy pompowni �cieków zgodnie z de-
cyzj¹ o ustaleniu lokalizacji kanalizacji
sanitarnej dla miejscowo�ci Kielnarowa.
> zezwolenia na zbycie mienia komunal-
nego. Rada wyrazi³a zgodê na sprzeda¿
w drodze bezprzetargowej mienia komu-
nalnego - dzia³ki o pow. 0.0441 ha po³o¿o-
nej w Tyczynie, niezbêdnej do poprawie-
nia warunków zagospodarowania dzia³ki
przyleg³ej stanowi¹cej w³asno�æ Tadeusza
i Zofii P. Kszta³t i wielko�æ dzia³ki przezna-
czonej do sprzeda¿y wskazuje na to, ¿e
nie mo¿e ona byæ zagospodarowana jako
odrêbna nieruchomo�æ.
> ustalenia najni¿szego wynagrodzenia
zasadniczego okre�lonego w I-szej kate-
gorii zaszeregowania oraz warto�ci jed-
nego punktu w rozpiêto�ci dla poszcze-
gólnych kategorii zaszeregowania dla pra-
cowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Gminy Tyczyn. Rada
ustali³a najni¿sze wynagrodzenie zasad-
nicze w I-szej kategorii zaszeregowania dla
pracowników zatrudnionych w szko³ach
podstawowych i gimnazjum w kwocie
650 z³ i warto�æ jednego punktu w kwocie
5 z³, za� najni¿sze wynagrodzenie dla za-
trudnionych w Gminnym Zespole Obs³u-
gi Szkó³ w Tyczynie w kwocie 700 z³ i war-
to�æ jednego punktu w kwocie 7 z³. Naj-
ni¿sze wynagrodzenie jest podstaw¹ do
obliczenia miesiêcznego wynagrodzenia
pracowników administracji i obs³ugi szkó³
zgodnie z tabel¹ punktowych rozpiêto�ci
dla poszczególnych kategorii zaszerego-
wania. Obydwie uchwa³y jedynie porz¹d-
kuj¹ zasady wynagrodzeñ dla pracowni-
ków administracji i obs³ugi szkó³ oraz

GZOS, nie powoduj¹c wzrostu wynagro-
dzeñ. Uchwa³y obowi¹zuj¹ od 1 stycznia
2006 r.
> przyst¹pienia Gminy Tyczyn do Stowa-
rzyszenia Samorz¹dów Terytorialnych
,,Aglomeracja Rzeszowska�.  Stowarzy-
szenie jest platform¹ porozumienia gmin
oko³orzeszowskich na rzecz wszechstron-
nego rozwoju regionu. Ma te¿ z³agodziæ
ostrze ¿¹dañ terytorialnych wysuwanych
przez  Rzeszów. Sam Rzeszów na razie  nie
jest cz³onkiem Stowarzyszenia. Gminê Ty-
czyn w Stowarzyszeniu reprezentowaæ
bêdzie 2 delegatów: Burmistrz (lub osoba
przez niego wyznaczona) oraz radny Ry-
szard Wisz.
> zmiany Uchwa³y dot. ustalenia sk³adów
osobowych sta³ych komisji Rady Miej-
skiej. W zwi¹zku z objêciem mandatu
przez radnego z Budziwoja Janusza B³oñ-
skiego zosta³ on cz³onkiem Komisji Finan-
sów i Gospodarki oraz Komisji O�wiaty,
Kultury i Zdrowia.
> zgody na pokrycie i objêcie udzia³ów
w spó³ce. Rada wyrazi³a zgodê na pokry-
cie i objêcie przez Gminê Tyczyn udzia³ów
w podwy¿szonym kapitale zak³adowym
Spó³ki �Scientia� w kwocie 3.600 z³. Zgod-
nie z Kodeksem spó³ek handlowych, ka-
pita³ zak³adowy spó³ki z o.o. powinien
wynosiæ co najmniej 50.000 z³, a spó³ki maj¹
obowi¹zek stopniowego zwiêkszania do-
tychczasowego kapita³u zak³adowego, a¿
do osi¹gniêcia wymaganych 50.000 z³.
Odbywa siê to etapowo; do koñca 2003 r.
nale¿a³o podwy¿szyæ wysoko�æ kapita³u
do kwoty 25.000 z³ i warto�ci udzia³u do
kwoty 500 z³, natomiast do dnia 31grud-
nia 2005 r. kapita³ zak³adowy powinien
osi¹gn¹æ kwotê 50.000 z³. Zachodzi wiêc
konieczno�æ zwiêkszenia kapita³u Spó³ki
�Scientia�, celem dostosowania do obo-
wi¹zuj¹cych regulacji prawnych.
> zmiany Uchwa³y w sprawie przyjêcia
wieloletniego programu wspó³pracy Gmi-
ny Tyczyn z organizacjami pozarz¹dowy-
mi oraz innymi podmiotami prowadz¹cy-
mi dzia³alno�æ po¿ytku publicznego. Wie-
loletni program wspó³pracy z organizacja-
mi pozarz¹dowymi (zwany te¿ Kart¹
wspó³pracy) tworzony jest na potrzeby
akcji �Przejrzysta Polska�, w której Gmina
bierze udzia³. Program ten ma stanowiæ
ramê do uchwalania planów rocznych. Or-
ganizatorzy akcji �Przejrzysta Polska�
w trakcie sprawdzania wykonanych  przez
nas zadañ wskazali na pewne braki w przy-
jêtym przez nas wieloletnim planie wspó³-
pracy. Przedstawiona Radzie wersja pro-
gramu wspó³pracy zawiera te elementy, tj.
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   Siego

Roku

                          Ci¹g dalszy na stronie 11

Przed �wiêtami pe³ne rêce roboty
mieli listonosze. Tak¿e i do nas codzien-
nie nap³ywa³y kolorowe kartki pe³ne ser-
decznych ¿yczeñ, kierowanych za naszym
po�rednictwem do czytelników �GT�.
A otrzymali�my je od:
* Pos³a na Sejm RP Pana Stanis³awa O¿o-
ga, który m.in. napisa³ - �¯yczê obfitych
³ask od Bo¿ej Dzieciny, a tak¿e ¿yczliwo-
�ci i serdeczno�ci ze strony innych ludzi.
Niech Nowy Rok przyniesie z sob¹ wiele
nadziei na spe³nienie ¿yczeñ wypowie-
dzianych w czasie wspólnego ³amania
siê op³atkiem, a tak¿e wiele satysfakcji
z wykonywanych codziennie obowi¹z-
ków. Niech rado�æ p³yn¹ca z tych wyj¹t-
kowych narodzin stale ubogaca nasz¹
wspólnotê, a atmosfera �wi¹tecznych dni
pozostanie na zawsze w naszych do-
mach...�.
* Pana Jana Marii Szymañskiego z £odzi,
który przes³a³ nam meil-a - �Gratulujê wy-
sokiego poziomu redakcyjnego G³osu
Tyczyna. To piêknie, ¿e nasz region tak
siê rozwija i ¿e potraficie tak piêknie to
relacjonowaæ�.
* Dyrekcji, Grona Pedagogicznego
i Uczniów Szko³y Podstawowej w Tyczy-
nie - �Staropolskim obyczajem, przy tej
piêknej sposobno�ci �wi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia ¿yczymy by up³ynê³y one w ra-
dosnej atmosferze... a Rok 2006 niech
bêdzie wype³niony sukcesami w ¿yciu
osobistym oraz zawodowymi�.
* Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Rze-
szowskiego Pana Stanis³awa Obary, Sa-
rosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jod³ow-
skiego oraz Wicestarosty Pana Marka Si-
tarza - �... z ca³ego serca ¿yczymy, aby
ka¿dy nowy dzieñ budzi³ nadziejê na to,
¿e nasze domy nie tylko od �wiêta mog¹
byæ miejscem narodzin Boskiej Mi³o�ci -
naszym rodzinnym Betlejem...�.
* Pani Urszuli W¹sacz wraz z Rodzin¹
z Warszawy.
* Pani Anny Nowak z Hermanowej.
* Pana Dariusza Fudali z Tyczyna.
* Parafialnego Zespo³u Caritas z Herma-
nowej oraz Proboszcza Parafii Hermano-
wa ks. Mieczys³awa Lignowskiego.
* Radnego Powiatu Rzeszowskiego Pana
Kazimierza Myrdy z Budziwoja.

Wszystkim serdecznie dziêkujemy
¿ycz¹c jeszcze raz dobrego roku.
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Dnia 6 stycznia ka¿dego roku ob-
chodzimy uroczysto�æ Objawienia Pañ-
skiego. Wspominamy wówczas przyby-
cie Trzech Mêdrców do Dzieci¹tka Jezus
w Betlejem. Sk³adaj¹c pok³on Maleñkiej
Dziecinie, Królowie oddali Jezusowi cze�æ
jako Synowi Bo¿emu, Królowi i Zbawicie-
lowi. Odchodz¹c ze stajenki zanie�li do
swoich krajów nowinê o narodzonym
Dzieciêciu. To wydarzenie i wymowa tego
�wiêta ma charakter misyjny.

W tym dniu obchodz¹ swoje �wiê-
to dzieci nale¿¹ce do Papieskiego Dzie³a
Misyjnego Dzieci, czyli Kó³ka Misyjne.
W ca³ym �wiecie i w Polsce jest w nim
zgromadzonych bardzo du¿o dzieci, któ-
rych serca s¹ otwarte na pomoc rówie�ni-
kom z dalekich krajów. Ka¿de dziecko
mo¿e zostaæ Ma³ym Misjonarzem poma-
gaj¹c innym, a przez to otwieraj¹c swoje
serce dla Pana Boga i dla bli�niego.

PDMD, czyli Papieskie Dzie³o Mi-
syjne Dzieci powsta³o w 1843 r. za³o¿one
przez francuskiego biskupa Karola de
Forbin Jansona.W Polsce istnieje od
1858 r., a wiêc ponad 160 lat. Jego celem
jest niesienie pomocy przez dzieci chrze-
�cijañskie swoim rówie�nikom nie znaj¹-
cym jeszcze Pana Jezusa, przede wszyst-
kim przez modlitwê, wyrzeczenia i dobre
¿ycie. Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II b³ogo-
s³awi³ wszystkim dzieciom nale¿¹cym do
PDMD i zachêca³ do zaanga¿owania siê
w dzie³o misyjne. Opiekunem dzie³ misyj-
nych w diecezji rzeszowskiej jest s. Izabe-
la Rudnicka, bardzo oddana sprawom
misji.

