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28 grudnia 2006 r. odby³a siê sesja
Rady Miejskiej. Radni podjêli uchwa³y
w sprawach:
> stawki dotacji przedmiotowej do 1 m3

�cieków. Dotacja z bud¿etu gminy do
1 m3 �cieków dostarczonych do sieci ka-
nalizacyjnej obs³ugiwanej przez PGK
�Eko-Strug� w 2006 r. wynosi³a 1,60 z³.
W 2006 r. cena za odprowadzanie 1 m3 �cie-
ków wynosi³a 5,09 z³, w tym: mieszkañcy
p³acili  3,49 z³, dotacja gminy wynosi³a 1,60
z³. Na 2007 r. Spó³ka �Eko-Strug� przed-
stawi³a cenê za odprowadzenie 1 m3 �cie-
ków  w wysoko�ci 4,94 z³. Proponowana
cena dla mieszkañców - 3,45 z³, dotacja
gminy - 1,49 z³. W bud¿ecie gminy na 2007
r. zosta³a zabezpieczona kwota na ten cel
w wysoko�ci 387.400 z³
> bud¿etu Gminy Tyczyn na 2007 r.
> przyjêcia Programu Wspó³pracy Gmi-
ny Tyczyn z organizacjami pozarz¹dowy-
mi oraz innymi podmiotami prowadz¹cy-
mi dzia³alno�æ po¿ytku publicznego na
2007 r.  Gmina Tyczyn od lat realizuje swo-
je zadania w³asne we wspó³pracy z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi. Wspó³dzia³anie
samorz¹du i sektora pozarz¹dowego
sprzyja podnoszeniu efektywno�ci reali-
zacji zadañ publicznych. Zlecanie zadañ
i udzielanie dotacji organizacjom pozarz¹-
dowym okre�la ustawa  o dzia³alno�ci po-
¿ytku publicznego i wolontariacie. Z usta-
wy tej wynika konieczno�æ corocznego
uchwalania przez Radê Miejsk¹ progra-
mu wspó³pracy z tymi organizacjami.
Uchwa³a okre�la faktyczne potrzeby, for-
my wspó³pracy i zadania na 2007 r. w na-
stêpuj¹cych obszarach:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej,
sportu i turystyki poprzez:
- wspieranie zadañ polegaj¹cych na upo-
wszechnianiu  kultury fizycznej i sportu,
- wspieranie organizacji imprez sportowo-
rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci
i m³odzie¿y.
2. Kultura, ochrona tradycji i dziedzictwa
kulturowego i promocja gminy poprzez:
- wspieranie spo³ecznych lokalnych ini-
cjatyw kulturalnych,
- wspieranie przedsiêwziêæ artystycznych
realizowanych na terenie Gminy (koncer-
ty, przegl¹dy itp.)
3. Profilaktyka uzale¿nieñ i przeciwdzia³a-
nie patologiom spo³ecznym poprzez:
- wspieranie dzia³añ na rzecz profilaktyki
i rehabilitacji uzale¿nieñ,
- wspieranie dzia³añ z zakresu przeciwdzia-
³ania patologiom spo³ecznym,
- powierzenie organizacji wypoczynku
zimowego i letniego dla dzieci i  m³odzie¿y

Rada uchwali³a...
> w Matysówce - 14 stycznia 2007 r.
                 (godz. 12.00, Dom Ludowy)

> w Bia³ej - 21 stycznia 2007 r.
         (godz. 16.00, Szko³a Podstawowa)

> w Budziwoju - 28 stycznia 2007 r.
                    (godz. 14.00, Dom Ludowy)

> w Kielnarowej - 4 lutego 2007 r.
                   (godz. 12.00, Dom Ludowy)

> w Tyczynie - 18 lutego 2007 r.
                    (godz. 10.00, Dom Kultury)

Wybory so³tysówz rodzin biednych i zagro¿onych patolo-
gi¹ spo³eczn¹.
4. Dzia³alno�æ na rzecz osób niepe³no-
sprawnych poprzez:
- wspieranie dzia³añ na rzecz aktywizacji
niepe³nosprawnych i pomocy ich rodzi-
nom,
- finansowanie dowozu dzieci niepe³no-
sprawnych do o�rodków edukacyjno-
wychowawczych,
- opieka socjalna i pielêgnacyjna osób
chorych, starszych i niepe³nosprawnych,
- powierzenie prowadzenia �rodowisko-
wego Domu Samopomocy dla osób z za-
burzeniami psychicznymi w Tyczynie,
5. Pomoc rodzinom i osobom  w trudnej
sytuacji ¿yciowej poprzez:
- wspieranie dzia³añ Banku ¯ywno�ci
zwi¹zanych z rozdzia³em artyku³ów ¿yw-
no�ciowych dla rodzin w trudnej sytuacji
¿yciowej.

Wspó³praca Gminy z organizacja-
mi pozarz¹dowymi przybieraæ bêdzie m.in.
formy: zlecania podmiotom Programu re-
alizacji zadañ publicznych na zasadach
okre�lonych w ustawie; wzajemnego in-
formowania siê o planowanych kierun-
kach dzia³alno�ci i wspó³dzia³anie w celu
zharmonizowania tych kierunków; konsul-
towania projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotycz¹cych dzia³alno�ci
statutowej organizacji; publikowanie wa¿-
nych informacji dotycz¹cych dzia³alno�ci
organizacji pozarz¹dowych na stronach
internetowych gminy i w �G³osie Tyczy-
na�; udzia³ przedstawicieli organizacji
w sesjach Rady Miejskiej z mo¿liwo�ci¹
zabierania g³osu; uzgodnieniu listy zagad-
nieñ priorytetowych na kolejny rok bu-
d¿etowy.
> trybu postêpowania o udzielenie dota-
cji z bud¿etu Gminy Tyczyn podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów pu-
blicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹-
gniêcia zysku na realizacjê zadañ Gmi-
ny, sposobu rozliczania oraz kontroli wy-
konywania zadañ. W bud¿ecie Gminy s¹
corocznie planowane �rodki finansowe na
zadania Gminy realizowane przy wspó³-
udziale podmiotów. Organizacja pozarz¹-
dowa mo¿e otrzymaæ dotacjê na wykona-
nie zadania Gminy po zapewnieniu udzia-
³u �rodków w³asnych w jego realizacji.
Wybór projektów z³o¿onych przez pod-
mioty w zakresie realizacji zadañ Gminy
odbywa siê na zasadzie konkursu ofert,
og³oszonego i przeprowadzonego przez
Burmistrza. Wysoko�æ dotacji nie mo¿e
przekroczyæ 80% ca³kowitych kosztów
realizacji zadania Gminy. Podmiot mo¿e
otrzymaæ dotacjê na wiêcej ni¿ jedno za-
danie w ci¹gu roku. �rodki finansowe

przyznane podmiotowi w ramach dotacji
na realizacjê zadania Gminy nie mog¹ byæ
przeznaczone na finansowanie: kosztów
sta³ych dzia³alno�ci podmiotu, wydatków
na zadania inwestycyjne i remontowo-
budowlane. Uchwa³a precyzuje: tryb roz-
patrywania ofert, zasady kontroli wydat-
kowania dotacji i sposób ich rozliczania.
> wydatków, które niewygasaj¹ z up³y-
wem 2006 r.
> ustalenia wynagrodzenia dla Burmi-
strza. Rada ustali³a wynagrodzenie dla
Burmistrza Gminy Tyczyn na kwotê 7.400
z³, na któr¹ sk³adaj¹ siê: miesiêczne wyna-
grodzenie zasadnicze w wys. 4.000 z³, do-
datek funkcyjny - 1.500 z³, dodatek spe-
cjalny (20% wynagrodzenia zasadnicze-
go i dodatku funkcyjnego) - 1.100 z³, do-
datek za wys³ugê lat (20% wynagrodze-
nia zasadniczego) - 800 z³.
> zmian w Statucie Miejsko-Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Tyczynie.
Miejsko-Gminny O�rodek Pomocy Spo-
³ecznej jest jednostk¹ bud¿etow¹ powo-
³an¹ do realizacji zadañ wynikaj¹cych
z ustawy o pomocy spo³ecznej. Zgodnie
z wymogami  ustawy o finansach publicz-
nych obs³ugê finansowo-ksiêgow¹ powi-
nien prowadziæ we w³asnym zakresie (do-
tychczas obs³uga finansowo-ksiêgow¹
prowadzona by³a przez pracowników urzê-
du gminy). W zwi¹zku z powy¿szym od-
by³ siê konkurs na g³ównego ksiêgowe-
go M-GOPS, którego rozstrzygniêcie na-
st¹pi³o w ostatnich dniach grudnia 2006 r.
G³ówn¹ ksiêgow¹ MGOPS zosta³a Lidia
Prokop.
> uzupe³nienia sk³adu Komisji Rady
Miejskiej. Do sk³adu Komisji O�wiaty,
Kultury i Zdrowia dopisany zosta³ radny
Grzegorz Jacek; komisja liczyæ bêdzie te-
raz 9 osób.
> dokonania zmian w bud¿ecie na 2006 r.
  Po czê�ci roboczej odby³o siê spotkanie
op³atkowe radnych i zaproszonych go�ci.
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Dziêki uprzejmo�ci Pani Dyrektor
Szko³y Podstawowej w Hermanowej mgr
Renaty Prokop Ko³o Terenowe PTTK nr
32 w Rzeszowie mog³o sfinalizowaæ im-
prezê turystyczn¹ dla najm³odszych dzie-
ci z klas I - IV.

Impreza odby³a siê w dniu 3 grud-
nia 2006 r. na terenie szko³y i lasu Przyla-
sek. W pierwszej czê�ci zajêæ odby³y siê
minimarsze na orientacjê.

Impreza ta pozwoli³a zapoznaæ siê
z technik¹ poruszania w nieznanym
terenie trzymaj¹c w rêku mapê i kompas.
Dru¿yny dwuosobowe w przewa¿aj¹cej

Hermanowa

Miko³ajki ̀ 2006

                             Antoni Hada³a
                                  Wiceprezes Zarz¹du

Fot. £ukasz Biedka

Og³oszenie wyników minimarszów na orientacjê

Miko³aj wrêcza upominki

czê�ci dobrze poradzi³y sobie z pokona-
niem 3-kilometrowej trasy.

