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1 lutego br. odby³a siê sesja Rady
Miejskiej. Radni podjêli uchwa³y  w spra-
wach:
> dokonania zmian w bud¿ecie gminy na
2007 r. 27 grudnia ubr. zosta³ rozstrzy-
gniêty konkurs na prowadzenie �rodowi-
skowego Domu Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi. Na realiza-
cjê zadania zosta³a z³o¿ona jedna oferta -
przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
29 grudnia 2006 r. Burmistrz podpisa³ umo-
wê o powierzeniu powy¿szego zadania do
realizacji �Caritas�. Na realizacjê zadania
Gmina otrzymuje od Wojewody �rodki fi-
nansowe w formie dotacji celowej jako
zadanie zlecone. Powy¿sze �rodki Gmina
bêdzie przekazywaæ w sta³ych transzach
równie¿ w formie dotacji �Caritasowi� dla-
tego konieczne jest dokonanie stosow-
nych zmian w bud¿ecie Gminy na 2007 r.
> ustalenia liczby punktów sprzeda¿y na-
pojów alkoholowych na terenie gminy
Tyczyn. Rada zwiêkszy³a limit punktów
gastronomicznych posiadaj¹cych zezwo-
lenie na sprzeda¿ alkoholu wysokoprocen-
towego z 5 na 6. Szóstym punktem maj¹-
cym prawo sprzeda¿y alkoholu jest karcz-
ma na terenie Centrum Turystyki i Rekre-
acji WSiZ w Kielnarowej.
> powierzenie reprezentowania Gminy
Tyczyn w Zgromadzeniu Zwi¹zku Komu-
nalnego �Wis³ok�. Zgodnie ze Statutem
ZK �Wis³ok�, w sk³ad Zgromadzenia
z mocy prawa wchodz¹ prezydenci, bur-
mistrzowie i wójtowie gmin nale¿¹cych do
ZK �Wis³ok� oraz dodatkowo jeden przed-
stawiciel gminy (licz¹cej mniej ni¿ 50 tys.
mieszkañców) wyznaczony przez radê
gminy. Naszym przedstawicielem w Zgro-
madzeniu Zwi¹zku bêdzie przez najbli¿sze
4 lata radny Eugeniusz Malak.
> zatwierdzenia planu pracy Komisji Re-
wizyjnej na 2007 r. Plan przewiduje prze-
prowadzenie 4 kontroli problemowych;
w maju - analiza poniesionych wydatków
na zimowe utrzymanie dróg w 2006 r.
w odniesieniu do za³o¿eñ planowych, wiel-
ko�æ i przeznaczenie uzyskanych oszczêd-
no�ci, zespó³ kontrolny: Grzegorz B³oñ-
ski - przewodnicz¹cy, Wac³aw Ciura - cz³o-
nek; w czerwcu - zasadno�æ, przeznacze-
nie i wykorzystanie dotacji przedmioto-
wej  przekazanej z bud¿etu gminy w roku
2006 na rzecz Spó³ki PGK �Eko-Strug�
w Tyczynie, zespó³ kontrolny: Stanis³aw
Z¹bek- przewodnicz¹cy,  Janusz Skotnic-
ki i Eugeniusz Malak - cz³onkowie; w sierp-
niu - wydatki finansowe i inne formy po-
mocy realizowane na rzecz  rodzin wielo-

Rada uchwali³a...

Zebranie wyborcze w Tyczynie
odbêdzie siê 18 lutego 2007 r. o godz.
10.00 w sali widowiskowej Domu
Kultury.

Wybory so³tysów > Kielnarowa. Wyborcze zebranie w Kiel-
narowej odby³o siê 4 lutego br. Uczestni-
czy³o w nim 85 mieszkañców wsi. Do ob-
jêcia funkcji So³tysa kandydowa³y trzy
osoby. Najwiêcej g³osów zdoby³  Janusz
P³odzieñ - 39 obejmuj¹c tym samym funk-
cjê So³tysa na kolejne cztery lata. Pozo-
stali kandydaci otrzymali: Stanis³aw Te-
reszkiewicz - 37 g³osów,  Huchla Bo¿ena -
8 g³osów.

Do Rady So³eckiej weszli: Stani-
s³aw Stanowski - 51 g³osów, Adam Koby-
larz - 50 g³osów, Leon Bartoñ 48 g³osów,
Stanis³aw Flak  - 44 g³osy, Stanis³aw Te-
reszkiewicz i Bo¿ena Huchla  po 43 g³o-
sy,  Bogdan Tereszkiewicz - 41 g³osów,
W³adys³aw Leniart i Bogus³aw Witek po
39 g³osów. W Komisji przeprowadzaj¹cej
wybory pracowali: S³awomir Lampart -
przewodnicz¹cy, Stanis³aw Fr¹czek  i Wa-
c³aw Ciura - cz³onkowie. Prowadz¹cym ze-
branie by³ Ryszard Rz¹sa, a przygotowa-
niem i wydrukiem kart do g³osowania za-
j¹³ siê Marcin Jarosz.

> Budziwój. Zebranie wyborcze mieszkañ-
ców wsi Bia³a odby³o siê w dniu 28 stycz-
nia br. Uczestniczy³o w nim 207 osób. Na
So³tysa zg³oszono trzech kandydatów.
Najwiêcej g³osów zdoby³ Tadeusz O¿y³o -
96 i to on zosta³ so³tysem Budziwoja na
kolejne cztery lata. Pozostali  kandydaci
otrzymali g³osów: Janusz B³oñski - 56,
Julian Piêta - 43.