W parafii w Budziwoju i w tutej-
szej Szkole Podstawowej jest grupa dzie-
ci, która wype³nia to misyjne zadanie, na-
le¿y i dzia³a w Kó³ku Misyjnym. Na spo-

Misyjny Dzieñ Dzieci
tkaniach modlimy siê za rówie�ników
i misjonarzy z dalekich krajów misyjnych,
czytamy czasopisma misyjne np. ��wiat
Misyjny�, �Echo z Afryki�, poznajemy ¿y-
cie w krajach misyjnych, przygotowuje-
my misyjne nabo¿eñstwa, ofiarujemy
w intencji misji swoje smutki, wyrzecze-
nia i rado�ci, wspomagamy te¿ ofiar¹.
Wszyscy cz³onkowie PDMD otrzymali le-
gitymacje misyjne, a grupa starsza tak¿e

indeksy, w których zapisuje zdobyte mi-
syjne sprawno�ci. Mamy tak¿e pami¹tko-
we b³ogos³awieñstwa od Papie¿a Jana
Paw³a II. Nasze PDMD przygotowuje mi-
syjne programy, a 6 stycznia czyli w Mi-
syjny Dzieñ Dzieci ka¿dego roku misyjne
jase³ka, przedstawiane w ko�ciele parafial-
nym. Grupa starsza przedstawi³a min.: sztu-
kê religijn¹ ��wiêta Bernadeta i NMP
z Lourdes� dla ludzi starszych i chorych
z naszej parafii w Domu Ludowym z okazji
�wiatowego Dnia Chorego, za� w szkole
weso³¹ historiê o zdrowiu i w³a�ciwym po-

stêpowaniu. Go�cili�my w naszej szkole
misjonarza ks. Józefa Trelê, pracuj¹cego
na misjach w Kazachstanie. Nasza dzia-
³alno�æ misyjna to tak¿e zbieranie pieniê-
dzy na pomoc misjom, które przekazuje-
my do Referatu Misyjnego w Rzeszowie.
Przez ca³y rok prowadzimy akcjê zbierania
znaczków i zu¿ytych kart telefonicznych
z przeznaczeniem na pomoc krajom bied-
nym i potrzebuj¹cym pomocy. Zebrali�my
ju¿ oko³o 2000 znaczków i oko³o 500 kart.

Z okazji �wiêta, które obchodzimy
6 stycznia, chcemy przypomnieæ, ¿e s¹

takie ma³e grupy misjonarzy, którzy
w domu, parafii, czy w szole pamiêtaj¹
o swoich rówie�nikach w innych krajach.
¯ycz¹c wszystkim dzieciom w Polsce i na
�wiecie dobrego, szczê�liwego dzieciñ-
stwa, mi³o�ci rodziców, spe³nienia marzeñ
i b³ogos³awieñstwa Maleñkiej Dzieciny
pozdrawiamy wszystkich nale¿¹cych do
Papieskiego Dzie³a Misyjnego Dzieci.

   Opiekun PDMD w Budziwoju
       Renata Rze�nik

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje  mieszkañców  gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
 od 8.00 do 15.00 (I piêtro)

U w a g a   C z y t e l n i c y !
Nastêpny numer �GT� uka¿e siê

z dat¹  22 stycznia 2006 r.

Termin sk³adania tekstów na
dyskietce lub CD up³ywa

16 stycznia 2006 r.
         Zdjêcia mile widziane.
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Jest ju¿ piêkn¹ skautow¹ i harcer-
sk¹ tradycj¹ przekazywanie ka¿dego roku,
tu¿ przed Bo¿ym Narodzeniem, Betlejem-
skiego �wiat³a Pokoju. Akcjê zapocz¹tko-
wa³y w 1986 Austriackie Radio i Telewizja
w Linzu jako akcjê charytatywn¹ na rzecz
dzieci niepe³nosprawnych i osób potrze-
buj¹cych. Przez lata akcja rozwinê³a siê
tak, ¿e �wiat³o zapalone w Grocie Naro-
dzenia Pañskiego w Betlejem, za po�red-
nictwem skautów obejmuje prawie ca³¹
Europê. Co roku skauci odbieraj¹ je
w Katedrze Wiedeñskiej i sztafet¹ przeka-
zuj¹ do krajów s¹siednich. Przekazywane
z r¹k do r¹k �wiat³o pokonuje wiele granic
i dociera do wszystkich potrzebuj¹cych

Jeden �wiat, jedno �wiat³o

Betlejemskie �wiat³o Pokoju
W tym roku harcerze i zuchy ze

Zwi¹zku Dru¿yn Doliny Strugu prze³ama-
li kilkuletni¹ tradycjê przekazywania Be-
tlejemskiego �wiat³a na tyczyñskim ryn-
ku i odebrali je z r¹k Biskupa w ko�ciele
pw. �wiêtego Krzy¿a w Rzeszowie. W uro-
czystej mszy uczestniczy³y w³adze miej-
skie, wojewódzkie i reprezentanci hufców
z Chor¹gwi Podkarpackiej. Nasz Zwi¹zek
Dru¿yn reprezentowali przedstawiciele
czterech gmin: Chmielnik - Dru¿yna Star-
szoharcerska z Publicznego Gimnazjum
w Chmielniku, B³a¿ow¹ - Dru¿yna Harcer-
ska z B³a¿owej i B³a¿owej Dolnej, Hy¿ne -
Dru¿yna Harcerska z Hy¿nego, Dyl¹gów-
ki i Szklar oraz Tyczyn - Dru¿yna Harcer-

i czekaj¹cych na P³omieñ mi³o�ci, pokoju
i nadziei. Harcerze ze Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego, jak co roku, odbierali Betlejem-
skie �wiat³o Pokoju na przej�ciu granicz-
nym £ysa Polana od skautów s³owackich.

ska i Gromada Zuchowa z Budziwoja.
Tu¿ przed po³udniem 20 grudnia

ubr. harcerze przekazali �wiat³o mieszkañ-
com miasta Rzeszowa. Przekazaniu towa-
rzyszy³y kolêdy w wykonaniu m³odzie¿y

szkolnej oraz domów kultury, z op³atkiem
wigilijnym, przedstawienie jase³kowe ak-
torów Teatru Maska i wystawa prac na-
grodzonych w konkursie �Anio³ Têczo-
w³osy�.

Betlejemski ogieñ i przes³anie po-
koju dziêki harcerzom trafi³o do wszyst-
kich potrzebuj¹cych ciep³a i pojednania.
�wi¹teczny nastrój Bo¿ego Narodzenia
sprzyja dzia³aniom, które ³¹cz¹ ludzi oraz
odsuwaj¹ na bok swary i wa�nie. Harcer-
ski gest pokoju - wyra¿ony betlejemskim
�wi¹tecznym symbolem �wiat³a - powinien
byæ utrwalany przez ca³y rok dobrymi
uczynkami, które wype³ni¹ piêkn¹ tre�ci¹
ideê braterstwa miêdzy lud�mi. Jest to mi-
sterium, zwi¹zane z refleksj¹ religijn¹ nad
sob¹, ale równocze�nie nad tym, jak mo¿-
na pomóc innym, którzy takiego wsparcia
oczekuj¹ i potrzebuj¹.

 phm. Iwona Wo�niak
Komendant ZHP

Zwi¹zku Dru¿yn Doliny Strugu

15 stycznia 2006 (niedziela),
godz. 15.00 - 19.30

Sala M-GOK w Tyczynie

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej
Parafia p.w. �w. Trójcy i �w. Katarzyny w Tyczynie
Miejsko-Gminny O�rodek Kultury w Tyczynie

Dyrektor artystyczny: Andrzej Szypu³a
Uczestnicy:
- Chór Dzieciêcy �Pó³nutki� w Bia³ej

- dyrygent Bo¿ena Stachyra-P³onka,
- �Collegium Musicum� WDK w Rzeszowie

- dyrygent Ewa Drewniak,
- �Sancta Familia� Parafii �w. Rodziny w Rzeszowie

- dyrygent Ludwik Sowiñski,

I Przegl¹d Kolêdowy
�Pójd�my wszyscy do stajenki� - �Harfa� Parafii �w. Anny w Niewodnej

- dyrygent Andrzej Szypu³a,
- �Benedictus� Parafii �w. Trójcy i MB £askawej w Czudcu

- dyrygent Andrzej Szypu³a,
- Chór Parafii �w. Katarzyny w Gogo³owie

 - dyrygent Kazimierz Jantoñ,
- Chór Parafii �w. Trójcy w Tyczynie

- dyrygent Beata Adamczyk.
Program imprezy:
godz. 15.00 - powitanie chórów w Domu Kultury
godz. 16.00 - uroczysta Msza �w. z udzia³em chórów w ko�ciele
parafialnym
godz. 17.00 - koncert kolêdowy:
- Wystêp  Chóru Dzieciêcego �Pó³nutki� z Bia³ej
- Wystêpy chórów �doros³ych� - ka¿dy chór �piewa po dwie
kolêdy, a nastêpnie �piewaj¹ po³¹czone chóry, w których wyko-
naniu: Dzieci¹tko siê narodzi³o, Gore gwiazda, Dziecino s³od-
ka, Z narodzenia Pana.

Serdecznie zapraszamy
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Mój ojciec, który by³ rabinem
w Warszawie, przez ca³y rok nie pozwala³
dzieciom bawiæ siê w ¿adne gry. Nawet
wtedy, kiedy chcia³em pobawiæ siê z moim
m³odszym bratem Mosze w �koci¹ ko³y-
skê�, czyli zrêczne przek³adanie i zdejmo-
wanie sznurka z palców, ojciec mówi³:
- Po co traciæ czas na takie bzdury? Lepiej
recytowaæ psalmy. Kiedy dosta³em od
ojca dwa grosze i chcia³em sobie za nie
kupiæ czekoladê, loda albo kredki, mówi³:
- Zrobi³by� o wiele lepiej, gdyby� znalaz³
jakiego� biednego cz³owieka i da³ mu te
grosiki, bo mi³osierdzie jest wielk¹ cnot¹.

Ale w �wiêto Chanuki, po zapale-
niu chanukowej lampki, ojciec pozwala³
nam przez pó³ godziny graæ w drejdla. Je-
den zw³aszcza taki wieczór utkwi³ mi w pa-
miêci. By³ to ósmy wieczór Chanuki
i w naszej lampce p³onê³o osiem knotów.
Na dworze wszystko pokrywa³a gruba
warstwa �niegu. Choæ w piecu by³o do-
brze napalone, na szybach l�ni³y bia³e ga-
³¹zki szronu. Mój doros³y ju¿ brat Joszua,
starszy ode mnie o jedena�cie lat, mówi³
do naszej siostry Hinde³e:
- Widzisz ten �nieg? Ka¿dy p³atek to sze-
�ciok¹t, ka¿dy ma sze�æ misternie zdobio-
nych boków, ka¿dy jest jak drogocenny
klejnot, a nie ma dwóch takich samych.

Mój brat Joszua czyta³ ksi¹¿ki na-
ukowe. Malowa³ te¿ pejza¿e - wiejskie cha-
ty, pola, lasy, zwierzêta, zachód s³oñca.
By³ wysoki i mia³ jasne w³osy.  Ojciec pra-
gn¹³, by zosta³ rabinem, ale Joszua mia³
inne ambicje: chcia³ zostaæ artyst¹.