Ogó³em w imprezie wziê³o udzia³
68 dru¿yn, a w sumie 166 osób. Ze strony
PTTK �cis³e kierownictwo imprezy stano-
wili: kol. kol. Stanis³aw Polañski i £ukasz
Kuczmarz. Opiekê nad m³odzie¿¹ pe³ni³o
kilkunastu  nauczycieli,  sêdziów i obs³u-
ga techniczna. Uczestnicy rekrutowali siê
z 8 szkó³, a to: Szko³y Podstawowej
Nr 2, 16, 17, 25, 27 z Rzeszowa, Szko³y Pod-
stawowej w Zwiêczycy i Szko³y Podsta-
wowej w Hermanowej oraz M³odzie¿owe-
go Domu Kultury w Rzeszowie. Na zakoñ-
czenie tej czê�ci spotkania nast¹pi³ wzmac-
niaj¹cy poczêstunek. Kolejnym zajêciem
by³y gry i zabawy na sali gimnastycznej.
Najbardziej oczekiwanym punktem by³o
przybycie �wiêtego Miko³aja, który przy
pomocy obs³ugi zgromadzi³ wiele upomin-
ków dla uczestników zabawy. Mnogo�æ
zgromadzonych prezentów pozwoli³a na
obdarowanie wszystkich dzieci. W koñ-

cowej czê�ci nast¹pi³o og³oszenie wyni-
ków Marszy na Orientacjê:
I miejsce zajêli uczniowie ze Szko³y Pod-
stawowej nr 17 z Rzeszowa - Maciej Lu-
bera i Kacper Leszczak.
II miejsce zajêli uczniowie ze Szko³y Pod-
stawowej w Hermanowej -  Patryk Jawor-
ski, Adrian Majda i Damian Skoczylas.
III miejsce przypad³o równie¿ uczennicom
ze Szko³y w Hermanowej - Paulinie Ki-
ferling i Ewelinie Janda.

W imieniu Zarz¹du Oddzia³u PTTK
w Rzeszowie pragnê t¹ drog¹ bardzo ser-
decznie podziêkowaæ Pani Dyrektor i pra-
cownikom  Szko³y Podstawowej  w Her-
manowej  za bezinteresown¹ pomoc w ob-
s³udze imprezy �Miko³ajki 2006�.

Rada
Rodziców

przy Szkole Podstawowej
w Kielnarowej
zaprasza na

zabawê karnawa³ow¹
w Domu Ludowym
10 lutego 2007 r.  o godz.19.00.
Gra zespó³ muzyczny ATUT,
Cena biletu 100 z³ od pary.
Zapisy
Ma³gorzata Tereszkiewicz
                    tel. 017-22-99-575
Justyna Stachów
                     tel. 017-22-91-711
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Ka¿dy ma swego anio³a - wierzy-
my w to od najm³odszych lat. ¯yjemy
w przekonaniu, ¿e te nieziemskie istoty
czuwaj¹ nad nami w ka¿dym momencie na-
szego ¿ycia. Ma³o tego, wiêkszo�æ z nas
od ma³ego jest zaprzyja�niona przynaj-
mniej z jednym z boskich pos³añców -
Anio³em Stró¿em. Gorliwie modlimy siê do
niego o pomoc czy wsparcie. Anio³y po-
d¹¿aj¹ naszymi �ladami, chroni¹ nas od
z³ego i daj¹ poczucie bezpieczeñstwa.
Wierzymy, ¿e to Bóg spieszy nam z pomo-
c¹ wysy³aj¹c anio³a zawsze, gdy tego po-
trzebujemy.

Ka¿dy ma swego anio³a

daj¹ o tym, w jaki sposób anio³y ingeruj¹
w sytuacjê, która zdaje siê cz³owiekowi
bez wyj�cia, w jaki sposób chroni¹ i bro-
ni¹ ludzi, jak im otwieraj¹ oczy na drogê,
która prowadzi ich w ¿yciu. Z historii tych
wynika, ¿e anio³y nigdy nie pozostawiaj¹
cz³owieka samemu sobie, ¿e id¹ wraz z nim
po wszystkich jego drogach, by go chro-
niæ i przekazywaæ mu poczucie bezpieczeñ-
stwa w³a�nie wtedy, gdy znalaz³ siê sam
na sam ze swoim strachem.

�Zaprzyja�nij siê z anio³ami� - jest
to rada, któr¹ wielki papie¿, �w. Leon, daje
wszystkim chrze�cijanom. Anielscy przy-

rzysza ¿ycia, jakim jest anio³. Uczniowie,
utrwalaj¹c jego wygl¹d, czy to w formie
malarskiej, czy przestrzennej, jeszcze bar-
dziej siê z nim z¿yli i zaprzyja�nili. Wszak
�w. Augustyn powiedzia³: �Wszystkie rze-
czy widzialne tego �wiata s¹ ca³y czas pod
piecz¹ anio³ów�.

Prace ocenia³o fachowe jury
w sk³adzie: dr Krystyna Ziemniak - rze�-
biarka oraz pracownik naukowy Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego, pani Alicja Kustra
- dyrektor MiGBP w Tyczynie oraz pani
Marta G³odowska - kierownik Domu Lu-
dowego w Budziwoju. Podczas uroczy-

stego rozstrzygniêcia konkursu, które
odby³o siê 19 grudnia ubr., nagrody z r¹k
burmistrza Kazimierza Szczepañskiego
otrzymali:
> klasy I-III:
I m. - Ala Kalandyk (Hermanowa) i Mar-
lena Szyszka (Matysówka);
II m. - Paulina Kozubek (Hermanowa)
i Kasia T³uczek (Tyczyn);
III m. - Patryk Wania i Monika Domino
(Tyczyn)
> klasy IV-VI:
I m. - Klaudia Ko³cz (Bia³a), Bartek Grze-
byk i Paulina Wojtowicz (Budziwój);
II m. - Dorota Szala (Bia³a) i Magdalena
Rataj (Matysówka);
III m. - Ania Welc, Magdalena Mita³ (Kiel-
narowa), Ania G³odowska, Rafa³ Warzy-
bok (Budziwój), £ukasz Ocieczek
(Tyczyn).
Wyró¿nienia - Karolina G³adki, Maciek
Ziarnik (Budziwój), Joanna Oczo� (Kiel-
narowa), Magdalena Kozak (Bia³a).
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody pocieszenia.

Serdecznie dziêkujemy uczniom
oraz ich opiekunom, za zaanga¿owanie
w pracê, jak¹ w³o¿yli w wykonanie prac.
Mamy nadziejê, ¿e ten konkurs pozwoli³
im zaprzyja�niæ siê ze swoimi anio³ami.
Od tej pory na pewno otocz¹ one nas
wszystkich jeszcze troskliwsz¹ opiek¹.

Sk¹d bie-
rze siê to przeko-
nanie o sta³ej
obecno�ci anio³a
w naszym ¿yciu?
G³ownie z tradycji
biblijnej. W Biblii
mo¿emy odnale�æ
opowie�ci o anio-
³ach, które spie-
szy³y ludziom
z pomoc¹ i które
wskazywa³y im
drogê. Opowia-

Dla tego
Szko³a Podsta-
wowa w Budzi-
woju oraz MiGBP
w Tyczynie za-
prosi³y uczniów
szkó³ podstawo-
wych Gminy Ty-
czyn do udzia³u w
konkursie ph.
�Ka¿dy ma swe-
go anio³a�. By³
on okazj¹ do
zmaterializowania
tego tak bliskiego
wszystkim towa-

                      Katarzyna B³oñska

jaciele bêd¹ nas os³aniaæ i chroniæ od licz-
nych niebezpieczeñstw, z³a, chorób i wy-
padków. One pragn¹ byæ naszymi przyja-
ció³mi i kochaj¹ nas ca³¹ intensywno�ci¹
anielskiej natury.

A jak dzieci wyobra¿aj¹ sobie
swojego anio³a?

�wiêta Bo¿ego Narodzenia by³y
najlepszym okresem, aby siê o tym prze-
konaæ. Wyobra�nia dzieciêca, nieska¿o-
na wizerunkami utrwalonymi w sztuce czy
filmie, mo¿e nas naprawdê zaskoczyæ.
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Jest �roda 20 grudnia 2006 r. Za
oknem szaro�æ w niczym nie zdradza �wi¹-
tecznego klimatu. Jednak wewn¹trz O�rod-
ka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego dla dzieci niepe³nosprawnych
w Czerwonkach od rana panuje podnio-
s³a atmosfera. Dzi� Wigilia. Obchodzimy
j¹ co roku z rodzicami naszych podopiecz-
nych. W tym roku jest wyj¹tkowa, zapro-
sili�my na ni¹ �Pomocników �w. Miko³a-
ja� i zaprzyja�nionych go�ci. Ju¿ pachnie
barszcz z grzybkami i pierniki kilka dni
wcze�niej upieczone przez Marysie, Aniê
i Sebastianka z pomoc¹ wychowawczyni
p. Beaty.

Sale piêknie wystrojone, a w tej naj-
wa¿niejszej sto³y nakryte bia³ym obrusem,
a na nim sianko. W centrum za� szopka ze
�wiêt¹ Rodzin¹ i ¿ywa choinka, taka do

 Wigilijne opowiadanie

Ka¿dy z nas ma na tyle du¿¹ d³oñ,
¿e mo¿e uczyniæ z niej Betlejem.

Dyrekcja, zespó³ terapeutów

oraz wychowankowie O�rodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-

chowawczego w Czerwonkach

sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania

wszystkim sponsorom i osobom

zaprzyja�nionym za okazywan¹

¿yczliwo�æ w formie wsparcia

finansowego i rzeczowego w ci¹gu

minionego roku.

Marysie, Ania i Sebastianek gotowi do pieczenia pierników

Karolinka przyjmuje prezent od �w. Miko³aja

Marcinek przyjmuje �wiat³o Betlejmskie

                       Zespó³ terapeutów
                       OREW Czerwonki

sufitu. Zbli¿a siê godzina 11.00. Wszystko ju¿ gotowe. Go�cie zajmuj¹ miejsca.
Najprawdziwszy Stra¿ak wnosi �wiate³ko Betlejemskie. Marcinek i Karolinka z pomoc¹
wychowawczyñ przejmuj¹ p³omieñ i zapalaj¹ �wiece na sto³ach.

Pani Dyrektor wita go�ci. W s³o-
wie £ukaszowej Ewangelii przenosimy siê
do Betlejem, do ubogiej stajenki, gdzie
rodzi siê Dzieci¹tko. Jemu zawierzamy na-
sze dzieci, ich rodziców i siebie samych.
Dzieci prezentuj¹ krótk¹ inscenizacjê
o Bo¿ym Narodzeniu. Teraz dzielenie siê
op³atkiem i ¿yczenia. W rodzinnej atmos-
ferze zasiadamy do sto³u. Liczymy potra-
wy - na pewno jest ich 12 i jeszcze te nie-
spodzianki w pierogach� tyle rado�ci�
�piewamy kolêdy�, a czas tak szybko
biegnie, ¿e a¿ ¿al�. Jeszcze tylko podziê-
kowania i po¿egnanie i zosta³a nam�
Maleñka Mi³o�æ� w sercach.
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 Wigilijne opowiadanie

       Termin sk³adania tekstów na
dyskietce lub CD up³ywa

22 stycznia 2007 r.
Zdjêcia mile widziane.

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek
w godzinach

 od 8.00 do 15.00 (I piêtro)

Pani dyrektor wita go�ci.
Od lewej Beata Faryna, Henryk Szyde³ko, Marta Leniart, Halina Gajewska

W oczekiwaniu na wystêp

Harmonogram wymiany
dowodów osobistych

Do 31 grudnia 2006 r. nale¿a³o wymieniæ
        dowód wydany 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 Gmi-
ny i Miasta, pokój 31 (USC), II piêtro.

Do z³o¿enia wniosku niezbêdne s¹:
2 zdjêcia, odpis aktu urodzenia  (kawaler,
panna), odpis aktu ma³¿eñstwa (¿onaci,
mê¿atki, wdowcy, wdowy, rozwiedzeni),
wype³niony formularz wniosku, potwier-
dzenie wp³aty dokonanej  w kasie UGiM
w Tyczynie w wysoko�ci 30 z³.

Uwaga czytelnicy!
Nastêpny numer �GT� uka¿e siê

z dat¹ 28 stycznia 2007 r.

�Komu jest potrzebne Bo¿e Narodzenie� - przedstawienie w wykonaniu dzieci

Od 1 stycznia 2007 r. wesz³a
w ¿ycie nowa ustawa o op³atach
skarbowych, która likwiduje
op³aty za pomoc¹ znaczka
skarbowego.

Teraz op³at skarbowych
mo¿na dokonywaæ w Kasie
Urzêdu lub przelewem bankowym
na konto Gminy.

Nr konta:
64 9164 0008 2001 0000 0286
0015
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W grudniu ubr. panie z  Miejskiej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczy-
nie wraz z zaproszonym go�ciem - Pani¹
Mart¹ Baran, odwiedzi³y dzieci z Przed-
szkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr
�w. Dominika w Tyczynie. By³a to kolejna
wizyta w tej placówce, zorganizowana
w ramach akcji �Ca³a Polska czyta dzie-
ciom�.

Pani Marta czyta³a przedszkolakom
bajki specjalnie dobrane dla tej grupy wie-
kowej. Dzieci ogl¹da³y piêknie wydane
ksi¹¿eczki przeznaczone dla ma³ego czy-
telnika, opowiada³y na pytania zorgani-
zowanego �Mini konkursu bajek�. Przed-
szkolaki wykaza³y siê du¿¹ wiedz¹, �wiet-
nie zna³y nie tylko bajki, ale równie¿ auto-
rów. Udowodni³y, ¿e du¿o wiedz¹ na te-
mat ksi¹¿ek i sposobu ich wypo¿yczania.
Wiedzia³y, w jaki sposób nale¿y siê z nimi
obchodziæ. Tê wiedzê dzieci zdoby³y za-
równo w domu, jak równie¿ podczas zajêæ
w przedszkolu. Du¿a czê�æ   dzieci czêsto
odwiedza bibliotekê z rodzicami lub star-
szym rodzeñstwem, czasem z w³asnej ini-

Ca³a Polska czyta dzieciom

      XV Fina³ WO�P
            14 stycznia 2007 r.
 Sala M-GOK w Tyczynie

 

Program:
8.00 - 15.00 - zbiórka pieniêdzy
           na terenie gminy przez wolontariuszy
13.00-14.15 - Koncert Noworoczny
            w wykonaniu dzieciêcych zespo³ów artystycznych
            dzia³aj¹cych przy M-GOK w Tyczynie.
14.15-15.00 - Koncert Przemyskiej Kapeli Podwórkowej
           �Po Prostu� oraz m³odzie¿owego zespo³u tanecznego
          �Fantazja� z Witaszczyc.
15.00-15.20 - Przekazanie pieniêdzy przez delegacje ze szkó³
           z terenu gminy
13.00-15.30 - Degustacja potraw przygotowanych przez
           Ko³a Gospodyñ Wiejskich
15.30-17.00 - praktyczna nauka udzielania pierwszej
           pomocy przez stra¿aków z OSP w Tyczynie
17.00-19.59 - Wystêpy Gwiazd! Licytacje! Pokazy Tañca!
Zaprezentuj¹ siê:
- Dawid �Cygan� Kostecki
- ¯u¿lowcy Stali Rzeszów
- Zespo³y taneczne: Flimero (cheerliders, show-dance),
         Kuba i Agata (towarzyski), Wataha (Break Dance)
         oraz Inwers (Show-Dance)
20.00 - �wiate³ko Do Nieba - pokaz sztucznych ogni
20.05-22.00 - Koncert Zespo³u: JACK IN THE GREEN

Organizatorzy:
                   Rada M³odzie¿y Tyczyna
                    Miejsko-Gminny O�rodek Kultury w Tyczynie

Ksi¹¿ki o gminie

- �Tyczyn -  edukacja regionalna�. Pro-
gram wycieczek po Tyczynie i okolicy dla
klas IV-VI (2006), autorka Anna Kowal-
czyk, cena 15 z³.
Najnowsze wydawnictwo skierowane do
uczniów, nauczycieli-regionalistów i tych,
którzy chc¹ pog³êbiæ wiedzê na temat na-
szego miasta i jego okolic.

- Album �Ziemia Tyczyñska�, 2006, wydawca - Podkarpacki
Instytut Ksi¹¿ki i Marketingu w Rzeszowie, tekst Dominika Lesz-
czyñska, zdjêcia Bartosz Frydrych i archiwum UGiM, opr. gra-
ficzne Sylwia Tulik. Cena 30 z³.
- Album �Niedaleko od Rzeszowa� z fotografiami z Hermano-
wej, Borku Starego, Kielnarowej i Tyczyna, (2006), cena 40 z³.
- �Ko�ció³ w Budziwoju� (2006), autorki: Teresa Borowiec,
Regina Kawa; cena 15 z³.
- �Samorz¹d lokalny - istota, efekty i do�wiadczenia� (2005),
praca zbiorowa, cena 10 z³.
- �Historia budziwojskich ch³opów� (2005), aut. Wioletta Pruch-
nik; cena 15 z³.
- �Szko³a w Budziwoju w latach 1847-1973� (2005), autorki:
Teresa Borowiec i Regina 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.

cjatywy, a czasem po zajêciach bibliotecz-
nych i wycieczkach do biblioteki organi-
zowanych przez wychowawczynie.

 Akcja �Ca³a Polska czyta dzie-
ciom� trwa nadal i w roku 2007 z pewno-

�ci¹ naszych najm³odszych czytelników
odwiedzimy jeszcze wiele razy wraz z za-
proszonymi go�æmi.
                               Alicja Kustra
                              Teresa Leniart
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�rodki finansowe przyznane przez Radê Miejsk¹ w for-
mie dotacji dla Miejsko-Gminnego O�rodka Kultury w Tyczynie
wykorzystywane s¹ g³ównie na bie¿¹ce utrzymanie i remonty
budynków tj. Domów Ludowych w ka¿dej miejscowo�ci oraz
O�rodka Kultury w Tyczynie.

W ostatnich latach sukcesywnie przeprowadzane by³y
remonty i adaptacje pomieszczeñ pod dzia³alno�ci kulturaln¹.
I tak:
> w Domu Ludowym w Borku Starym zaadaptowano pomiesz-
czenie i zakupiono wyposa¿enie na potrzeby �wietlicy. Wyre-
montowano dach, rynny, wymieniono czê�æ okien, przeprowa-
dzono odwodnienie budynku i u³o¿ono kostkê brukow¹. W roku
bie¿¹cym zaplanowano wymianê kolejnych okien a w nastêp-
nych latach ocieplenie i elewacjê budynku.
> w Domu Ludowym w Kielnarowej za³o¿ono instalacjê odgro-
mow¹, zaadaptowano pomieszczenia pod toalety, czê�ciowo
wyremontowano instalacjê elektryczn¹, wybudowano nowe

Inwestycje i remonty w Domach Ludowych

schody wej�ciowe, zakupiono sprzêt nag³a�niaj¹cy. W kolej-
nych latach planujemy wymianê kot³owni z wêglowej na gazo-
w¹ oraz ocieplenie i elewacjê budynku.
> w Domu Ludowym w Budziwoju po remoncie dachu oraz insta-
lacji elektrycznej wyremontowano �wietlicê, zakupiono krzes³a
i sprzêt nag³a�niaj¹cy, a w 2006 roku uda³o siê przebudowaæ

kot³owniê z wêglowej na gazow¹. W roku bie¿¹cym zaplanowa-
no wymianê instalacji centralnego ogrzewania w ca³ym budyn-
ku, a w nastêpnych latach osuszenie i elewacjê.

> w klubie �Country� w Budziwoju wymieniono okna, za³o¿o-
no instalacjê odgromow¹, wyremontowano salê i wymieniono
tapicerkê krzese³.
> w stosunkowo nowych Domach Ludowych w Hermanowej
i Matysówce równie¿ by³y wykonane pewne prace remontowe
i budowlane. W Hermanowej wymieniono rynny, wymalowano
dach, wymieniono schody i po³o¿ono kostkê brukow¹. Zaku-
piono wyposa¿enie �wietlicy oraz sprzêt nag³a�niaj¹cy. Nato-
miast w Matysówce wybudowany zosta³ parking przed Domem
Ludowym.
> najwiêksz¹ inwestycj¹ w roku 2006 by³o przyst¹pienie do
modernizacji i rozbudowy Domu Ludowego w Bia³ej. W pierw-
szym etapie zosta³ wymieniony dach nad sal¹ widowiskow¹.

W dziesiêæ lat po remoncie Dom Kultury w Tyczynie
równie¿ wymaga remontu dachu, a g³ównie rynien oraz adapta-
cji piwnic pod dzia³alno�æ.

Mam nadziejê, ¿e w³adze samorz¹dowe sprzyjaæ bêd¹
naszym planom i zamierzeniom w podwy¿szaniu standardów
lokalnych niezbêdnych do rozszerzenia oferty kulturalnej.

Dom Ludowy
w Borku Starym

serdecznie zaprasza na

Koncert Noworoczny
dedykowany Babciom i Dziadziom

W programie:
- Jase³ka oraz program artystyczny w wykonaniu
  uczniów SP w Borku Starym
- wspólne kolêdowanie

            14 stycznia 2007 r. (niedziela) godz. 16.00
                     sala widowiskowa DL w Borku Starym

                                                            Zofia Matys
                                                                              Dyrektor M-GOK
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Od niedawna wiemy, ¿e wst¹pienie do Unii Europejskiej
da nam nie tylko wielki strumieñ pieniêdzy i przyspieszenie cy-
wilizacyjne, jakiego nie do�wiadczy³y pokolenia Polaków, ale
równie¿ postawi przed nami wyzwania, które trudno bêdzie zre-
alizowaæ bez wysi³ku rz¹du i samorz¹du oraz pe³nej akceptacji
spo³ecznej. Do takich trudnych przedsiêwziêæ nale¿y regulacja
gospodarki odpadami komunalnymi. W krajach Unii odpady
musz¹ byæ zagospodarowane zgodnie z zasadami zrównowa¿o-
nego rozwoju (tak, by nie odbywa³o siê to kosztem przysz³ych
pokoleñ) oraz odpowiedzialno�ci zanieczyszczaj¹cego, który
musi za zanieczyszczenie zap³aciæ. W krajach Unii nieprzetwo-
rzone odpady nie mog¹ byæ sk³adowane, opakowania musz¹
byæ zbierane selektywnie (by mo¿na je by³o poddaæ odzyskowi
materia³owemu lub energetycznemu), resztki biomasy musz¹ byæ
kompostowane, zgazowywane lub utylizowane termicznie,
a komunalne odpady niebezpieczne musz¹ byæ zbierane osob-
no tak, by w 100% mo¿na je by³o profesjonalnie utylizowaæ.