Moja siostra Hinde³e, najstarsza
z nas ju¿ by³a zarêczona. Mia³a ciemne
w³osy i niebieskie oczy. To, ¿e Hinde³e zo-
stanie ¿on¹ jakiego� obcego m³odzieñca
i zmieni nazwisko wydawa³o mi siê tak dzi-
waczne, ¿e nawet nie chcia³em o tym my-
�leæ. Kiedy ojciec us³ysza³, co Joszua po-
wiedzia³ o �niegu, natychmiast rzek³:
- To wszystko jest dzie³em Boga Wszech-
mocnego, który obdarza piêknem wszyst-
ko, co stwarza.
- Ale dlaczego ka¿dy p³atek �niegu jest
taki piêkny, skoro ludzie depc¹ po nim albo
sam zamienia siê w wodê? - zapyta³a
Hinde³e.
- Przyrodzie wszystko ³atwo przychodzi -
odpowiedzia³ Joszua. - Kryszta³ki uk³ada-
j¹ siê w okre�lone wzory. We� na przyk³ad
szron na szybach: ka¿dej zimy wzory s¹
podobne. Przypominaj¹ ga³¹zki figowców
i palm daktylowych.

- Takie drzewa nie rosn¹ w Polsce, tylko
w Ziemi �wiêtej - wtr¹ci³ ojciec. - Kiedy
przyjdzie Mesjasz, wszyscy bogobojni
powróc¹ do Ziemi Izraela. Zmarli zmar-
twychwstan¹. �wi¹tynia Pañska zostanie
odbudowana. �wiat wype³ni m¹dro�æ,
a bêdzie jej tyle, ile wody w morzu.

Drzwi siê otworzy³y i z kuchni wy-
sz³a matka. Sma¿y³a chanukowe placki. Jej
poci¹g³a  twarz by³a zarumieniona. Przez
chwilê sta³a i s³ucha³a naszej rozmowy.
Choæ sama by³a córk¹ rabina, zawsze b³a-
ga³a ojca by by³ dla nas wyrozumia³y i nie
prawi³ nam wci¹¿ kazañ.   W koñcu powie-
dzia³a:
- Niech dzieci trochê siê pobawi¹. Kto
wygrywa?
- Dzisiaj Mosze ma szczê�liwy dzieñ - od-
powiedzia³a Hinde³e. - Taki brzd¹c, a ogra³
nas ze wszystkiego.
- Nie zapomnij daæ kilka groszy ubogim -
przypomnia³ mu ojciec. - Za dawnych cza-
sów p³acono dziesiêcinê kap³anom, a te-
raz dziesi¹t¹ czê�æ tego, co mamy, trzeba
dawaæ potrzebuj¹cym.

Matka pokiwa³a g³ow¹, u�miech-
nê³a siê i wróci³a do kuchni, a my grali�my
dalej. Cynowy drejdel, który kupi³em
przed Chanuk¹, mia³ na bokach wygrawe-
rowane hebrajskie litery: nun, gimel, hej
i szin. Wed³ug ojca by³y to pocz¹tkowe
litery hebrajskich s³ów nes gadol haja
szam, czyli �wielki cud zdarzy³ siê tam� -
nawi¹zanie do wojny miêdzy Machabe-
uszami i Grekami w 170 roku przed Chry-
stusem, kiedy to Machabeusze zwyciê-
¿yli pogan. W³a�nie dla upamiêtnienia
tego zwyciêstwa i oczyszczenia �wi¹tyni
Jerozolimskiej z pogañskich bo¿ków ob-
chodzi siê Chanukê. Ale dla nas, dzieci,
gimel znaczy³o �wszystko bierzesz�, nun
�nic nie dajesz, nic nie bierzesz�, hej �do-
k³adasz po³owê sk³adki�, a szin �dok³adasz
ca³¹ stawkê�. Ja i Mosze bardzo siê przej-
mowali�my gr¹, ale Joszua i Hinde³e grali
tylko po to, by dotrzymaæ nam towarzy-
stwa. Zawsze pozwalali nam, m³odszym,
wygrywaæ.

Je�li chodzi o mnie, to ciekawi³a
mnie zarówno sama gra, jak i rozmowy star-
szych. Joszua, jakby czytaj¹c w moich my-
�lach, zapyta³:
- Dlaczego Bóg czyni³ cuda w dawnych
czasach, a nie czyni ich teraz?

Ojciec z³apa³ siê za rud¹ brodê.
W jego oczach zap³onê³o oburzenie.
- Co ty mówisz, synu? Bóg czyni cuda we

wszystkich pokoleniach, choæ nie zawsze
o tym wiemy. A ju¿ Chanuka to �wiêto
cudów. Moja babka Hinde³e... ty, córko,
nosisz po niej imiê... opowiada³a mi tak¹
historiê. We wsi Ciszewice mieszka³ ch³o-
piec, który mia³ na imiê Cadok. By³ cu-
downym dzieckiem. Kiedy mia³ trzy lata,
potrafi³ ju¿ czytaæ Bibliê. Kiedy mia³ piêæ
lat, studiowa³ Talmud. Mia³ bardzo dobre
serce, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierz¹t.
W jego rodzinnym domu ¿y³a mysz  i Ca-
dok codziennie rano k³ad³ jej kawa³ek sera
przy dziurze w �cianie, gdzie siê ukrywa-
³a, a wieczorem miseczkê mleka. Pewnego
dnia, a by³ to akurat trzeci dzieñ Hanuki
ma³y Cadok pods³ucha³, jak s¹siad  opo-
wiada³ o chorym krawcu, tak biednym, ¿e
nie móg³ sobie nawet kupiæ drewna na
opa³. Cadok s³ysza³, ¿e w pobliskim lesie
jest du¿o suchych ga³êzi, które ka¿dy mo¿e

Przed laty
Tyczyn zamiesz-
kany by³ przez licz-
n¹ grupê Izraeli-
tów. ¯yli przez
wieki w przyja�ni
z polskimi s¹siada-
mi, razem dzielili

                          Ci¹g dalszy na stronie 11

Wieczór chanukowy w domu moich rodziców
Isaac  Singer

biedê, razem wychowywa³y siê ich dzie-
ci. Szanowali odmienno�æ swych reli-
gii, przypatruj¹c siê nawzajem �wi¹tecz-
nym obrz¹dkom i zwyczajom.

Gdy chrze�cijanie obchodzili
Bo¿e Narodzenie, ̄ ydzi przygotowy-
wali siê do jednego ze swoich siedmiu
najwa¿niejszych �wi¹t - Chanuka. Upa-
miêtnia zwyciêstwo w II wieku p.n.e.
Machabeuszów nad panuj¹cym w Pa-
lestynie syryjskim królem Antiochem
IV Epifanesem z dynastii Seleucy-
dów.�wiêto to ma charakter rodzinny,
trwa 8 dni. Codziennie zapala siê o jed-
n¹ �wiecê wiêcej w specjalnej lampie
chanukowej, stawianej w oknie. Dzieci
obdarowuje siê s³odyczami i drobnymi
monetami. Jada siê g³ównie potrawy
sma¿one na oleju,  na pami¹tkê cudow-
nego rozmno¿enia oliwy �wi¹tynnej.

W roku 2005 pierwszy raz od 46
lat ¿ydowskie �wiêto Chanuka zbieg³o
siê ze �wiêtami Bo¿ego Narodzenia.

A tak �wiêta Chanuka opisa³
Isaak B. Singer, autor �Sztukmistrza
z Lublina�, laureat literackiego Nobla z
1978 r.

Ze zbioru �Opowiadania dla dzieci�
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18 grudnia 2005 r. w Domu Ludowym w Hermanowej
odby³a siê wystawa �wi¹teczna po³¹czona z kiermaszem. Auto-
rami wystawy by³y dzieci uczêszczaj¹ce do �wietlicy Wsparcia
Dziennego w Hermanowej, a tak¿e dzieci ze �wietlicy �Mój k¹t�
i pierwszoklasi�ci Szko³y Podstawowej tej miejscowo�ci.

Wszyscy bardzo chêtnie brali�my udzia³ w przygotowa-
niach do wystawy. Od d³u¿szego czasu przygotowywali�my

Hermanowa

�wi¹teczny kiermasz

choinki z szyszek i siana, ozdoby choinkowe, takie jak gwiazdki
z wyka³aczek, bombki z siana, a tak¿e ozdoby z papieru.

Pierwszaki ciekawymi technikami wykona³y piêkne szopki.
Ca³a wystawa cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem,

a pieni¹¿ki uzyskane ze sprzeda¿y ozdób �wi¹tecznych przezna-
czymy na zabawê noworoczn¹.

Wszystkim, którzy odwiedzili nasz¹ wystawê serdecznie
dziêkujemy.

Wychowankowie i wychowawczyni
�wietlicy Wsparcia Dziennego

przy SP w Hermanowej

Kim jest anio³? To dobry duch, któ-
ry strze¿e cz³owieka, zwiastuje Dobr¹ No-
winê, podpowiada jak dobrze postêpo-
waæ, jest Pos³añcem od naszego Dobre-
go Ojca w niebie. Czas Bo¿ego Narodze-
nia jest wype³niony postaciami zwi¹zany-
mi z narodzeniem Pana Jezusa, nie mo¿e
w nim zabrakn¹æ tak¿e anio³ów. W szkole
czy w domu opowiadamy, �piewamy
o anio³ach zwiastuj¹cych pasterzom no-
winê o Zbawicielu, rysujemy, wyklejamy,
malujemy anio³y.

Anio³ Têczow³osy
         z Budziwoja

       Renata Rze�nik
               SP Budziwój

Uczniowie ze Szko³y Podstawowej
w Budziwoju w³¹czaj¹c siê do konkursu
organizowanego przez Gminny O�rodek
Kultury w Krasnem �Anio³ Têczow³osy�,
tak¿e wykonywali anio³y.

By³y zrobione z papieru, masy gip-
sowej, masy solnej, malowane farbami,
wycinane z papieru, tak, aby przypomina-
³y anio³a têczow³osego.

Na konkurs, którego rozstrzygniê-
cie odby³o siê 20 grudnia br w Rzeszowie
nap³ynê³o oko³o 3 tysi¹ce prac. Wszyst-
kie piêkne, pomys³owe, wykonane przez
dzieci i m³odzie¿.

Bardzo mi³¹ niespodziankê dla na-
szej szko³y uczyni³ �anio³ek� wykonany
przez uczenicê klasy IIIb Natalkê Mi¹sik,

Wyró¿nienie dla Natalki

który zosta³ dostrze¿ony w�ród tylu prac
i Jego autorka zdoby³a wyró¿nienie.
Cieszymy siê tym bardziej, ¿e prac by³o
tysi¹ce, a jury dostrzeg³o samodzielno�æ
i pomys³owo�æ naszej uczennicy.

Gratulujemy Natalce, ¿e Jej praca
znalaz³a siê w�ród nagrodzonych.
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 Drogi gminne
- Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjny �Drogmark� Domino Marek,

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

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

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

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

        obwód drogowy £añcut, tel. 017  22 52 666.

Przypominamy jednocze�nie w³a�cicielom nieruchomo-
�ci, ¿e ci¹¿y na nich ustawowy obowi¹zek uprz¹tniêcia b³ota,
�niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych
wzd³u¿ nieruchomo�ci (za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹
czê�æ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego, po³o¿on¹
bezpo�rednio przy granicy nieruchomo�ci).