Nasza rzeczywisto�æ (gmin Zwi¹zku Komunalnego �Wi-
s³ok�) w dalszym ci¹gu odbiega od wymogów Unii, a jaskó³ki -
jak choæby wprowadzenie zbiórki baterii w szko³ach (w 2005
i 2006 roku najlepsza zbiórka w Polsce i nagroda Zielonej Baterii)
nie czyni¹ wiosny. Podejmuj¹c dyskusje, co i jak nale¿y zmieniæ,
warto siêgn¹æ do sprawdzonych modeli zewnêtrznych.

Z tego powodu na zaproszenie Zwi¹zku Komunalnego
�Wis³ok� w listopadzie ubr. na terenie gmin Zwi¹zku przebywa³a
grupa ekologów ze Szwecji  i Norwegii prowadz¹ca cykl szkoleñ
dla naszych samorz¹dów. Na panelu dyskusyjnym w rzeszow-
skim Ratuszu  zaprezentowano szwedzki model gospodarki od-
padami komunalnymi w oparciu o rozwi¹zania, które wykorzy-
stuje siê w 60-tysiecznym mie�cie Ostersund (region Jamtland).

Zagospodarowanie odpadów komunalnych jest zada-
niem w³asnym gminy. W³adze gminy odpowiadaj¹ politycznie
i finansowo za realizacjê unijnych dyrektyw odpadowych,
w szczególno�ci utylizacjê odpadów niebezpiecznych, redukcjê
biomasy, ograniczenie sk³adowania (op³aty za sk³adowanie od-
padów s¹ bardzo wysokie - podatek ekologiczny od tony odpa-
dów wynosi 1600 koron). Samorz¹d, by wype³niæ nakazy prawa,
otrzymuje wa¿ny instrument, jakim s¹ op³aty mieszkañców wpro-
wadzane do kasy miasta. Ka¿da rodzina (jest ich ok. 13 000) p³aci
sta³¹ zale¿n¹ od powierzchni domu op³atê odpadow¹ (�rednio
ok. 1800 koron rocznie, 1 korona = 0,5 z³). W ramach tej op³aty
samorz¹d organizuje kompleksow¹ zbiórkê odpadów, ich zago-
spodarowanie, utylizacjê termiczn¹ oraz dzia³ania informacyjno-
edukacyjne. Ta ostatnia sfera jest oczkiem w g³owie w³adz Oster-
sund. Burmistrz miasta mówi, ¿e najwa¿niejsza jest edukacja eko-
logiczna kierowana do najm³odszych, �rednich wiekiem i naj-
starszych, czyli do wszystkich, ci¹gle, ponownie �i jeszcze raz
�nieustannie! Roczny bud¿et Ostersund na tê dzia³alno�æ wy-
nosi 500 tys. koron.

Osobnym tematem jest organizacja zbiórki odpadów opa-
kowaniowych. T¹ organizuje biznes (producenci dóbr i handel,
który te dobra wprowadza na rynek). Ten, kto czerpie zyski
z istnienia opakowañ (szklanych butelek i s³oików, plastikowych
opakowañ, styropianowych tacek, drewnianych pude³eczek, alu-
miniowych tubek i puszek itp.) powinien zadbaæ o ich zebranie

Jak to siê robi w Szwecji

Gospodarka
     odpadami komunalnymi

i powtórne wykorzystanie. Je�li producenci lub dzia³aj¹ce w ich
imieniu organizacje odzysku nie uzyskaj¹ odpowiednich pozio-
mów recyklingu - zap³ac¹ wysokie kary. Wspólne dzia³ania
wszystkich �graczy �mieciowego rynku� zaowocowa³y komplet-
nym systemem. Na osiedlach mieszkaniowych w Ostersund
wprowadzono sieæ Osiedlowych Punktów Zbiórki Odpadów. Za-
daszone pomieszczenia o powierzchni ok. 60 m2 wyposa¿one
zosta³y w pe³ne zestawy estetycznych pojemników do segrega-
cji szk³a (prze�roczystego i kolorowego), kilku rodzajów makula-
tury i plastiku, selektywnie zbieranych odpadów niebezpiecz-
nych takich jak farby, kleje, baterie, lampy rtêciowe, przetermi-
nowane lekarstwa, domowe �rodki ochrony ro�lin itp. W punk-

Zestaw pojemników do segregacji w Osiedlowym Punkcie Zbiórki
Odpadów w Osterund
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tach znajduj¹ siê plastikowe zamkniête kompostowniki o pojem-
no�ci oko³o 5 m3, do których mo¿na wrzuciæ odpady organiczne
pochodzenia ro�linnego. Otrzymywany kompost s³u¿y do utrzy-
mania zieleni na osiedlu. Osiedlowe punkty s¹ uzupe³nione przez
gniazda pojemników do segregacji stoj¹ce przy centrach han-
dlowych oraz automaty do zbiórki segregowanych opakowañ
np. butelek i puszek. W Ostersund wszystkie apteki przyjmuj¹
zu¿yte lekarstwa, a w sklepach elektrycznych i elektronicznych
mo¿na oddaæ zu¿yte baterie i �wietlówki.

Dodatkowo w³adze sfinansowa³y budowê Miejskiej Sta-
cji Przyjêcia Odpadów Komunalnych. W stacji mieszkañcy
Ostersund mog¹ samodzielnie i bezp³atnie oddaæ posegrego-
wane ��mieci�, takie jak niepotrzebne meble, gruz budowlany,
deski, sprzêt AGD -stare lodówki, pralki, telewizory, du¿e ilo�ci
�ciêtej trawy i ga³êzi, oleje przepracowane, ¿arówki, akumulato-
ry, elementy gumowe, odzie¿ itp. Dla oszczêdno�ci szwedzkie
rodziny nauczy³y siê gromadziæ posegregowane odpady tak,
by raz na pó³ roku wywie�æ ich du¿¹ ilo�æ bezp³atnie! System
selektywnej zbiórki uzupe³nia zbiórka odpadów zmieszanych
(11 000 ton na rok), które przeznaczone s¹ do spalania w odle-
g³ym o 400 km zak³adzie utylizacji. Dziêki wieloletniej polityce
tylko 3 000 ton odpadów rocznie wywo¿onych jest na lokalne
sk³adowisko, a wszystkie zebrane odpady niebezpieczne utyli-
zowane s¹ bezpiecznie i odpowiedzialnie.

Ekologiczne nawyki wspiera prawo. Wrzucenie odpadów
do lasu, wsadzenie do pojemników nieodpowiedniego typu od-
padu lub pozostawienie ��mieci� obok kontenerów skutkuje
karami finansowymi, o które wnioskuje firma obs³uguj¹ca miesz-
kañców lub  dzia³aj¹ca w Szwecji �ekologiczna policja�, tropi¹ca
�ekoprzestêpców�.

Model Szwedzki jest skuteczny �i kosztowny. Zapewne
³atwiej inwestowaæ w ekologiê w jednym z najbogatszych pañstw
Europy! Produkt narodowy brutto na jednego mieszkañca
w Szwecji to 25 400 dolarów, w Polsce 4 230 dolarów. Taka dys-
proporcja wiele t³umaczy, je�li chodzi o infrastrukturê odpado-
w¹, lecz nie mo¿e byæ usprawiedliwieniem na brak zwyk³ej eko-
logicznej kultury. Szwedzi podkre�lali, jak wiele w dzia³aniach na
rzecz zrównowa¿onego rozwoju zale¿y od nastawienia nas sa-
mych - zwyk³ych obywateli.

W gminie Tyczyn nietrudno codziennie segregowaæ od-
pady opakowaniowe, gdy ³atwo mo¿na kupiæ worki na szk³o,
makulaturê, metale czy plastik. Dodatkowo dostêpne s¹ wolno-
stoj¹ce pojemniki do segregacji odpadów. Szkoda tylko, ¿e dla
wielu gniazdo recyklingowi jest �wietn¹ okazj¹ (gdy nikt nie

widzi) do podrzucenia zwyk³ych �mieci! Nie powinno przekra-
czaæ naszej mo¿liwo�ci sk³adanie do osobnego pude³ka przeter-
minowanych lekarstw i innych domowych odpadów niebezpiecz-
nych, tak by nie wyrzucaæ ich do zwyk³ych �mieci, a oddaæ
w trakcie organizowanej przez gminê obwo�nej zbiórki odpadów
niebezpiecznych. Czy w³a�ciciele domków jednorodzinnych
nie mogliby kompostowaæ trawy i innych ro�linnych odpadków
w przydomowych kompostownikach?

Kto� powie, ¿e to trudne do wyobra¿enia. Zapewne
tak�ale jeszcze do niedawna �cieki z miast i miasteczek trafia³y
do rzek �na ostro�, a odpady palono lub wyrzucano do pobli-
skiego lasu albo nad brzeg potoku. Có¿, w XXI wieku cywilizo-
wany cz³owiek musi byæ odpowiedzialny za �rodowisko i dodat-
kowo - nie warto p³aciæ kar. Plotki mówi¹, ¿e ju¿ nied³ugo Polsce
mog¹ groziæ �odpadowe kary� w wysoko�ci ponad 30 000 EURO
codziennie!!! od dnia zas¹dzenia kary �a¿ do dnia osi¹gniêcia
wymaganych prawem standardów.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Rzeszowskiej

Parafia p.w. �w. Trójcy i �w. Katarzyny
w Tyczynie

i Miejsko-Gminny O�rodek Kultury
w Tyczynie

serdecznie zapraszaj¹
w niedzielê 21 stycznia 2007 r. na

Kompostownik w Osiedlowym Punkcie Zbiórki Odpadów
w Osterund

                                          Miros³aw Rusza³a
                                                                       ekolog
                                       Przewodnicz¹cy Zarz¹du ZK �Wis³ok�

�Pójd�my wszyscy do stajenki�
II Przegl¹d Kolêdowy w Tyczynie

                               Dyrektor artystyczny: Andrzej Szypu³a

- uroczyst¹ Mszê �w. z  udzia³em chórów
                            w ko�ciele parafialnym - godz. 16.00
- koncert kolêdowy w sali Domu Kultury - godz. 17.15

W koncercie wyst¹pi¹ chóry:
- Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Tyczynie
                                                     dyrygent Diana Ha³oñ,
- �Benedictus� Parafii �w. Trójcy i MB w Czudcu
                                                       dyrygent Szymon Stec,
- Parafii �w. Józefa Robotnika w Pstr¹gowej
                                                         dyrygent Pawe³ £¹cki,
 - �Sanctus� Parafii �w. Katarzyny w Gogo³owie
                                                    dyrygent Kazimierz Jantoñ,
- �Harfa� Parafii �w. Anny w Niewodnej
                                                      dyrygent Tomasz Irzyk,
- �Deo Gloria� Parafii �w. Stanis³awa w Boguchwale
                                                    dyrygent Mieczys³aw Bia³y,
- �Gaudium� Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego
   w Mogielnicy                           dyrygent Mieczys³aw Bia³y,
- Parafii �w. Trójcy i �w. Katarzyny w Tyczynie
                                                      dyrygent Beata Adamczyk.
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Dzisiaj wiemy o nich wiele,
a przede wszystkim to, ¿e nie by³a to ro-
dzina zupe³nie zwyczajna. Ojciec Józefa
Arnold bywa³ przecie¿ na dworze cesar-
skim w Wiedniu, a jego siostra Ludwika
mieszka³a w tym mie�cie a¿ do 1960 r., czy-
li do chwili swojej �mierci. Kiedy ¿y³a do
Polski nie przyje¿d¿a³a, to do niej w³a�nie
przed wojn¹ je�dzi³ Józef Jellinek. Jego
dziadek Arnold za ¿onê wzi¹³ sobie pannê
z Kresów, któr¹ zapozna³ w trakcie I �wia-
towej wojny. Z Austrii Arnold przyby³
w 1912 r. i zamieszka³ w Stryju.

Kiedy Józef Jellinek, bo on jest
w gruncie rzeczy naszych rozwa¿añ bo-
haterem, zamieszka³ w miejscowym inter-
nacie, wojna ju¿ trwa³a. Nied³ugo pó�niej
zaczêto starsz¹ m³odzie¿ werbowaæ do
tworz¹cych siê Legionów. Wojenn¹ zawie-
ruchê m³odzieniec szczê�liwie przetrwa³
i ze s³u¿by w I Brygadzie w chwale po-
wróci³. Nie zrezygnowa³ z munduru, dal-
sz¹  przygodê z wojskiem kontynuowa³
w 17 Pu³ku Piechoty, który stacjonowa³
wtedy w Rzeszowie.

Nied³ugo pó�niej spotka³ siê,
a nastêpnie o¿eni³ z pann¹ z Tyczyna. Wy-
brank¹ jego serca zosta³a Wiktoria Kon-
kol, córka Jana i Marianny. Trzeba dodaæ,
¿e m³odej parze szczê�cie sprzyja³o; ro-
dzina panny m³odej by³a bowiem dobrze
sytuowana. Przysz³y te�æ m³odego ¿o³nie-
rza je�dzi³ na Wêgry z sol¹, a stamt¹d przy-
wozi³ przede wszystkim s³ynny madziar-
ski tokaj. Zajêcie to przynosi³o niema³e
zreszt¹ dochody. Najwa¿niejsze jednak

O Józefie Jellinku, jego dzielnej ¿onie Wiktorii,
o ¯ydzie Drexlerze, a tak¿e o Pietrze Szo³dzie orynansie,

który siê z dzieæmi majora chêtnie bawi³

by³o to, ¿e rodzice Wiktorii byli to ludzie
�wiatli i powszechnie szanowani na ty-
czyñskich Zagrodach. Dodaæ nale¿y, ¿e
wojskowa posada pana m³odego tak¿e
dawa³a ma³¿onkom perspektywê na do-
statnie i bezpieczne ¿ycie.

Józef wraz z ¿on¹ przeniós³ siê do
Rzeszowa; zamieszkali w Domu Wojsko-
wym im. Lisa-Kuli. Obecnie w tych okoli-
cach ma swoj¹ g³ówn¹ siedzibê znana rze-
szowska firma Foto-Hurt. Ma³¿onkom
powodzi³o siê dobrze; szanowali siê i ko-
chali i to by³o dla nich najwa¿niejsze...
Kolejno rodzi³y siê ich dzieci: Irena,
Danuta, Lidia, Zbigniew i Marysia by³y
rado�ci¹ dla obojga rodziców.

W 1935 r. Jellinek zosta³ przenie-

siony na Staroniwê, rodzina zamieszka³a
na terenie miejscowej strzelnicy. ̄ ona m³o-
dego oficera pe³ni³a tam odpowiedzialn¹
funkcjê administratora, do pomocy mia³a
sze�ciu ¿o³nierzy. Pani Wiktoria posiada-
³a ma³ego mauzera, umia³a strzelaæ, co
zreszt¹ w�ród wojskowych rodzin by³o
umiejêtno�ci¹ powszechnie znan¹. By³y
to czasy dla rodziny bardzo przyjemne,
Józef mia³ do pomocy dwóch ordynan-
sów. Pierwszy z nich by³ Ukraiñcem, na-
zywa³ siê Pieter Szo³da, s³u¿y³ przy Jellin-
ku w wojsku polskim przez dwa lata. M³o-
dy ¿o³nierz chêtnie bawi³ siê z dzieæmi
swojego prze³o¿onego. Kolejny ordynans
przyby³ do rodziny gdzie� z Polski, by³
¯ydem i nazywa³ siê Drexler.

Rzeszów, rok 1937. Wiktoria i Józef Jellinkowie wraz z dzieæmi

Rok 1944. Rekonwalescencja po ranach odniesionych pod Monte Casino
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Ju¿ na dwa lata przed wybuchem
II wojny mówi³o siê, ¿e pewnie do niej doj-
dzie. Jellinek kupi³ wtedy ziemiê z parcela-
cji w Hermanowej nieopodal Tyczyna. S¹-
dzi³ bowiem, ¿e na wsi mo¿e byæ bezpiecz-
niej. Pocz¹tkowo by³o to w niesmak s¹-
siadom; nazywali oni miêdzy sob¹ Jellin-
ka �pasibrzuchem�. Kiedy rodzina za-
mieszka³a we wsi jej spokoju strzeg³ gro�-
ny wilczur o imieniu Zorka. O optymizm
i beztroskê by³o coraz trudniej.

Wojna niestety w koñcu wybu-
ch³a, Jellinek wyruszy³ na front. Mia³
szczê�cie nie zgin¹³ , nie dosta³ siê do nie-
woli, uda³o mu siê przedrzeæ na Wêgry.
Kraj ten by³ dla niego jedynie przystan-
kiem na wojennym szlaku, przedosta³ siê
wkrótce do Anglii. Pó�niej za� walczy³ m.in.
pod Monte Cassino, zosta³ tam ranny,
do�æ szybko powróci³ szczê�liwie do
zdrowia.

Po zakoñczeniu wojny ponownie
wyjecha³ do Anglii, pisa³ do ¿ony listy,
aby spróbowa³a dojechaæ wraz z dzieæmi
do niego. Wiktoria nie mia³a na to jednak
ochoty, a poza tym ca³a ta wyprawa wy-
dawa³a siê Jej nazbyt karko³omna.

Przebywaj¹c na emigracji, wiele
Józef my�la³ o swojej rodzinie i têskni³.
Kiedy w 1950 r. powróci³ do Polski zasta³
ju¿ zupe³nie now¹ rzeczywisto�æ. Tak jak
to siê wtedy na ogó³ dzia³o, �upomnia³o�
siê o niego rzeszowskie UB. Dla nich by³
ci¹gle gro�nym wrogiem, nie zostawiono
Go w spokoju. Trzy lata, które nastêpnie
spêdzi³ w wiêzieniu we Wronkach mia³y
go skruszyæ i nauczyæ pokory.

Kiedy wreszcie wyszed³ na wol-
no�æ postanowi³ opu�ciæ Hermanow¹
i wyjecha³ do Szczecina. Jego ¿ona wraz
z dzieæmi pozosta³a za� na miejscu. Ko-
bieta gospodarzy³a jak umia³a najlepiej,
sia³a, ora³a, obrabia³a ziemiê, choæ lekko
wtedy Jej nie by³o. Wojna i trudne czasy
po niej odbi³y na rodzinie du¿e piêtno.

Tymczasem Józefa dopad³
w Szczecinie zawa³; kiedy ju¿ wydobrza³,
to ponownie powróci³ do pracy. Prowa-
dzi³ m.in. kiosk, a po�niej przeszed³ na eme-
ryturê. Kiedy za� zmar³, pochowany zo-
sta³ w mie�cie nad Odr¹; nie staæ by³o jego
¿ony na przewiezienie zw³ok mê¿a bli¿ej
domu.

Pani Wiktoria natomiast, dzielna
kobieta radzi³a sobie jak mog³a, w koñcu
jednak nadszed³ Jej ostatni dzieñ. Zmar³a
20 kwietnia 1983 r., pochowano j¹ na cmen-
tarzu w Tyczynie.

                            Dariusz Fudali

  �Nie pal papierosów,
   Bo to zdrowiu szkodzi!
   Nie pij alkoholu,
   Bo rozum Ciê zawodzi!
   Nie sied� ca³y dzieñ
   wpatrzony w ekran komputera,
   bo taka bezmy�lno�æ
   Twój wolny czas po¿era (�)�
        (fragment wiersza Iwonki Kmiotek,
uczennicy klasy III ze SP w Matysówce)

Alkohol, papierosy, czy narkotyki
to u¿ywki, po które niestety siêgaj¹ coraz
m³odsze dzieci. Konieczne staje siê , wiêc
podejmowanie wszelkich dzia³añ s³u¿¹-
cych zmniejszaniu ryzyka wystêpowania
tego typu problemów.

Szko³a w Matysówce realizuje od
wrze�nia program profilaktyczny �¯yjê
zdrowo, bez na³ogów�. Ma on na celu pro-
pagowanie w�ród uczniów zdrowego sty-
lu ¿ycia; zwiêkszanie �wiadomo�ci zagro-
¿eñ wynikaj¹cych z picia alkoholu, pale-
nia papierosów; kszta³towanie zachowañ
asertywnych; rozwijanie umiejêtno�ci
podejmowania �zdrowych� decyzji.

Zorganizowali�my dla uczniów
du¿o konkursów, zajêæ ruchowych, tur-
niejów i rozgrywek sportowych. Korzy-
staj¹c z piêknej aury chodzili�my na spa-
cery, wycieczki. Dla dzieci ze szkolnej �wie-
tlicy �wietn¹ zabaw¹ by³ udzia³ w �wiêcie
Pieczonego Ziemniaka - by³a to okazja do
kolejnego ju¿ spotkania z uczniami zaprzy-
ja�nionej z nami Szko³y Muzycznej Nr 1
z Rzeszowa.

O tym jak zachowaæ siê w sytu-
acjach zagro¿eñ, w kontaktach z obcymi
osobami, jak dbaæ o zdrowie, nasi ucznio-
wie dowiadywali siê podczas licznych
pogadanek, dyskusji z nauczycielami i na
spotkaniach z zapraszanymi do szko³y
go�æmi: funkcjonariuszami policji, stra¿a-
kiem,  lekarzem.  Wszyscy nasi  uczniowie

Jestem zdrowy, wolny od na³ogów

                           Ma³gorzata B¹k

w dwóch grupach wiekowych ( klasy I-III
i IV-VI) uczestniczyli równie¿ w warszta-
tach profilaktycznych prowadzonych
przez pedagoga z O�rodka Psychoeduka-
cji i Socjoterapii w Rzeszowie. Po�wiêco-
ne by³y one kszta³towaniu zachowañ aser-
tywnych, czyli trudnej sztuce odmawia-
nia w ró¿norodnych okoliczno�ciach.