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

Kto od�nie¿a drogi

Bez wzglêdu na porê roku w³a�ci-
ciel budynku ma obowi¹zek utrzymywaæ
w nale¿ytym stanie, porz¹dku i czysto�ci
pomieszczenia w budynku oraz urz¹dze-
nia, które s³u¿¹ do wspólnego u¿ytku
mieszkañców. Musi te¿ dbaæ o porz¹dek,
czysto�æ otoczenia tego budynku. Zim¹
do czynno�ci, które musi w zwi¹zku z tym
wykonywaæ, nale¿¹ m.in.: od�nie¿anie
chodnika wzd³u¿ budynku, od�nie¿anie
w �rodku bramy i podwórka. Oprócz �nie-
gu z tej powierzchni powinien te¿ usuwaæ
wszelkie oblodzenia, a przynajmniej po-
sypywaæ tê powierzchniê piaskiem, aby
zapewniæ bezpieczeñstwo mieszkañcom
i przechodniom.

W³a�ciciel powinien te¿ zapewniæ
systematyczne usuwanie zawa³ów �nie-
gu z dachu, aby nie tworzy³y siê tzw. na-
wisy zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu osób
przechodz¹cych wzd³u¿ budynku. Musi
te¿ zapewniæ systematyczne usuwanie
sopli, które zwisa³yby np. z dachu, ponie-
wa¿ one równie¿ zagra¿aj¹ zdrowiu i ¿yciu
przechodniów. Natomiast nieusuwane na
bie¿¹co kawa³y lodu, które znajduj¹ siê
w rynnach na zewn¹trz budynku, mog¹
spowodowaæ zalanie �cian w mieszka-
niach.

Gdyby dosz³o do wypadku na po-
dwórzu lub na chodniku przylegaj¹cym

Obowi¹zki i odpowiedzialno�æ
w³a�cicieli budynków zim¹

do budynku i na przyk³ad przechodzieñ
lub najemca z³ama³ rêkê, to wówczas mo¿e
domagaæ siê odszkodowania od w³a�ci-
ciela nieruchomo�ci. Powinien wówczas
udowodniæ, ¿e chodnik by³ oblodzony,
nieposypany piaskiem i stanowi³ zagro-
¿enie dla przechodniów czyli, ¿e w³a�ci-
ciel nie wywi¹zuje siê z obowi¹zku utrzy-
mania w nale¿ytym stanie otoczenia bu-
dynku.

W³a�ciciel nie uniknie odpowie-
dzialno�ci nawet wówczas, gdy udowod-
ni, ¿e zatrudni³ zarz¹dcê nieruchomo�ci,
który powinien dbaæ o usuwanie �niegu
i oblodzenia w otoczeniu budynku. W³a-
�ciciel odpowiada bowiem z tytu³u tzw.
winy w wyborze, czyli za cudzy czyn. Po-
nosi odpowiedzialno�æ za czyny osoby
(w tym przypadku za niedope³nienie przez
ni¹ obowi¹zków), której powierzy³ wyko-
nywanie zarz¹dzania nieruchomo�ci¹.

Je¿eli zostanie przez s¹d zobowi¹-
zany do wyp³aty odszkodowania, to wów-
czas mo¿e wyst¹piæ z roszczeniem o tê
kwotê do osoby, której powierzy³ zarz¹d
nieruchomo�ci¹, zleci³ sprz¹tanie, od�nie-
¿anie i usuwanie skutków oblodzenia
w otoczeniu budynku.

�lisko!!!

Gazeta Prawna Nr 2 (1620)
3 stycznia 2006 r.

Czas pracy. W tym roku bêdziemy pracowaæ tylko 253 dni, co
daje przy o�miogodzinnym dniu pracy - 2024 godziny. Dni wol-
nych, niedziel i �wi¹t (przy piêciodniowym tygodniu pracy)
mamy a¿ 112. Za �wiêto Niepodleg³o�ci (11 listopada) wypada-
j¹ce w sobotê dostaniesz w innym czasie dzieñ wolny. Szczegól-
nie optymistycznie wygl¹daj¹ maj, czerwiec, sierpieñ i grudzieñ.
Kusz¹ ulubionymi d³ugimi weekendami. Wystarczy tylko wypi-
saæ wniosek o urlop.

D³ugie weekendy
29 kwietnia - 3 maja

(5 dni wolnego, a tylko 1 dzieñ urlopu)
15 czerwca - 18 czerwca

(4 dni wolnego, 1 dzieñ urlopu)
28 pa�dziernika - 1 listopada

(5 dni wolnego, 2 dni urlopu)
1 listopada - 5 listopada

(5 dni wolnego, 2 dni urlopu)
23 grudnia - 1 stycznia

(a¿ 10 dni wolnego, tylko 3 dni urlopu)

Przypominamy pracuj¹cym...

Usuñ �nieg z dachu

Nie tylko 997
Kontakt telefoniczny:
                                       w godz. 6.00-14.00
Komisariat Tyczyn          23-02-997
Posterunek Chmielnik     22-96-997
Posterunek Hy¿ne           22-95-997
Posterunek Lubenia        87-10-013

W pozosta³ych godzinach nale¿y
dzwoniæ bezpo�rednio na numer Pogoto-
wia Policji 997 (numer bezp³atny), a oficer
dy¿urny KMP w Rzeszowie drog¹ radio-
w¹ powiadomi aktualnie pe³ni¹cych s³u¿-
bê funkcjonariuszy KP w Tyczynie.

Nie tylko �liskie i nieodgarniête
chodniki s¹ zim¹ zagro¿eniem naszego
bezpieczeñstwa. Gro�ny jest tak¿e nagro-
madzony na dachach budynków �nieg.
�nieg le¿¹cy d³u¿ej na dachu jest mokry
i ciê¿ki, wa¿y znacznie wiêcej ni¿ �wie¿y
puch - dlatego konstrukcje dachów mog¹
nie wytrzymaæ jego naporu, o czym do-
nosz¹ �rodki masowego przekazu (zawa-
lenie siê dachu nad lodowiskiem w Niem-
czech, nad marketem w Czechach).

Apel Komendanta Miejskiego PSP
w Rzeszowie o oczyszczenie dachów ze
�niegu dotar³ do Burmistrza Gminy oraz
dyrektorów szkó³ i placówek gminnych.
Warto by dostosowali siê do niego tak¿e
w³a�ciciele prywatnych domów.
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20 lat �Budziwojców�
Ci¹g dalszy ze strony 1

Zespó³ ma w repertuarze pie�ni ludowe, patriotyczne,
religijne, a tak¿e widowiska obrzêdowe. Pierwszym widowiskiem
by³o (i jest nadal) �Budziwojskie wesele� oparte na autentycz-
nych zwyczajach, którego scenariusz napisa³a pani Romana
Dr¹¿ek. �Wesele� wystawiane w ca³o�ci i fragmentach od
1991 r.  zdoby³o szereg nagród i wyró¿nieñ na przegl¹dach ob-
rzêdów i zwyczajów ludowych. Wielokrotnie mieli go okazjê
obejrzeæ zarówno mieszkañcy Budziwoja, jak te¿ niemal wszyst-
kich miejscowo�ci gminy.

Kolejnymi widowiskami s¹ �Wieñcowiny�, �Wieczerza
Wigilijna� i �Wesele borkowskie�.

�Wieñcowiny� - prezentuj¹ce obrzêdy ¿niwne, wysta-
wione zosta³y po raz pierwszy w 2001 r. Scenariusz napisa³a
p. Romana Dr¹¿ek, korzystaj¹c z pomocy pani Stefanii Obary.

Bogate w rekwizyty, roz�piewane i kolorowe zdoby³o wyró¿nie-
nie w 2001 r. na III Przegl¹dzie Zespo³ów Obrzêdowych w Ty-
czynie.

Najbardziej znanym widowiskiem jest �Wieczerza Wigi-
lijna�, które powsta³o niejako na zamówienie Redakcji Katolic-
kiej TV Rzeszów. Nagranie odby³o siê w 1966 r. w chacie cz³onka
zespo³u Józefa Kyca, w�ród rekwizytów wypo¿yczonych od
mieszkañców wsi. W nastêpnym roku Telewizja ponownie na-
gra³a budziwojsk¹ �Wigiliê� - tym razem w skansenie ludowym
w Markowej. Widowisko obejrzeli tak¿e mieszkañcy Tyczyna
i Bia³ej podczas op³atkowych spotkañ emerytów i rencistów.
Zosta³o ono docenione tak¿e przez jury Przegl¹du Obrzêdów
i Zwyczajów Ludowych, zdobywaj¹c wyró¿nienie.

�Wesele borkowskie� powsta³o w 2005 r. na kanwie utwo-
ru o tym samym tutule napisanego na pocz¹tku ubieg³ego wie-
ku przez pisarza samouka z Borku Starego - W³adys³awa Samka.
Widowisko wystawione zosta³o w kwietniu 2005 r. podczas uro-
czystej promocji ksi¹¿ki po�wiêconej Samkowi pt. �W³adys³aw
Samek - ch³op, inteligent z Borku Starego�. Pó�niej zaprezento-
wane by³o tak¿e podczas Przegl¹du Obrzêdów i Zwyczajów Lu-
dowych oraz na uroczysto�ci przygotowanej z okazji Dnia Mat-
ki w Budziwoju.

Zespó³ �Budziwojce� odnosi³ liczne sukcesy równie¿
w Wojewódzkich Przegl¹dach Wiejskich Zespo³ów �piewaczych,
od dziesiêciu lat organizowanych w Tyczynie: w 1996 r. �Budzi-
wojce� zajê³y II miejsce, w 1997 - I miejsce, w 2000, 2001 i 2004 -
III miejsce, w 2003 - II miejsce.

Za udzia³ w wielu imprezach Zespó³ w 2001 r. otrzyma³
tytu³ �Zas³u¿ony dla kultury ludowej województwa podkarpac-
kiego�, nadany przez Marsza³ka Leszka Deptu³ê, wraz z najlep-
szymi ¿yczeniami dalszych sukcesów i satysfakcji z dzia³añ na
rzecz szerzenia kultury ludowej.

Pisz¹c o dokonaniach i sukcesach �Budziwojców� nie
mo¿na zapomnieæ o tych, których w Zespole ju¿ nie ma; niektó-
rzy odeszli z powodu sytuacji rodzinnej lub losowej, inni na
zawsze z powodu choroby lub podesz³ego wieku. W�ród tych
drugich s¹: Józef Rze�nik - zmar³y w 1992 r., Antoni Cag - zm.
w 1998 r., Kinga Piekarz - zm. w 2003 r., Bronis³aw Pa³ka i Czes³a-
wa Stachurska, przez wiele lat pe³ni¹ca funkcjê kierownika ze-
spo³u - zmarli w 2004 r., Maria P¹czek - zmar³a w 2005 r.

Marta  G³odowska
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Z Chmielnika do Tyczyna

OST w nowej siedzibie
29 grudnia 2005 r. zosta³ oddany

do u¿ytku nowy budynek Okrêgowej
Spó³dzielni Telefonicznej w Tyczynie; OST
ma obecnie swoj¹ siedzibê przy ul. Ko-
�ciuszki 8 w Tyczynie. Jest to okazja do
przypomnienia historii firmy, która ju¿ od
15 lat �wiadczy us³ugi telekomunikacyjne
dla mieszkañców Doliny Strugu.