 Programem �¯yjê zdrowo, bez na-
³ogów� objêci zostali równie¿ rodzice
uczniów naszej szko³y. Zaprosili�my ich
na prelekcjê przygotowan¹ przez  Centrum
Szkolenia i Doradztwa PRO-FUTURO na
temat �Chroñmy nasze dzieci: Czy bêdzie
umia³ powiedzieæ: - dziêkujê - nie pijê, nie
palê, nie biorê��.

zdrowego stylu ¿ycia. Uczestniczyli
w spotkaniu z lekarzem, Panem Ryszardem
Rdzankiem; ogl¹dali filmy edukacyjne;
s³uchali bajek i opowiadañ; rywalizowali
w ró¿nych turniejach i rozgrywkach spor-
towych, przygotowywali prace plastycz-
ne i literackie (plakat, wiersz, has³o propa-
guj¹ce zdrowy, wolny od na³ogów styl
¿ycia). Liczne uczestnictwo i poziom wie-
dzy zaprezentowany przez uczniów w kon-
kursach tematycznych, plastycznych  i li-
terackich �wiadcz¹ o skuteczno�ci na-
szych dotychczasowych oddzia³ywañ.

1 grudnia ubr., odby³o siê podsu-
mowanie Tygodnia Promocji Zdrowia,
podczas którego uczniowie bior¹cy udzia³
w zajêciach �wietlicowych, zaprezentowali
inscenizacjê pt. �Potrafiê powiedzieæ
NIE!�, za� zwyciêzcom konkursów uroczy-
�cie wrêczono dyplomy i nagrody. Zaku-
pione one zosta³y dziêki pomocy finan-
sowej udzielonej szkole przez Gminn¹
Komisjê d/s Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych w Tyczynie, za któr¹ ser-
decznie dziêkujemy.

W ramach
realizacji naszego
programu profilak-
tycznego odby³ siê
te¿ nasz tegorocz-
ny Tydzieñ Promo-
cji Zdrowia. Prze-
biega³ on pod ha-
s³em �Jestem zdro-
wy, wolny od na³o-
gów�. W trakcie
jego trwania
uczniowie posze-
rzali swoj¹ wiedzê
na temat zdrowia,
bezpieczeñstwa,
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Zasady wyborów:
1. Cz³onkami samorz¹du rolniczego s¹ osoby fizyczne i prawne
bêd¹ce p³atnikami podatku rolnego, dochodowego z dzia³ów
specjalnych produkcji rolniczej oraz cz³onkowie RSP posiadaj¹-
cy w nich wk³ady gruntowe. Przys³uguje im prawo kandydowa-
nia do rady powiatowej izby i uczestniczenia w ich wybieraniu.
2. W gminie, w których pow. u¿ytków rolnych nie przekracza
4 tys. ha (okrêg jednomandatowy) do rady powiatowej izby wy-
biera siê - jednego cz³onka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okrêg
dwumandatowy) wybiera siê - dwóch cz³onków tej rady. W okrê-
gu wyborczym stanowi¹cym obszar miasta na prawach powia-
tu, wybiera siê tylko - jednego przedstawiciela.
3. W ka¿dym powiecie ziemskim  zostanie utworzona rada po-
wiatowa izby rolniczej. W jej sk³ad wejd¹ rolnicy, którzy
w wyborach do tego organu otrzymaj¹, najwiêksza ilo�æ wa¿nie
oddanych g³osów. Rada powiatowa izby wybiera, ze swojego
sk³adu, przewodnicz¹cego oraz delegata na Walne Zgromadze-
nie Podkarpackiej Izby Rolniczej.
4. Rolnik, ubiegaj¹cy siê o mandat cz³onka rady powiatowej izby
rolniczej musi wype³niæ i  z³o¿yæ  nastêpuj¹ce  dokumenty: zg³o-
szenie kandydata, o�wiadczenie o zgodzie na kandydowanie
oraz listê cz³onków zawieraj¹c¹ co najmniej 50 podpisów  popar-
cia. Druki te mo¿na otrzymaæ w ka¿dym urzêdzie gminy, w biurze
Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz biurach Rad Powiatowych.
Dokumenty nale¿y z³o¿yæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16 stycznia 2007 r. w siedzibie urzêdu gminy w godzinach pracy
urzêdu - u pe³nomocnika ds. wyborów.
5. Spis cz³onków izby rolniczej uprawnionych do g³osowania,
zostanie udostêpniony do wgl¹du w siedzibie gminy najpó�niej
w 14 dniu przed wyborami. Ka¿dy rolnik mo¿e sprawdziæ czy
zosta³ w nim ujêty i wnie�æ w tej sprawie za¿alenie.

Informacje o zasadach wyborów do Podkarpackiej Izby
Rolniczej mo¿na uzyskaæ w biurach Izby: 36-040 Boguchwa³a,
ul. Tkaczowa 146, tel. 017-87-14-078 lub 017- 87-14-077; w Urzê-
dzie Gminy i Miasta w Tyczynie pok. 31.

Twój udzia³ w wyborach zdecyduje czy Rolnicy, za po�rednic-
twem izby rolniczej, bêd¹ wp³ywaæ na:
* rz¹dowe projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolni-
czej oraz rynku rolnego poprzez ich opiniowanie i wnioskowa-
nie rozwi¹zañ,
* poziom absorpcji funduszy unijnych i innych �rodków wsparcia,
* kszta³t edukacji i doradztwa rolniczego,
* rozwój infrastruktury obszarów wiejskich i tworzenie nowych
miejsc pracy,
* poprawê struktury agrarnej, �rodowiska przyrodniczego, zdro-
wia i ochronê dziedzictwa kulturowego w regionie,
* wspó³pracê z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
* inne wa¿ne sprawy dotycz¹ce sytuacji ekonomicznej w rolnic-
twie oraz godne warunki ¿ycia na wsi.

Rolniku !!! Nie zmarnuj danej Ci szansy
We� udzia³ w wyborach do Izby Rolniczej

Podkarpacka Izba Rolnicza
Samorz¹d Rolniczy Województwa Podkarpackiego

4 lutego 2007 r.
odbêd¹ siê wybory do Rad Powiatowych Podkar-

packiej  Izby Rolniczej

Zabawa, nauka i praca to podstawowe formy dzia³alno-
�ci cz³owieka. O ile jednak m³odzie¿ g³ównie siê uczy, doro�li
przede wszystkim wykonuj¹ okre�lon¹ pracê, to dzieci najwiêcej
czasu spêdzaj¹ na zabawie. Powszechnie zabawa uwa¿ana jest
za co� tak oczywistego w ¿yciu dziecka, ¿e nie zastanawiamy
siê, jaka w³a�ciwie jest jej rola w jego rozwoju. Najistotniejsze
w zabawie jest to, ¿e dziecko podejmuje te czynno�ci, które
w danej chwili najbardziej je interesuj¹, pozwalaj¹ byæ aktyw-
nym i dostarczaj¹ rado�ci i przyjemno�ci. Ró¿norodno�æ zabaw
jest ogromna i ró¿ne ich klasyfikacje. Ostatecznie jednak, zajmu-
j¹cy siê t¹ problematyk¹, wyró¿nili nastêpuj¹ce rodzaje zabaw:
manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, rucho-
we i zabawy z elementami twórczo�ci artystycznej.

Dzia³alno�æ na przedmiotach dzieci z pierwszych etapów
rozwoju tj. w wieku niemowlêcym i poniemowlêcym, to w³a�nie
zabawy manipulacyjne. Daj¹ one dziecku mo¿liwo�æ zbierania
ró¿norodnych do�wiadczeñ dotycz¹cych w³a�ciwo�ci przedmio-
tów i s¹ jednocze�nie podstaw¹ do rozwoju jako�ciowo wy-
¿szych rodzajów zabaw.

Z czynno�ciami manipulacyjnymi �ci�le zwi¹zane s¹ czyn-
no�ci konstrukcyjne, polegaj¹ce pó�niej na budowaniu, kon-
struowaniu, wreszcie wytwarzaniu. Ten rodzaj zabaw zaspokaja
zapewne potrzebê twórczej aktywno�ci dzieci, kszta³ci umys³
i sprawno�æ ruchow¹, pomaga w uczeniu planowania czynno-
�ci, uczy pokonywaæ przeszkody pojawiaj¹ce siê na drodze re-
alizacji zadania. Pozosta³e typy zabaw pojawiaj¹ siê w okresie
przedszkolnym, nazywanym w literaturze �wiekiem zabaw�.

Jednak najwiêcej miejsca w ¿yciu dziecka powinny zaj-
mowaæ zabawy i gry ruchowe. Maj¹ one ogromne znaczenie dla
rozwoju fizycznego, ale ich warto�æ na tym siê nie koñczy. Dziê-
ki nim dzieci ucz¹ siê przestrzegania zasad wspó³dzia³ania w gru-
pie, odpowiedzialno�ci, dyscypliny, rozwijaj¹ sw¹ sprawno�æ
ruchow¹, spostrzegawczo�æ, jak te¿ dodatnie cechy charakteru
i osobowo�ci.

Zabawa nie jest tylko rozrywk¹. Ta forma aktywno�ci
jest wyznacznikiem   rozwoju  psychicznego, podlega kszta³to-
waniu   i doskonaleniu wraz z wiekiem. Ma  g³êbokie znaczenie
i powinna byæ otoczona opiek¹ wychowawcz¹, bo w niej kszta³-
tuj¹ siê m. in. wola, charakter, uczucia, postawy spo³eczno-mo-
ralne. Poprzez zabawê dziecko ma mo¿liwo�æ prze¿ywania ró¿-
nych sytuacji spo³ecznych, � uczy siê dawaæ, braæ, dzieliæ, wspó³-
pracowaæ i  podporz¹dkowywaæ swoj¹  osobowo�æ grupie�.
Bawienie siê z dzieckiem, a nie zabawianie go, pozwala rodzi-
com, wychowawcom nawi¹zaæ z nim bliski kontakt, lepiej je po-
znaæ, zrozumieæ. �wiadomi tak wa¿nego znaczenia zabawy
w rozwoju naszych dzieci, my doro�li powinni�my te¿ wysuwaæ
pomys³y zabawy, organizowaæ warunki i udzielaæ pomocy. Dni
wolne od pracy, wakacje, ferie powinny byæ okazj¹ do spêdza-
nia z dzieckiem wiêkszej ilo�ci czasu. �Szalone tempo� wspó³-
czesnego ¿ycia nie sprzyja temu niestety, ale nie mo¿e te¿ byæ
naszym usprawiedliwieniem. Telewizja, komputer sta³y siê obec-
nie ulubion¹ rozrywk¹ dzieci, a doro�li na to przyzwalaj¹, czêsto
dla przys³owiowego ��wiêtego spokoju�.

Warto �zatrzymaæ siê� na chwilê i pomy�leæ, ile czasu
spêdzamy ze swoim dzieckiem i kiedy tak naprawdê bawili�my
siê z nim.

Zabawa a rozwój dziecka

                                                        Ma³gorzata B¹k
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W rozporz¹dzeniu Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z 30 pa�dziernika
2006 r. (Dz.U. nr 203, poz. 1501) pojawi³y
siê zmiany dotycz¹ce wzoru wniosku
i szczegó³owych warunków przyznawania
p³atno�ci obszarowych. Wed³ug zmian
dzia³ka rolna to zwarty obszar o po-
wierzchni nie mniejszej ni¿ 0,1 ha, na któ-
rym jeden rolnik prowadzi jedn¹ grupê
upraw (poprzednio by³a to jedna ro�lina).