Wraz z nastaniem nowej samorz¹-
dowej Polski w 1990 r., w ró¿nych dziedzi-
nach naszego ¿ycia spo³ecznego i gospo-
darczego mo¿na by³o obserwowaæ du¿e
zainteresowanie mieszkañców wsi budo-
w¹ infrastruktury polepszaj¹cej warunki
codziennego ¿ycia. Masowo powstawa-
³y Spo³eczne Komitety Budowy, które za-
mierza³y w szybkim czasie nadrobiæ zale-
g³o�ci codziennego ¿ycia. Jedn¹ z dzie-
dzin zaniedbanych w tym czasie na tere-
nach wiejskich by³a telekomunikacja
i w tym czasie powstawa³y Spo³eczne Ko-
mitety Telefonizacji zajmuj¹ce siê budo-
w¹ sieci telefonicznych. Masowo budo-
wane linie telefoniczne nie mia³y perspek-
tywy w³¹czenia do sieci ogólnopolskiej
z powodu braku central (szczególnie na
terenach wiejskich).

Mieszkañcy i Samorz¹dy zosta³y
zmuszone do zajêcia siê tym problemem.
W Okrêgu Telekomunikacyjnym Tyczyn
obejmuj¹cym teren Doliny  Strugu i czte-
ry gminy: Tyczyn, Chmielnik, B³a¿owa,
Hy¿ne, zrodzi³ siê pomys³ niezale¿nej for-
my operowania publiczn¹ sieci¹ teleko-
munikacyjn¹. Realizatorem pomys³u by³
Wójt gminy Chmielnik Kazimierz Jawor-
ski (który na pierwszy kredyt dla  Spó³-
dzielni zastawi³ wraz z kilkoma spó³dziel-

cami w³asny dom) wraz z dzia³aj¹cymi
w tym czasie Burmistrzami i Wójtami gmin
wchodz¹cych w sk³ad Doliny Strugu.
Przywieziona przez Marsza³ka Józefa
�lisza z USA idea, aby na terenach wiej-
skich zak³adaæ spó³dzielnie telefoniczne
szybko znalaz³a podatny grunt na naszym
terenie.

Powsta³y na terenie Doliny Stru-
gu cztery spó³dzielnie: Teltyczyn w Ty-
czynie, Telefon w Chmielniku, Echo
w Hy¿nem, £¹czno�æ w B³a¿owej, które
w 1995 r. po³¹czy³y siê w  Okrêgow¹ Spó³-
dzielniê Telefoniczna w Tyczynie z siedzi-
b¹ w Chmielniku.

Utworzenie tej niezale¿nej firmy
operatorskiej oraz Spó³dzielni  �WIST�
 w £¹ce by³o jednym z dwóch pionierskich
przedsiêwziêæ, których celem by³o zapew-
nienie powszechnych us³ug telefonicz-
nych w regionach wiejskich. Zdecydowa-
no siê na model spó³dzielczy przenosz¹c
do Polski schemat stosowany z powodze-
niem od lat w Stanach Zjednoczonych.
Polskim dzia³aczom spó³dzielczym uda³o
siê namówiæ do �cis³ej wspó³pracy Ame-
rykañskie Stowarzyszenie Spó³dzielczo�ci
Telefonicznej (NTCA), które zaanga¿owa-
³o siê w szeroki program pomocy, w szcze-
gólno�ci w organizacjê szkoleñ i promo-
cjê spó³dzielczo�ci telefonicznej.

Powstanie spó³dzielni w czterech
gminach z udzia³em mieszkañców i  finan-
sowa pomoc samorz¹dów umo¿liwi³y zgro-
madzenie kapita³u, zaci¹gniêcie kredytów
i zakupienie nowoczesnych central cyfro-
wych. Spó³dzielnia zosta³a zarejestrowa-
na 31 pa�dziernika 1991 r., a ju¿ w maju

1992 w³¹czono do sieci pierwsz¹ centralê
cyfrow¹ w Chmielniku,  do koñca 1992 r.
uruchomiono centrale w pozosta³ych gmi-
nach, Tyczynie, B³a¿owej i Hy¿nem. Cen-
trale te zosta³y po³¹czone miêdzy sob¹
pierwszymi w Ma³opolsce liniami �wiat³o-
wodowymi.

Przed rozpoczêciem projektu na
obszarze Doliny Strugu by³o pod³¹czo-
nych niespe³na 900 telefonów, g³ównie
w gminie Tyczyn. W wielu wsiach dzia³a³
jeden telefon - tylko u So³tysa.

�ród³ami finansowania inwestycji
telefonicznych by³y �rodki bud¿etów
gmin, wk³ady abonentów - cz³onków spó³-
dzielni, kredyty z Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej oraz dewizowe kredyty kupieckie
dostawców urz¹dzeñ.

W 1995 r. Spó³dzielnia WIST
z £¹ki oraz Okrêgowa Spó³dzielnia Tele-
foniczna w Tyczynie  zosta³y przyjête do
NTCA - Amerykañskiego Zrzeszenia Spó³-
dzielni Telefonicznych; by³ to dowód
uznania dla osi¹gniêæ tyczyñskiej spó³-
dzielni. By³a to pierwsza pozaamerykañ-
ska spó³dzielnia przyjêta do Zrzeszenia.

Ta �mia³a inicjatywa oraz wspó³-
praca z NTCA sprawi³y, ¿e cz³onkowie
Okrêgowej Spó³dzielni Telefonicznej
w Tyczynie odnosz¹ wymierne korzy�ci,
dostrzegalne zarówno dla ka¿dego oso-
bi�cie, jak i wybudowana infrastruktura

14 Fina³ WO�P w Tyczynie
8 stycznia 2006 (niedziela)

W programie:
godz. 14.30 - Koncert Noworoczny
  * popisy dzieciêcych zespo³ów tanecz-
     nych M-GOK �Ka�ki� i �Katarzynki�
  * wystêp grupy wokalnej
  * wystêp par tañca towarzyskiego
  * pokaz tañca break dance
godz. 16.00 - licytacja gad¿etów WO�P
godz. 17.00 - pokaz udzielania pierwszej
        pomocy
godz. 17.30 - 22.00 koncerty zespo³ów
        rockowych: Jack In The Green,
        Vinowajcy, Nakrêcana Pomarañcza
godz. 20.00 - �wiate³ko do Nieba

                          Ci¹g dalszy na stronie 10
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przyczyni³a siê do dynamicznego rozwo-
ju gmin ca³ej Doliny Strugu. Zosta³o to
opisane i udowodnione w wielu nauko-
wych opracowaniach.

Rozmowy lokalne pomiêdzy spó³-
dzielcami s¹ bezp³atne. OST w Tyczynie
opracowa³a jako pierwsza w kraju system
billingowy - komputerowe rozliczanie prze-
prowadzanych rozmów. Zastosowano na
szerok¹ skalê pierwsz¹ na terenie Podkar-
pacia instalacjê �wiat³owodow¹, w wyni-
ku której szko³y, parafie i urzêdy gmin Do-
liny Strugu maj¹ bezp³atny  dostêp do in-
ternetu i  bezp³atn¹ lokaln¹ ³¹czno�æ tele-
foniczn¹. Jako jedne z  pierwszych wiej-
skich szkó³, szko³y w Tyczynie, B³a¿owej,
Hy¿nem i Chmielniku mia³y doskonale wy-
posa¿one pracownie informatyczne z pe³-
nym dostêpem do us³ug internetowych.

Okrêgowa Spó³dzielnia Telefonicz-
na dzia³a w oparciu o obowi¹zuj¹ce w RP
�Prawo Spó³dzielcze�.

Na koniec 2005 r. Spó³dzielnia sku-
pia³a ponad 6,5 tys. udzia³owców - miesz-
kañców Doliny Strugu.

Organy Spó³dzielni to:
- Walne Zebranie Przedstawicieli, w sk³ad
którego wchodz¹ przedstawiciele wybra-
ni przez ogó³ cz³onków na Zebraniach
Grup Cz³onkowskich co 5 lat,
- Rada Nadzorcza wybierana przez Zebra-
nie Przedstawicieli w sk³adzie 11 osób,
- Zarz¹d Spó³dzielni wybierany przez Radê
Nadzorcz¹.

OST w nowej siedzibie
Spó³dzielnia zatrudnia obecnie 52

osoby. W ka¿dej stolicy gminy dzia³a Biu-
ro Obs³ugi Klienta, do którego przydzielo-
ne s¹ grupy monterskie utrzymuj¹ce
w sprawno�ci sieci telekomunikacyjne.
W Tyczynie dzia³a Biuro Napraw, które pod
numerem 22 99 800 przyjmuje wszelkie
uszkodzenia na liniach; pod tym numerem
mo¿na bezp³atnie uzyskaæ informacjê o nu-
merach w naszej sieci.

Od chwili powstania spó³dzielnia
prowadzi bardzo aktywn¹ dzia³alno�æ in-
westycyjn¹. Zysk wypracowany w kolej-
nych latach przez nasz¹ spó³dzielniê jest
przeznaczany na dalszy rozwój, oraz
wspieranie inicjatyw gospodarczych zmie-
rzaj¹cych do rozwoju naszego  terenu.

Po niespe³na 15 latach dzia³alno-
�ci przysz³a pora na wymianê systemu ko-
mutacyjnego i transmisyjnego. W roku
ubieg³ym zosta³a uruchomiona i oddana
do u¿ytku nowa centrala w Tyczynie, do
której po nowoczesnej sieci �wiat³owo-
dowej w³¹czono 29 punktów dystrybucji
us³ug zlokalizowanych we wszystkich
miejscowo�ciach, które obs³ugujemy. Zo-
sta³o wybudowane ponad 110 kilometrów
linii �wiat³owodowych.

W celu postawienia nowej Centrali
Spó³dzielnia by³a zmuszona do znalezie-
nia nowej lokalizacji. Po d³ugich negocja-
cjach zosta³ zakupiony od Gminnej Spó³-
dzielni �Samopomoc Ch³opska� w Tyczy-
nie obiekt przy ul. Ko�ciuszki 8. Prace pro-
jektowe zosta³y rozpoczête w grudniu

Stanis³aw Kruczek
Prezes Zarz¹du

2003 r. po opracowaniu miejscowego pla-
nu zagospodarowania po ponad roku
w kwietniu 2005 r. otrzymali�my prawo-
mocne pozwolenie na budowê. 17 maja
2005 r. zosta³a rozpoczêta budowa nowej
siedziby, gdzie zlokalizowana jest nowa
centrala i siedziba naszej spó³dzielni.

29 grudnia ubr. odby³o siê uroczy-
ste posiedzenie Rady Nadzorczej Okrêgo-
wej Spó³dzielni Telefonicznej, na którym
Dziekan Tyczyñski ks. pra³at Kazimierz
Guzy przy asy�cie proboszcza z Tyczyna
ks. pra³ata Józefa Stanowskiego i kilku za-
s³u¿onych dla naszej spó³dzielni kap³a-
nów dokona³ po�wiêcenia i otwarcia no-
wego obiektu.

W spotkaniu uczestniczyli  wójto-
wie i burmistrzowie z Doliny Strugu i wie-
lu zacnych go�ci, którzy podzielili siê op³at-
kiem i wspólnie kolêdowali z pracownika-
mi naszej spó³dzielni. Przygrywa³a nam
Kapela Ludowa z Futomy.