W 2007 r. we wniosku rolnik bê-
dzie zaznacza³ odpowiednio:
* ubieganie siê o przyznanie p³atno�ci
bezpo�redniej,
* przyznanie p³atno�ci uzupe³niaj¹cej do:
grupy upraw podstawowych dotyczy
upraw objêtych p³atno�ci¹ uzupe³niaj¹c¹
do gruntów rolnych innych ni¿ uprawy
paszowe i uprawy chmielu, ro�lin przezna-
czonych na paszê oraz upraw chmielu,
* przyznanie p³atno�ci cukrowej (do³¹cza
do wniosku umowê albo kopiê umowy
dostawy buraków),
* przyznanie pomocy finansowej z tytu³u
wspierania gospodarstw na obszarach
górskich i innych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania.

Zaznaczaæ równie¿ bêdzie siê re-
alizacjê przedsiêwziêæ rolno�rodowisko-
wych i poprawy dobrostanu zwierz¹t,
je�li realizujemy dodatkowo wype³niæ na-
le¿y oddzielny wniosek.

W nowym wzorze wniosku jest ko-
nieczno�æ zapisania (w tab. VI) powierzch-
ni gruntów rolnych na dzia³ce ewidencyj-
nej, która nie zosta³a zg³oszona do ¿ad-
nych p³atno�ci z powodu niespe³nienia
kryterium dzia³ki rolnej (0,1 ha). Uniknie-
my w ten sposób niespójno�ci w ca³ko-
witej powierzchni gospodarstwa. W do-
datkowej kolumnie nale¿y wpisaæ po-
wierzchniê gruntów rolnych, która zosta-
³a zalesiona w ramach dzia³ania �Zalesia-
nie gruntów rolnych�, zgodnie z planem
zalesiania, a nie zosta³y przekwalifikowa-
ne na grunty le�ne.

Rolnik bêdzie podpisywa³ o�wiad-
czenie, ¿e:
- znane s¹ mu skutki sk³adania fa³szywych
o�wiadczeñ,
- zna zasady przyznawania pomocy finan-
sowej oraz p³atno�ci objêtych niniejszym
wnioskiem,
- zosta³ poinformowany, ¿e obowi¹zek
podania danych wynika z przepisów
o krajowym systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznania
p³atno�ci.

P³atno�ci obszarowe inaczej
W przypadku wnioskowania

o p³atno�æ do gruntów rolnych zobowi¹-
zuje siê do: niezw³ocznego informowania
na pi�mie:
- o ka¿dym fakcie, który mo¿e mieæ wp³yw
na nienale¿ne lub nadmierne przyznanie
p³atno�ci,
- o ka¿dej zmianie, która nast¹pi w okresie
od dnia z³o¿enia wniosku do dnia przy-
znania p³atno�ci, np. zmian wykorzysty-
wania gruntów rolnych, wielko�ci po-
wierzchni upraw, przeniesienia posiada-
nia gospodarstwa,
> umo¿liwienia wstêpu kontroluj¹cym,
> utrzymywania gruntów rolnych w do-
brej kulturze rolnej przy zachowaniu wy-
mogów ochrony �rodowiska.

Wyp³aty p³atno�ci bezpo�rednich
za 2006 rok

Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa od 1 grudnia ubr., zgod-
nie z terminem, rozpoczê³a wyp³acanie na-
le¿no�ci z tytu³u p³atno�ci bezpo�rednich
za rok 2006. Na konta bankowe rolników
wp³ynie w sumie ponad 7,8 mld z³ (ok. 1,2
mld z³ wiêcej ni¿ w 2005 r.).

W pierwszej kolejno�ci dop³aty
trafi¹ do rolników gospodaruj¹cych na
terenach dotkniêtych tegorocznymi klê-
skami. Zapewniono, ¿e p³atno�ci bezpo-
�rednie zostan¹ wyp³acone do koñca lu-
tego 2007 r. Zaledwie 2-3% rolników, mo¿e
otrzymaæ pieni¹dze nieco pó�niej. W su-
mie ponad 1,4 mln rolników otrzyma ³¹cz-
nie ok. 7,8 mld z³.

Renty strukturalne
2007-2013 od marca

Ministerstwo Rolnictwa poinfor-
mowa³o, ¿e renty strukturalne w nowej
perspektywie finansowej mog¹ byæ uru-
chomione jako pierwsze dzia³anie ju¿
w marcu. Niestety, wysoko�æ �wiadcze-
nia  ma byæ ni¿sza ni¿ to z rozdania 2004-
2006. Bêdzie to oko³o 900 z³ w przypadku
1 osoby lub ok. 1500 z³, gdy do z³o¿enia
wniosku bêd¹ kwalifikowali siê oboje ma³-
¿onkowie. Ustawodawca chce, aby w ra-
mach okre�lonej kwoty przyznanej na ko-
lejny program rent strukturalnych  mogli
skorzystaæ wszyscy uprawnieni i chêtni
rolnicy.

      �Biuletyn informacyjno-handlowy�
                                    PODR Boguchwa³a
                                               styczeñ, 2007

W naszym regionie go�cili przed-
stawiciele fundacji HPI, którzy propono-
wali rolnikom wszechstronn¹ pomoc.

Spotkanie z fundacj¹ zajmuj¹c¹ siê
udzielaniem pomocy rolnikom zorganizo-
wa³o Podkarpackie Stowarzyszenie Rol-
nictwa Ekologicznego �Ekogal� w Chmiel-
niku. Nasze województwo jest g³ównym
beneficjantem programów pomocowych
fundacji; na oko³o 50 projektów na Pod-
karpaciu zrealizowano lub jest realizowa-
nych a¿ 13. Ze wzglêdu na bardzo dobr¹
wspó³pracê ze �rodowiskiem rolniczym
regionu, szczególnie bran¿y ekologicznej
przedstawiciele fundacji zaproponowali
nowe, bardzo ciekawe projekty, które mo-
g³yby byæ w najbli¿szym czasie realizo-
wane. Oprócz dotychczasowej pomocy
dotycz¹cej trzody chlewnej, drobiu czy
królików  zaproponowano równie¿ wspó³-
pracê w zakresie sadownictwa, zielarstwa
i pszczelarstwa. Pomoc ta polega³aby na
szkoleniu, dostawie sadzonek i elemen-
tów ogrodzenia za³o¿onych ju¿ upraw.

Fundacja HPI - Heifer Project In-
ternational, jest pozarz¹dow¹, miêdzyna-
rodow¹ organizacj¹ charytatywn¹, która
wspiera rozwój ma³ych gospodarstw rol-
nych finansuj¹c zakup zwierz¹t gospodar-
skich, �rodków zaopatrzenia rolniczego
oraz szkoleñ dla rolników. W ostatnim cza-
sie fundacja proponuje te¿ pomoc w za-
k³adaniu plantacji sadowniczych, zielar-
skich a tak¿e hodowli pszczó³.

W Polsce przedstawicielstwo Fun-
dacji HPI powsta³o w 1992 r. G³ównymi
celami pomocowymi fundacji jest:
- wspieranie w³a�cicieli ma³ych gospo-
darstw rolnych w zwiêkszeniu produkcji
rolniczej poprzez nieodp³atne przekazanie
im zwierz¹t gospodarskich, nasion i sa-
dzonek ro�lin oraz finansowanie zakupu
�rodków zaopatrzenia rolniczego i us³ug
weterynaryjnych;
- podnoszenie wiedzy rolniczej i �wiado-
mo�ci ekologicznej mieszkañców wsi;
- zachêcanie rolników do wspó³pracy
i podejmowania w³asnych inicjatyw na
rzecz rozwoju spo³eczno�ci lokalnych.

Informacji na temat mo¿liwo�ci
uzyskania pomocy fundacji HPI udziela
Podkarpackie Stowarzyszenie Rolnictwa
Ekologicznego �EKOGAL�, 36-016
Chmielnik 50, tel. 017-229-23-94 (wtorek
9.00- 15.00)                                             (r.k)

Oferta dla rolników

Skorzystaj
    z pomocy HPI
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Je�li szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska          numer oferty
- magazynier 119
- asystent geodety 117
- fryzjer 115
- pielêgniarka �rodowiskowa 112
- spawacz 107
- magazynier 106
- operator maszyn odlewniczych 105
- doradca klienta 104
- magazynier 103
- krojcza 101
- elektromonter 100
- spawacz elektryczny   99

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.

Porady prawne

W siedzibie Gminnego Cen-
trum Informacji w Tyczynie,
ul. Rynek 25 w ka¿dy czwartek
              w godz. od 9.00 do 11.00

bezp³atnych porad prawnych
udziela mgr. Maciej Bandelak

lek. stom.   Joanna Kijowska
specjalista stomatologii
zachowawczej i endodoncji
Tyczyn, ul. Rynek 13
tel. 017-22-93-777; 606-942-674

* stomatologia estetyczna
* nowoczesna endodoncja
* wybielanie zêbów
* bezwiert³owe leczenie metod¹ abrazji powietrznej
* leczenie protetyczne (krótkie terminy)
* radiowizjografia
* rok gwarancji na wype³nienia

Przyjmuje
poniedzia³ek 16.00-19.00       �roda 9.00-13.00
pi¹tek 8.00-12.00                    sobota 8.00-12.00

STOMATOLOGIA

MOD-Ren

Us³ugi krawieckie
> szycie niepowtarzalnych sukien karnawa³owych,
                studniówkowych i do tañca towarzyskiego
> przeróbki sukien �lubnych

> szycie welonów - ceny producenta!
> haft komputerowy, zdobienie odzie¿y

> wszywanie zamków i skracanie odzie¿y
> du¿a mo¿liwo�æ wyboru fasonu
                                          z najnowszych katalogów
Borek Stary 93e (ko³o szko³y)
Tel. 017-22-98-473, 668-064-849

Czynne: poniedzia³ek 12.00-18.00
wtorek-pi¹tek 8.00-17.00

sobota 9.00-12.00

Wojewódzki Urz¹d Pracy W Rze-
szowie og³asza nabór na bezp³atne szko-
lenia w zawodach:
* Spawacz: (spawanie elektryczne, gazo-
we, MAG)
* Operator obrabiarek sterowanych nu-
merycznie.

W ramach projektu - doradztwo
zawodowe i po�rednictwo pracy.

Adresatami projektu s¹ rolnicy
i domownicy oraz osoby zatrudnione
w rolnictwie, chc¹ce podj¹æ zatrudnienie
w sferze pozarolniczej z wy³¹czeniem: eme-
rytów, osób zarejestrowanych jako bez-
robotne, osób kszta³c¹cych siê w syste-
mie dziennym, zatrudnionych poza rolnic-
twem, posiadaj¹cych zarejestrowan¹ dzia-
³alno�æ gospodarcz¹.Chêtni musz¹ po-
siadaæ miejsce zamieszkania na obszarach
wiejskich i w miastach do 20 tys. miesz-
kañców na terenie woj. podkarpackiego.

Zapisy do udzia³u w projekcie i do-
datkowe informacje udzielane s¹ w Woje-
wódzkim Urzêdzie Pracy w Rzeszowie, ul.
Lisa-Kuli tel. 0 17 850 92 14

Projekt wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2.3
�Reorientacja zawodowa osób odchodz¹-
cych z rolnictwa�

Nowe technologie -
nowoczesny pracownik

 

Niemiecki - Tyczyn
Tel. 502-636-111

Burmistrz Gminy Tyczyn, dzia³a-
j¹c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo�ciami (Dz.U. Nr 261 z 2004
poz. 2603) informuje, ¿e na tablicy og³o-
szeñ w Urzêdzie Gminy i Miasta w Ty-
czynie, ul. Rynek 18 zosta³ wywieszo-
ny wykaz nieruchomo�ci przeznaczo-
nych do dzier¿awy dotycz¹cy dzia³ek
oznaczonych numerami 2800/1 i 653
po³o¿onych w Tyczynie oraz 473/4,
473/6 i 473/7 po³o¿onych w Borku Sta-
rym. Bli¿sze informacje dotycz¹ce ww.
nieruchomo�ci mo¿na uzyskaæ
w UGiM w Tyczynie, pokój nr 11.

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

pod tym numerem od godz. 15.30 w dni
powszednie i �wiêta zg³aszaæ mo¿na przy-
padki awarii sieci wodoci¹gowo-kanali-
zacyjnej, obs³ugiwanej przez PGK �Eko-
Strug� w Tyczynie. W godzinach pracy
Spó³ki awarie zg³aszaæ mo¿na tak¿e pod
numerami telefonów
 017 22-19-312       017 22-19-360

Nie tylko 997
Kontakt  telefoniczny

               w godz. 6.00-14.00
Komisariat Tyczyn    017-23-02-997
Posterunek Chmielnik    017-22-96-997
Posterunek Hy¿ne         017-22-95-997
Posterunek Lubenia      017-87-10-013

W pozosta³ych godzinach
nale¿y dzwoniæ na numer Pogotowia
Policji 997            (numer bezp³atny).
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Jak ju¿ informowali�my, w dniach
9-10 grudnia ubr. na wyje�dzie sportowo-
rekreacyjnym w wêgierskim mie�cie Saro-
spatak przebywali m³odzi pi³karze �Stru-
gu�. Wyjazd by³ efektem wizyty delegacji
wêgierskiej, która przebywa³a koñcem
pa�dziernika ubr. w Tyczynie. G³ównym
punktem pobytu w Sarospatak by³ turniej
z m³odzie¿¹ wêgiersk¹. W trakcie turnieju
ch³opcy zostali podzieleni na dwie kate-
gorie wiekowe. W zawodach, oprócz eki-
py z Tyczyna, wziê³y udzia³ dru¿yny: To-
kaj, Arvay, Nagyrozvagy, Tolcsva, Rako-
czi, Kazinczy. Rywalizacja zakoñczy³a siê
wspania³ym sukcesem obydwóch na-
szych dru¿yn. Zespó³ trampkarzy m³od-
szych zaj¹³ pierwsze miejsce z kompletem
zwyciêstw, natomiast dru¿yna trampkarzy
starszych, przegrywaj¹c tylko jeden mecz,
uplasowa³a siê na II miejscu. Obydwie
dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe medale,
za� zwyciêzcy puchar i pami¹tkowy dy-
plom. To nie koniec rywalizacji polsko-

wêgierskiej. Pod koniec stycznia, w ra-
mach rewizyty, m³odzi wêgierscy pi³karze
przyje¿d¿aj¹ do Tyczyna.

Wyjazdy m³odych pi³karzy s¹ nie
tylko okazj¹ do rywalizacji z rówie�nika-
mi, ale tak¿e stwarzaj¹ mo¿liwo�ci pozna-
nia Europy. Pi³karze z Tyczyna przywie�li
z turnieju nie tylko medale i dyplomy, ale
tak¿e wspania³e wspomnienia, m.in. z wi-
zyty na termalnych basenach, gdzie tem-
peratura wody osi¹gnê³a nawet 40 stopni
i ze zwiedzania zamku Rakoczego w Saro-
spataku.

O wra¿eniach z wyjazdu rozma-
wiam z Dawidem Sitkiem:
> Jakie by³o Twoje pierwsze wra¿enie,
odczucie, gdy dowiedzia³e� siê, ¿e je-
dziesz na Wêgry?
- Bardzo siê ucieszy³em. By³em zadowo-
lony, gdy dowiedzia³em siê, ¿e zagram
z przeciwnikami z innego kraju.
> Proszê opowiedz co� o ciep³ych �ró-
d³ach.
- To co� wspania³ego. By³a tam bardzo
ciep³a woda, mo¿na by³o p³ywaæ, by³a bar-
dzo mi³a atmosfera.
> Jêzyk wêgierski jest trudnym jêzykiem.
W jaki sposób siê porozumiewali�cie
z Wêgrami?
- Pos³ugiwali�my siê jêzykiem angielskim
lub niemieckim, bo te jêzyki s¹ na Wê-
grzech powszechnie znane.

                         S³awomir Ferenc

Pi³ka
no¿na.

 

Zwyciêski wyjazd m³odych pi³karzy

> Czy mo¿na porównaæ Sarospatak
z Tyczynem?
- Nie mo¿na. Tam by³o zdecydowanie
³adniej. Nie mówiê, ¿e Tyczyn jest brzyd-
ki, ale tam by³o zdecydowanie lepiej
i ³adniej.

Pe³ny wywiad z Dawidem, a tak¿e
z innymi m³odymi pi³karzami, oraz galeriê
zdjêæ z wizyty na Wêgrzech znajd¹ czy-
telnicy na stronie internetowej:
                 http://www.strug-tyczyn.prv.pl

Zarz¹d Kulbu Sportowego
�Grunwald� w Budziwoju dziêkuje
Pañstwu Danucie, Stanis³awowi i S³a-
womirowi Pocz¹tkom -  w³a�cicielom
Firmy �Eurotrans� oraz
Panom Stanis³awowi G³odowskiemu
i Waldemarowi Bombie - w³a�cicielom
Firmy �Fullcar�
        za sponsorowanie klubu w 2006 r.

Jednocze�nie ¿yczymy wszyst-
kiego dobrego na 2007 r.

               Zarz¹d Klubu �Grunwald�

Pod koniec ubr. Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Kielnarowej podjê³a szereg
prac remontowych w budynku remizy.
Prace te mia³y na celu poprawê stanu jej
czê�ci u¿ytkowej oraz warunków przecho-
wywania mundurów i innego wyposa¿e-
nia stra¿ackiego. W dzia³aniach tych OSP
wspiera³o szereg osób i instytucji. Jedn¹

Wac³aw Ciura
Naczelnik OSP Kielnarowa

Dobry rok - dobra wspó³praca

Osobom prywatnym i instytu-
cjom,  które wspiera³y dzia³ania kielna-
rowskich stra¿aków w 2006 r. oraz  czy-
telnikom �G³osu Tyczyna� wszystkie-
go najlepszego w Nowym Roku ¿yczy

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Kielnarowej

Wspó³dzia³anie nowego zarz¹du
OSP Kielnarowa, Rady So³eckiej i so³tysa
wsi uk³ada³o siê w ci¹gu ca³ego minione-
go roku bardzo dobrze, co by³o widoczne
przy organizacji szeregu imprez. W roz-
poczêtym 2007 r. chcieliby�my, aby by³o
tylko lepiej.

z nich by³a Rada So³ecka w Kielnarowej
oraz so³tys Janusz P³odzieñ. Efektem tej
wspó³pracy by³o wykonanie przez P.P.H.U.
�Lopena�- producenta mebli, dziesiêciu
szaf na mundury, buty i inne akcesoria
stra¿ackie. Rada So³ecka dofinansowa³a
zakup materia³ów na wykonanie tych szaf,
za co sk³adamy serdeczne podziêkowania.

Pani
 Kazimierze Stromczyñskiej

wyrazy wspó³czucia
z powodu �mierci

M A T K I
sk³ada
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
          Sekcja Emerytów i Rencistów
                                           w Tyczynie
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Dystrybutor materia³ów budowlanych           o f e r u j e :
* 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
* chemiê budowlan¹ i materia³y ogólnobudowlane
* na miejscu komputerowy mieszalnik tynków i farb

  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

Prawo Jazdy - wszystkie kategorie - NAGRODY!
* Wózki wid³owe * Certyfikat unijny
Tyczyn, ul. Rynek 15 (GS �SCh�) tel. 501-060-830

Sprzedam dzia³kê uzbrojon¹ 25 arów w Hermanowej.
(198/3)                     Tel. 510-279-718; 506-242-043

Do sprzedania dwie dzia³ki: 25 arów uzbrojona ca³ko-
wicie i 60 arów, Budziwój ul. Pu³anek 60.
(199/2)         Tel. 692-362-542

Kupiê dzia³kê budowlan¹ ok. 15 arów na terenie gminy
(najchêtniej Bia³a, Budziwój, Matysówka, Tyczyn).
(200/2)        Tel. 606-697-557

Poszukujê Pani do sprz¹tania domu - Tyczyn.
(65/3)         Tel. 600-012-294

Sprzedam dzia³kê 43 ary uzbrojon¹ w Hermanowej.
(201/2)         Tel. 510-688-401

Kupiê dzia³kê mo¿e byæ rolna.
(202/2)                                        Tel. 017-85-73-195

Kupiê dzia³kê co najmniej 10-arow¹, ³adnie po³o¿on¹
z dogodnym dojazdem (Tyczyn, Kielnarowa Królka).
(197/3)                                            Tel. 600-376-137

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 12,5 ara w Tyczy-
nie. Media na miejscu. Wpis do ksi¹g wieczystych.
(196/3)                     Tel. 692-812-549; 880-665-523

Sprzedam dzia³kê 83 ary - w Hermanowej (pr¹d, równi-
na na górce, okolice Gradkowca).
(203/1)                                            Hermanowa 493

Zatrudniê fryzjera damsko-mêskiego.  Tyczyn,
ul. Grunwaldzka 3.
(66/1)   Tel. 017 22-91-753; 696-463-651

Zatrudnimy pracowników na umowê o pracê na sta-
nowisku drobiarz-pakowacz. Informacje: tel. 017 85-32-
455 w. 23 i 46 lub osobi�cie: Firma �GAJM� Jan Jurkie-
wicz, ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie.               (67/1)

Legalna praca sezonowa w Niemczech w rolnictwie dla
kobiet do 40 lat (lipiec-sierpieñ).
(64/2)                      Tel. 697-191-185; 697-899-260

                  w budynku OST (obok Policji)
                  czynna
                  wtorki i czwartki  od 9.00 do 14.00

        Agencja PZU w Tyczynie

  tel. 017-22-93-442;   600-248-034;  606-414-059

        Poszukujê korepetytorki z matematyki
                      dla uczennicy klasy V
(68/1)                                             Tel. 693-255-257

Kupiê ziemiê w Tyczynie lub okolicy, 10-20 arów
z mediami lub mo¿liwo�ci¹ ich podci¹gniêcia.
(204/1)                                              Tel. 692-918-553

Kupiê dzia³kê budowlan¹ w Tyczynie lub Budziwoju do
15 arów
(205/1)                 Tel. 017-863-44-40; 504-012-182
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