Od 1 stycznia nasze Tyczyñskie
Biuro Obs³ugi Klienta jest przeniesione
do nowej siedziby i dla wygody klientów
czynne codziennie od godz. 7.00 do 18.00.
Ka¿dy przeje¿d¿aj¹cy przez Tyczyn nasz
klient z Doliny Strugu mo¿e w tym biurze
za³atwiæ swoje sprawy.

Dziêkujê wszystkim, dziêki którym
mo¿liwe by³o wybudowanie naszej siedzi-
by w Tyczynie.

Wszystkim Spó³dzielcom w No-
wym Roku ¿yczê Opieki Bo¿ej.

Od kilku lat uczniowie tyczyñskie-
go Gimnazjum, a tak¿e absolwenci szko³y
maj¹ okazjê uczestniczyæ w atrakcyjnej wy-
prawie - zimowym, turystycznym wypa-
dzie na Tarnicê. Tarnica to najwy¿szy
szczyt polskich Bieszczadów (1346 m
npm.), ale to tak¿e miejsce, gdzie w Wielki
Pi¹tek z udzia³em blisko tysiêcznej grupy
ludzi odprawiana jest Droga Krzy¿owa.

Uczniowie Gimnazjum z Tyczyna
od 2000 r. wchodz¹ zim¹ na Tanicê, za-

Wyprawa
na
Tarnicê

Organizator V wyprawy
mgr Jacek Sowa

wsze w pierwszy poniedzia³ek zimowych
ferii. Nie inaczej jest i w tym roku.

Kolejna, ju¿ V Zimowa Wyprawa
na Tarnicê uczniów i absolwentów Gim-
nazjum im. Jana Paw³a II w Tyczynie
odbêdzie siê 30 stycznia 2006 r. (ponie-
dzia³ek).

Koszt wyjazdu 20 z³, zapisy i wp³a-
ty w terminie do 20 stycznia 2006 r. pro-
wadzi w gimnazjum p. J. Sowa.

Ilo�æ miejsc ograniczona.

Zapraszamy równie¿ do ogl¹dniê-
cia wystawy zdjêæ z wszystkich dotych-
czasowych zimowych wypraw  gimnazja-
listów w Bieszczady. Wystawa znajduje
siê na parterze przy wej�ciu do szko³y.

> Stary egzamin dojrza³o�ci
              (sesja zimowa) od 9 stycznia
> Matura (sesja zimowa) od 16 stycznia
> Ferie zimowe - Podkarpackie
               30 stycznia - 12 lutego
> Przerwa wielkanocna 13 - 18 kwietnia
> Sprawdzian na koniec podstawówki
              4 kwietnia
> Egzamin gimnazjalny 26, 27 kwietnia
> Matura (sesja letnia) od 4 maja
> Stary egzamin dojrza³o�ci (sesja letnia)
              od 9 maja
> Zakoñczenie roku w szko³ach ponad-
               gimnazjalnych 28 kwietnia
> Zakoñczenie roku w podstawówkach
                i gimnazjach 30 czerwca
> Wakacje 1 lipca - 31 sierpnia

Terminarz ucznia
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dodano Rozdzia³ II. �Zakres wspó³pracy�,
Rozdzia³ VI. �Powo³anie Koordynatora ds.
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowy-
mi�, Rozdzia³ VII. �Powo³anie zespo³u ds.
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowy-
mi�, Rozdzia³ VIII. �Zasady komunikacji
oraz sposób monitorowania wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi�. Pozosta-
³e rozdzia³y programu pozostaj¹ w niezmie-
nionej tre�ci.
> wykazu wydatków, które nie wygasaj¹
z up³ywem 2005 r. Wydatki te dotycz¹
inwestycji i wydatków bie¿acych. Inwe-
stycje to: budowa wodoci¹gu w Maty-
sówce, budowa  Stacji Uzdatniania Wody

Rada uchwali³a...
                          Ci¹g dalszy ze strony 2

zbieraæ, wiêc postanowi³ zebraæ tyle drew-
na ile zdo³a ud�wign¹æ, i zanie�æ je chore-
mu krawcowi. Tak siê tym przej¹³,
¿e natychmiast wyruszy³ do lasu, nie mó-
wi¹c matce, dok¹d  idzie. By³o ju¿ pó�no,
kiedy wyszed³ z domu, a kiedy doszed³
do lasu zrobi³o siê ciemno. Ma³y Cadok
zab³¹dzi³ i z pewno�ci¹ zamarz³by na
�mieræ w lesie, gdy nagle ujrza³ w ciemno-
�ci trzy chanukowe �wiate³ka. Przez chwi-
lê unosi³y siê przed nim w powietrzu,
a potem zaczê³y siê powoli  oddalaæ. Ch³o-
piec poszed³ za nimi, a one zaprowadzi³y
go do wsi, prosto do chaty, w której miesz-
ka³ chory krawiec ze swoj¹ rodzin¹. Tu¿
przed drzwiami chaty opad³y na ziemiê,
zamieniaj¹c siê w z³ote monety. Chory kra-
wiec móg³ za nie kupiæ chleba dla ca³ej
rodziny, opa³ i oliwê do hanukowej lamp-
ki. Wkrótce wyzdrowia³ i znowu móg³ za-
rabiaæ na ¿ycie.
- Tato, a co siê sta³o z Cadokiem, kiedy
dorós³? - zapyta³em.
- Zosta³ s³ynnym rabinem - odrzek³ ojciec.
- Nazywano go �wi¹tobliwym rabbim Ca-
dokiem.

Zrobi³o siê tak cicho, ¿e s³ysza³em
skwierczenie knotów w hanukowej lam-
pie i cykanie �wierszcza za piecem. We-
sz³a matka z dwoma talerzami placków.
Pachnia³y cudownie.
- Co tu tak cicho? Ju¿ po grze? - zapyta³a.

Mój brat Mosze, który sprawia³
wra¿enie, ¿e zasypia, kiedy ojciec opowia-
da³ o Cadoku, nagle otworzy³  szeroko
swoje niebieskie oczy i powiedzia³:
- Tato, chcê daæ te wygrane pieni¹¿ki ja-
kiemu� choremu  krawcowi.
- Znowu prawi³e� im kazanie, tak? - po-
wiedzia³a matka z nutk¹ wyrzutu.
- Nie prawi³em im ¿adnego kazania, opo-
wiedzia³em im pewn¹ historiê - odrzek³ oj-
ciec. - Chcê, aby wiedzia³y, ¿e to, co Bóg³
móg³ czyniæ dwa tysi¹ce lat temu, mo¿e
uczyniæ i dzisiaj.
* Drejdel - gra hazardowa, w której pusz-
czano po kolei o³owiany lub cynowy b¹-
czek (drejdel) o czterech �ciankach z lite-
rami nun, gimel, he i szin, oznaczaj¹cych
w grze: n - nic nie dajesz, nic nie bierzesz;
g - wszystko zabierasz; h - dok³adasz po-
³owê stawki; sz - dok³adasz ca³¹ stawkê.
W drejdla grywa siê wy³¹cznie w wieczo-
ry �wiêta Chanuka.

                          Ci¹g dalszy ze strony 5

   Isaac Singer

Wieczór
chanukowy...

dla gminy Tyczyn, kanalizacja w Kielna-
rowej i kanalizacja w Boreku Starym, na-
tomiast wydatki bie¿¹ce to: zakup radio-
telefonu, projekt drogi Rzeszów Dyl¹gów-
ka, projekt przebudowy skrzy¿owania i
chodników ul. Grunwaldzka, Orkana oraz
wydatki zwi¹zane z przeciwdzia³aniem al-
koholizmowi. Razem wydatki inwestycyj-
ne i bie¿¹ce, które nie wygas³y w 2005 r.
wynosz¹ 244.385 z³.
> wyra¿enia zgody na zaci¹gniêcie zobo-
wi¹zañ ponad kwoty ujête w planie finan-
sowym.  Rada wyrazi³a zgodê na zaci¹gniê-
cie zobowi¹zania w wysoko�ci 101.307 z³
z przeznaczeniem na budowê drogi gmin-
nej Kielnarowa Zagrody - Królka etap I
oraz zobowi¹zania 4.925 z³, na oznakowa-
nie drogi gminnej w Bia³ej.
> dokonania zmian w bud¿ecie na 2005 r.

Firma Euro Partner zaprasza do bez-
p³atnego udzia³u w projekcie �Bez barier
jêzykowych�, w ramach którego s¹ reali-
zowane:
- szkolenia z jêzyka angielskiego, niemiec-
kiego, hiszpañskiego i w³oskiego,
- grupowe i indywidualne konsultacje
z doradc¹ zawodowym,
- po�rednictwo pracy zarówno w kraju jak
i za granic¹.

Uczestnikami projektu mog¹ byæ
rolnicy, domownicy i inne osoby zatrud-
nione w rolnictwie zainteresowane znale-
zieniem pracy w sferze pozarolniczej.

Warunkiem uczestnictwa jest wy-
kazanie zap³aty ostatniej sk³adki KRUS lub
za�wiadczenie o zatrudnieniu w rolnictwie.
Dla uczestników, których miejsce zamiesz-

Bez barier jêzykowych
 

kania jest oddalone o ponad 10 km od
punktu szkoleniowego, koszty dojazdu na
zajêcia bêd¹ refundowane.

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

Zg³oszenia przyjmowane s¹ w biu-
rze projektu w Rzeszowie, ulica Jagielloñ-
ska 9 (budynek Domaru).

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

pod tym numerem od godz. 15.30
w dni  powszednie, a tak¿e  w soboty,
niedziele i �wiêta, zg³aszaæ mo¿na
przypadki

awarii sieci
wodoci¹gowo-kanalizacyjnej,

obs³ugiwanej przez Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej �Eko-Strug�
w Tyczynie.

W godzinach pracy Spó³ki awa-
rie zg³aszaæ mo¿na tak¿e pod nr
       tel. 22-19-312 lub 22-19-360

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

                    Rada Rodziców
                    przy Zespole Szkó³
                    w Tyczynie

zaprasza na
bal karnawa³owy

4 lutego 2006 r. od godz. 19.00.
Bal odbêdzie siê w pa³acu

Wodzickich - siedzibie szko³y.
Zapewniamy �wietn¹ zabawê

przy zespole muzycznym Rewers,
obfity bufet -  w tym 3 gor¹ce po-
si³ki oraz atrakcje u�wietniaj¹ce bal.

Cena biletu 150 z³ od pary.
Zapisy i wp³aty w sekretaria-

cie szko³y do 20 stycznia br.,
tel. 017 22 19 365.
       Ilo�æ miejsc ograniczona
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Przygotowania Jase³ek w szkole rozpoczê³y siê w pa�-
dzierniku 2005 r.

Dobór uczniów do przedstawienia odbywa³ siê na zasa-
dzie dobrowolno�ci. Uczniowie zg³aszali siê lub zaproponowani
przez nauczycieli wyra¿ali chêæ grania danej roli. Po rozdaniu ról
�aktorzy� przyst¹pili do nauki poszczególnych fragmentów tek-
stów. Próby, a w niej koncentracja na dykcji i ekspresji aktorskiej

Tradycja i wspó³czesno�æ

     Jase³ka w gimnazjum

Halina Krzysztofiñska

to kolejny etap naszej wspólnej pracy. ¯eby stworzyæ ca³o�æ
widowiska trzeba pomy�leæ o strojach i rekwizytach. Uczniowie
sami o to zadbali. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e pomys³owo�æ m³o-
dych aktorów by³a bardzo du¿a. W ich prace zaanga¿owali siê
rodzice. W przypadkach w¹tpliwych korzystali z pomocy na-
uczycieli organizuj¹cych przedstawienie.

Etapem koñcz¹cym przygotowania by³a próba general-
na. Po niej przedstawienie Jase³ek mog³a ju¿ zobaczyæ ca³a spo-
³eczno�æ lokalna. Mia³o to miejsce 18 grudnia 2005 r. w O�rodku
Kultury w Tyczynie. Nasze Jase³ka obejrzeli m.in. przedstawicie-
le w³adz samorz¹dowych i ko�cielnych, stowarzyszeñ i organi-
zacji dzia³aj¹cych na terenie gminy Tyczyn (m.in. cz³onkowie
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym, Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów z Tyczyna), rodzice i nauczyciele.

Widowisko powtórzone zosta³o trzykrotnie dla uczniów
w dniach 19- 20 grudnia 2005 r. i wprowadzi³o nas w okres �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia.

Oprawê muzyczn¹ przygotowa³a nauczycielka muzyki
pani Barbara Chmielewska wraz z chórem.

Organizatorami Jase³ek byli: Halina Krzysztofiñska,
Joanna Pawlak i Agnieszka Szopa.

Alfred Szostek - prezesem Strugu

Pi³ka no¿na

21 grudnia 2005 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-wy-
borcze LKS STRUG Tyczyn wybra³o na nowego Prezesa Klubu
Alfreda Szostka. Jeszcze w pa�dzierniku by³ on szefem sekcji
pi³karskiej w Resovii.

- W Strugu jest trudna sytuacja i du¿o roboty - mówi
nowy prezes, tak¿e w³a�ciciel jednej z najwiêkszych firm prze-
wozowych w regionie. - Zespó³ jest pod �kresk¹� i ¿eby pozo-
staæ w IV lidze, trzeba zmian. Kto� doceni³, ¿e uda³o mi siê utrzy-
maæ w poprzednim sezonie Resoviê, chc¹ bym teraz pomóg³
Strugowi.

Poprzedni zarz¹d, z prezesem Jaros³awem ¯ukowskim,
z³o¿y³ dymisjê, która po udzieleniu absolutorium zosta³a przyjê-
ta. W³a�nie by³y szef zaproponowa³ Szostka na stanowisko pre-
zesa. Wiceprezesem do spraw sportowych bêdzie Jaros³aw ̄ u-
kowski, wiceprezesem ds. organizacyjnych Grzegorz Kopaczyñ-
ski, a wiceprezesem ds. m³odzie¿y - Dariusz Fudali. Funkcjê se-
kretarza klubu powierzono Andrzejowi Grondeckiemu, a w za-

rz¹dzie pracowaæ bêd¹ tak¿e: Dariusz Baran, Janusz Ro¿kiewicz
i Andrzej Wrona.

W pierwszych dniach stycznia w Klubie odbêd¹ siê spo-
tkania nowego Zarz¹du z rad¹ dru¿yny i trenerem.

Nowiny, 23-26 grudnia 2005 r.

Harmonogram wymiany
dowodów osobistych

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 Urzêdzie Gminy i Miasta w Tyczynie, pokój 31
(USC), II piêtro. Do z³o¿enia wniosku niezbêdne s¹:
2 zdjêcia,  odpis aktu urodzenia  (kawaler, panna), odpis aktu
ma³¿eñstwa (¿onaci, mê¿atki, wdowcy, wdowy, rozwiedzeni),
wype³niony formularz wniosku,  potwierdzenie wp³aty doko-
nanej  w kasie UGiM w wysoko�ci 30 z³.
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Wkrótce w Gminnym Centrum Pra-
cy w Tyczynie bezrobotni z terenu gminy
bêd¹ mogli za³atwiaæ wiêcej spraw. Oprócz
potwierdzenia gotowo�ci do podjêcia pra-
cy bêd¹ mogli otrzymaæ m.in. za�wiadcze-
nie o okresach zarejestrowania i pobiera-
nia zasi³ku, zg³osiæ bezrobotnego oraz
cz³onków rodziny do ubezpieczenia zdro-
wotnego, otrzymaæ i zaktualizowaæ legi-
tymacjê ubezpieczeniow¹, z³o¿yæ o�wiad-
czenie o podjêciu pracy, dokonaæ tzw.
wyrejestrowana, itp.

Bêdzie to mo¿liwe dziêki porozu-
mieniu Burmistrza Gminy Tyczyn z Dyrek-
torem Powiatowego Urzêdu Pracy w Rze-
szowie oraz zainstalowania sta³ego ³¹cza
internetowego, który umo¿liwi dostêp do
bazy danych PUP.

Mamy nadziejê, ¿e zwiêkszy rów-
nie¿ dostêp do aktualnych ofert pracy
i programów, którymi dysponuje Centrum
Aktywizacji Bezrobotnych w Rzeszowie.

Gminne Centrum Pracy w Tyczy-
nie doposa¿one bêdzie w 2 dodatkowe
komputery i drukarkê laserow¹.

Kompleksowa
obs³uga bezrobotnych

* Powiatowy Urz¹d Pracy w Rzeszowie
jest jednostk¹ organizacyjn¹ powiatu rze-
szowskiego, która swoim zasiêgiem obej-
muje powiat ziemski (14 gmin) oraz po-
wiat grodzki (miasto Rzeszów).

W sk³ad struktury organizacyjnej
Urzêdu Pracy wchodz¹:
- O�rodek Ewidencji i �wiadczeñ
- Centrum Aktywizacji Bezrobotnych
- O�rodek Doradztwa Indywidualnego
Bezrobotnym �Centrum Plus�
Adres:
Powiatowy Urz¹d Pracy w Rzeszowie
ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów
sekr. 862-00-16 (Dyrektor Urzêdu)
cent. 850-26-30, fax 862-30-90

> Celem dzia³ania O�rodka Ewidencji
i �wiadczeñ jest:

- informacja,
- rejestracja bezrobotnych,
- zg³aszanie zmian (zameldowanie, stan
cywilny, wykszta³cenie, itp.),
- zg³aszanie bezrobotnych do ubezpiecze-
nia zdrowotnego,
- wyrejestrowania,
- zasi³ki dla bezrobotnych,
- wydawanie �wiadczeñ, w tym RP-7,
- przyjmowanie deklaracji o dochodach
i potwierdzanie gotowo�ci do podjêcia
pracy,
- dodatki aktywizacyjne.
Adres:
ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów
sekr. 862-00-16 (Dyrektor Urzêdu)
cent. 850-26-30, fax 862-30-90
www.pup.rzeszow.pl

> Do podstawowych zadañ Centrum Ak-
tywizacji Bezrobotnych nale¿y:
- po�rednictwo pracy,
- prace krótkoterminowe,
- targi pracy,
- instrumenty rynku pracy (dotacje,
sta¿e, prace interwencyjne, roboty pu-
bliczne),
- doradztwo zawodowe, klub pracy, szko-
lenia, obs³uga osób niepe³nosprawnych,
- programy specjalne i wspó³praca z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi.
Adres:
Centrum Aktywizacji Bezrobotnych
ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
sekr. 850-47-90 (Z-ca Dyrektora)
cent. 854-19-17

> �Centrum Plus� O�rodek Doradztwa In-
dywidualnego Bezrobotnym

Centrum Plus jest przedsiêwziê-
ciem realizowanym wspólnie z brytyjski-
mi publicznymi s³u¿bami zatrudnienia
Jobcentre Plus w oparciu o program New
Deal, który odniós³ sukces w Wielkiej Bry-
tanii, czego dowodem jest utrzymywanie
siê na najni¿szej stopie bezrobocia przez
ostatnie 20 lat.

New Deal jest nowatorsk¹ form¹
�wiadczenia us³ug przez urzêdy pracy
i polega na indywidualnym podej�ciu do-
radcy (konsultanta) do ka¿dego klienta.
Program ten skierowany jest do osób ak-
tywnie poszukuj¹cych pracy, którzy po-
przez swoje zaanga¿owanie, wysok¹ mo-
tywacjê i chêæ wspó³pracy mog¹ osi¹gn¹æ
swój cel zawodowy.
Adres:
ul. Langiewicza 15
38-085 Rzeszów
tel. 87-55-000, fax (0-17) 87-55-006

                        Jadwiga K³os

W tyczyñskim GCI

Warto wiedzieæ...

Gminne Centrum Informacji
(Tyczyn, ul. Rynek 25)

czynne jest od poniedzia³ku
do pi¹tku

w godz. 7.30 - 17.30, w soboty od 9.00
do 14.00,  tel. 22-91-885.

Agnieszka Kocur

W ostatnich dniach grudnia
2005 r. na rêce Burmistrza Gminy
Tyczyn Kazimierza Szczepañskiego
wp³ynê³o pismo nastêpuj¹cej tre�ci

Zbli¿a siê
koniec
kolejnego
roku,
ju¿ 2005,

a zarazem czas podsumowañ, analiz
i planów na przysz³o�æ. Z ogromn¹ ra-
do�ci¹ pragnê w kilku s³owach podziê-
kowaæ Pañstwu za aktywne wspó³two-
rzenie i kszta³towanie naszego rynku
pracy.

By³ to rok ciê¿ki, ale i owocny,
szczególnie w pozyskiwaniu dodatko-
wych �rodków finansowych  na  po-
moc  poszukuj¹cym  pracy  i  praco-
dawcom.  Razem  ze  �rodkami przyzna-
nymi obligatoryjnie algorytmem (8 mln
100 tys.) uda³o siê rok zamkn¹æ kwot¹
prawie 14 mln. Tak wielkich �rodków
finansowych nigdy do tej pory nie
pozyskali�my.

To w³a�nie m. in. dziêki Pañstwu
stworzono mo¿liwo�ci odbycia wiêk-
szej ilo�ci sta¿y, przygotowania zawo-
dowego w miejscu pracy czy wyposa-
¿enia lub doposa¿enia nowych stano-
wisk dla naszych klientów.

Wielu z poszukuj¹cych pracy
odby³o niezbêdne przeszkolenia czy
kursy podnosz¹c swoje kwalifikacje za-
wodowe (ponad 1150 osób). Najs³absi
na rynku uczestniczyli w pracach pu-
blicznych i interwencyjnych utrzymu-
j¹c aktywny kontakt z zatrudnieniem,
co nie jest bez znaczenia szczególnie
dla ich sfery psychicznej. Wielu, jak na
nasze lokalne warunki, podjê³o ryzyko
prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej
na w³asny rachunek w oparciu m. in.
o dotacje ze �rodków Funduszu Pracy.

Wszystkie te osi¹gniêcia nie by-
³yby mo¿liwe bez po�redniego czy bez-
po�redniego Pañstwa udzia³u.

W imieniu Starosty Rzeszow-
skiego, w³asnym i pracowników PUP
sk³adam za ten wk³ad szczere i serdecz-
ne podziêkowania, licz¹c na dalsz¹
owocn¹ wspó³pracê w latach nastêp-
nych.

Z  wyrazami  szacunku

Dyrektor Powiatowego Urzêdu
                Pracy w Rzeszowie
                       Adam Panek
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Ksi¹¿ki o gminie
W UGiM, pok. 25 (I piêtro), mo¿-

na  kupiæ ksi¹¿ki o Tyczynie i innych miej-
scowo�ciach naszej Gminy.
S¹ to:
- �Z dziejów Sanktuarium w Borku Sta-
rym k. Rzeszowa� (1995), pr. zbiorowa;
cena 10 z³.
- �Ludwik Wodzicki� - ziemianin z Ty-
czyna� (1997), autor S³. Wnêk; cena 7 z³.
- �Dzieje parafii Tyczyn� (1996), autor
ks. Franciszek Malak; cena 15 z³.
- �Tyczyn - dziedzictwo kulturowe�
(2003), pr. zbiorowa; cena 15 z³.
- �Tyczyn i okolice� (2003), autorka
Barbara Samolewicz, cena 15 z³.

Tenis sto³owy.
> Dobry mecz rozegra³y tenisistki z Kiel-
narowej z liderkami z Nowego Targu ule-
gaj¹c im stosunkiem 6:4, a by³y bliskie
sprawienia sporej niespodzianki. Wynik
meczu po grach deblowych by³ 3:3 i go-
spodarze pewni swego przed meczem za-
czêli nerwowo siê przygl¹daæ na dalszy
rozwój wydarzeñ. Niestety, pomimo bar-
dzo ambitnej postawy Monika Kiet ule-
g³a liderce z �Gorców� 3:2, pora¿ek do-
zna³y te¿ Katarzyna P³odzieñ i Agnieszka
Dzwierzyñska i tylko pewny punkt dorzu-
ci³a Jadwiga Ku�nierz, która zdoby³a kom-
plet 2,5 pkt i mecz zakoñczy³ siê zwyciê-
stwem �góralek�. W meczu tym 1,5 pkt
zdoby³a Katarzyna P³odzieñ.
> Cenne 3 punkty na koniec roku zdobyli
Te¿ tenisi�ci Jaru. Najpierw nieoczekiwa-
nie pokonali na wyje�dzie 7:3 KSOS Kra-
ków, gdzie komplet punktów zdobyli Pa-
we³ W³odyka 2,0; Konrad Maliszewski 1,5
i Mi³osz Sawczak 1,0, oraz zremisowali
z KKTS Krosno 5:5, a punkty zdobyli Pa-
we³ W³odyka i Mi³osz Sawczak po 2,5.
> Nie gorzej zaprezentowa³a siê Marta
Makowiecka, która w Ostro³êce rozgry-
wa³a II Ogólnopolski Turniej Klasyfika-
cyjny. Zawodniczka Jaru uplasowa³a siê
na XVII miejscu minimalnie poprawiaj¹c
lokatê z poprzedniego turnieju.
> W Rzeszowie, w dniach 28-30 grudnia
ubr. rozgrywany by³ miêdzynarodowy tur-
niej �Rzeszów Interreg 2005�, w którym
wyst¹pi³y reprezentacje Podkarpacia,
miasta Vromov ze S³owacji i Lwowa z Ukra-
iny. W turnieju  wziê³o udzia³ 5-ciu repre-
zentantów Jaru Kielnarowa, którzy wyst¹-
pili w ekipie Rzeszów II. Zajêli oni II miej-
sce pokonuj¹c Vranor 5:2, Lwów 5:2 oraz
ulegaj¹c dru¿ynie Rzeszów I  6:1. W dru-
¿ynie wyst¹pili: Dorota Rz¹sa, Jagoda Zie-
miañska, Agnieszka Dzwierzyñska, Mo-
nika Kie³t i Pawe³ W³odyka.

Ryszard Rz¹sa

Pani Danucie STOCH£A
G³ównej Ksiêgowej Zespo³u
Szkó³ w Tyczynie
wyrazy szczerego wspó³czucia
z powodu �mierci

SIOSTRY
sk³adaj¹:
              dyrektor, pracownicy
              i nauczyciele Szko³y

Stypendia dla uczniów
Zmian¹ ustawy z dnia 16 grudnia

2004 r. o systemie o�wiaty, od stycznia
2005 wprowadzona zosta³a pomoc mate-
rialna w formie stypendiów oraz zasi³ków
szkolnych dla uczniów szkó³ podstawo-
wych, gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjal-
nych oraz s³uchaczy kolegiów nauczyciel-
skich, nauczycielskich kolegiów jêzyków
obcych i kolegiów pracowników s³u¿b
spo³ecznych. Celem pomocy jest zmniej-
szenie ró¿nic w dostêpie do edukacji wy-
nikaj¹cych z trudnej sytuacji materialnej
ucznia.

Wyp³ata stypendium oraz zasi³ku
szkolnego jest zadaniem w³asnym gminy
dotowanym z bud¿etu pañstwa.

Na wyp³atê stypendiów w roku
2005 Gmina Tyczyn otrzyma³a  dotacjê ce-
low¹ w kwocie 116 388 z³otych.

W miesi¹cu maju wyp³acono jed-
norazowe stypendium w formie gotówko-
wej dla 542 uczniów i s³uchaczy w wyso-
ko�ci od 70 do 112 z³otych na osobê
w zale¿no�ci od dochodu rodziny na ³¹cz-
n¹ kwotê 43 325,50  z³otych za okres od
stycznia do czerwca.

Na rok szkolny 2005/2006 decyzj¹
Burmistrza zosta³o przyznane jednorazo-
we stypendium szkolne dla 369 uczniów
w dwóch ratach:
> na okres od wrze�nia  do grudnia 2005 r.
w wysoko�ci od 186  do 243 z³,
> na okres od stycznia  do czerwca 2006 r.
w wysoko�ci od 90  do 153 z³ - w zale¿no-
�ci od wysoko�ci dochodu przypadaj¹-
cego na osobê  w rodzinie.

Stypendia zosta³y przyznane
w formie refundacji poniesionych kosz-
tów zwi¹zanych z edukacj¹ ucznia tj.:

- �W³adys³aw Samek ch³op - inteligent
z Borku Starego� (2004), oprac. red.
W. Daszykowska-Ruszel; cena 15 z³.
- �Szko³a w Budziwoju w latach
1847-1973� (2005),autorki: Teresa
Borowiec i Regina Kawa; cena 15 z³.
- �Szanse i bariery rozwoju gminy�
(1997), autorzy: Z. Stachowski i K. Szcze-
pañski; cena 15 z³.
- �Historia budziwojskich ch³opów�
(2005), auttorka Wioletta Pruchnik;
cena 15 z³.
- �Samorz¹d lokalny - istota, efekty i do-
�wiadczenia� (2005), pr. zbiorowa,
cena 10 z³.
- W kasie UGiM mo¿na nabyæ znaczek
z herbem Tyczyna. Znaczek kosztuje 5 z³.

- ca³kowite lub czê�ciowe pokrycie kosz-
tów udzia³u w dodatkowych zajêciach
edukacyjnych,
- zakup podrêczników, pomocy szkolnych,
przyborów szkolnych, stroju sportowego,
stroju wymaganego na praktykach,
- ca³kowite lub czê�ciowe pokrycie kosz-
tów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania - zakup biletów
miesiêcznych, zakwaterowania w interna-
cie, kosztów zakupu posi³ków (to kryte-
rium dotyczy wy³¹cznie uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych i s³uchaczy kole-
giów).

Na podstawie z³o¿onych do rozli-
czenia imiennych faktur i rachunków,
kwitariuszy oraz biletów miesiêcznych,
w miesi¹cu grudniu 2005 r. wyp³acono
351 stypendiów na ³¹czn¹ kwotê
65 915,86 z³.

Osoby, które otrzyma³y decyzje
o przyznaniu stypendium na okres od
stycznia do czerwca 2006 r. maj¹ obowi¹-
zek z³o¿enia dokumentów stwierdzaj¹-
cych poniesione wydatki w Gminnym
Zespole Obs³ugi Szkó³ w Tyczynie w ter-
minie do 31 maja 2006 r.

Stanis³awa Kopeæ

KSERO
Salonik Prasowy

z a p r a s z a

codziennie od godz. 8.00 do 16.00
Tyczyn, ul. Rynek 19

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

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

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

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

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

O G £ O S Z E N I A

Do wynajêcia pokój z kuchni¹.
 (144/3)         Tyczyn, tel. 22-19-476 (wieczorem)

SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

Wszyscy zainteresowani umieszczeniem swojej
oferty na naszych ³amach, proszeni s¹ o osobisty
kontakt z redakcj¹ - UGiM pok. 26, I piêtro (lub pok. 24).
Oferty �Szukam pracy�, �Dam pracê� i �Sprzedam/
kupiê dzia³kê, dom� s¹ bezp³atne.

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 9 i 12 arów
w Tyczynie. Wydane warunki zabudowy.
(147/1)                                        Tel. 0-692-812-549

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

M³oda, dyspozycyjna z okolicy Tyczyna - poszukuje
pracy - sprz¹tanie lub opieka nad dzieckiem.
(41/3)                                           Tel. 0-508-763-824

                  Zespó³ Muzyczny � F o x b a n d �
* Wesela * Zabawy * Studniówki

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

Sprzedam dzia³ki rolne o pow. 53 ary i 32 ary w Her-
manowej zalesione (pr¹d).
(142/1)                                        Tel. 0-606-339-685

Sprzedam dzia³kê roln¹ zalesion¹ o pow. 50 arów
w Hermanowej.
(143/1)                                        Tel. 0-606-339-685

M³oda, uczciwa posprz¹ta dom, mieszkanie.
(42/1)                                           Tel. 0-503-398-512

Wynajmê pilnie mieszkanie (dom) 3 pokoje
z kuchni¹.
(145/1)                            Tel. 866-11- 37, 866-11-27

Osoba pracuj¹ca szuka pokoju do wynajêcia
w Tyczynie.
(146/1)               Tel. 0-886-513-208 (wieczorem)                            AUTO  KANAS  ASO

                                          Fiat, Alfa Romeo, Lancia
                                              Tyczyn, ul. Ko�ciuszki 12

                                           Tel./fax 22-99-032, 0605-132-264
> Stacja kontroli pojazdów
> Ca³odobowa pomoc drogowa
> Kompleksowe naprawy blacharsko-lakiernicze
> Bezgotówkowe naprawy powypadkowe

Czynne od 8.00 - 19.00, sob. do 14.00

                   BISBUD Sp.j.
                            Tyczyn, ul. Ko�ciuszki 20

                              tel. 22-99-243, fax. 22-93-104

Dystrybutor materia³ów budowlanych
> blachy, dachówki, okna, farby, rynny, schody, bramy,
> transport z roz³adunkiem,
> doradztwo techniczne, sprzeda¿ ratalna.

Zapraszamy
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