Do Rady So³eckiej wesz³y nastê-
puj¹ce osoby:  Grzegorz B³oñski - 139
g³osów, Ryszard Kalandyk - 111 g³osów,
Roman Kalandyk i Marta G³odowska po
109 g³osów, Stanis³aw G³odowski i Ma-
rek Pa�kiewicz po 97 g³osów, Barbara
Bia³og³owsak i Leszek �l¹czka po 95
g³osów, Roman Grzebyk - 94 g³osy, Ja-
nusz B³oñski - 87 g³osów, Edward Pa�-
kiewicz  - 85 g³osów. W Komisji odpo-
wiedzialnej za przeprowadzenie wyborów
pracowali: Wac³aw B³oñski - przewodni-
cz¹cy, Marian Mita³ i Józef T³uczek - cz³on-
kowie. Prowadzi³ zebranie Leszek �l¹cz-
ka, a przygotowaniem i wydrukiem kart
do g³osowania zajê³a siê Anna Kêdzior.

Sk³adam serdeczne podziêko-
wania wszystkim mieszkañcom Bu-
dziwoja, którzy w dniu 28 stycznia
2007 r. wziêli udzia³ w Zebraniu
Wiejskim i obdarzyli mnie swoim
zaufaniem powierzaj¹c mi funkcjê
so³tysa.
                       Tadeusz O¿y³o
                   So³tys wsi Budziwój

Sk³adamy serdeczne podziêko-
wania wszystkim mieszkañcom Bu-
dziwoja, którzy w dniu 28 stycznia
2007 r. wziêli udzia³ w Zebraniu
Wiejskim i wybrali nas na swoich
przedstawicieli w Radzie So³eckiej.

        Rada So³ecka wsi Budziwój

dzietnych znajduj¹cych siê w trudnej sy-
tuacji materialnej, formy wspó³pracy z in-
nymi organizacjami o charakterze chary-
tatywnym w 2006 r., zespó³ kontrolny -
Janusz Skotnicki - przewodnicz¹cy, Wa-
c³aw Ciura - cz³onek; w pa�dzierniku - stan
zaawansowania modernizacji drogi woje-
wódzkiej Nr 878 (wspó³praca z PZDW
Rzeszów) oraz dróg gminnych, zespó³
kontrolny: Eugeniusz Malak - przewodni-
cz¹cy, Grzegorz B³oñski i Stanis³aw Z¹-
bek - cz³onkowie.
> zmiany Uchwa³y z 2004 r. dotycz¹cej
szczegó³owych zasad przyznawania i od-
p³atno�ci za us³ugi opiekuñcze.... Uchwa-
³a zmienia stawkê godzinow¹ us³ug �wiad-
czonych przez opiekunki  ustalaj¹c jej
wysoko�æ na 11,50 z³ za jedn¹ godzinê
pracy (dotychczas godzina pracy opie-
kunki wynosi³a 9,50 z³). Konieczno�æ pod-
wy¿szenia stawki godzinowej za �wiad-
czenie us³ug przez opiekunki domowe

wynika ze wzrostu najni¿szego wynagro-
dzenia oraz wzrostu kosztów dojazdu do
podopiecznych.

Radni zapoznali siê tak¿e z infor-
macj¹ Burmistrza o dzia³alno�ci Spó³ki
�Scientia�, Rektora Wy¿szej Szko³y Spo-
³eczno-Gospodarczej o aktualnej sytuacji
Uczelni oraz wspó³w³a�cicieli Spó³ki
�Scientia� - prof. Zbigniewa Stachowskie-
go i prof. Tadeusza Chrobaka o mo¿liwo-
�ciach dalszej wspó³pracy w Spó³ce i przy-
sz³o�ci WSSG.                                       (bs)

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek
w godzinach

 od 8.00 do 15.00 (I piêtro)
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23 stycznia br. w Domu Ludowym w Matysówce odby³a
siê uroczysto�æ Dnia Babci i Dziadka.
        Babcia i Dziadek to bardzo wa¿ne osoby w ¿yciu ka¿dego
dziecka. To oni cierpliwie wys³uchaj¹, pomog¹ w nauce, dora-
dz¹, wska¿¹ drogê w ¿yciu, a przede wszystkim daj¹ swym wnu-
kom wiele mi³o�ci i ciep³a.
        Po przywitaniu zaproszonych go�ci rozpoczê³a siê czê�æ
artystyczna w wykonaniu dzieci z oddzia³u przedszkolnego
i uczniów klas I-III.
        Ukochane wnuczêta z wielkim przejêciem recytowa³y wier-
sze, �piewa³y piosenki, tañczy³y, jak równie¿ sk³ada³y ¿yczenia
swym kochanym Babciom i Dziadkom.

Matysówka

Dzieñ Babci, Dzieñ Dziadka

                                                           Halina  Rycko

Nastêpnie w dowód mi³o�ci wnuki wrêczy³y zaproszo-
nym go�ciom wykonane przez siebie upominki.
       W dalszej czê�ci programu przedstawiono Bo¿onarodzenio-
we Jase³ka w wykonaniu uczniów klas I-III przygotowane przez

wychowawczynie pani¹ Gra¿ynê Wy¿ykowsk¹, pani¹ Krysty-
nê Kielar i pani¹ Jadwigê Olech.
       Ca³a uroczysto�æ przebiega³a w mi³ej, serdecznej atmosferze
i by³a �ród³em wielu wzruszeñ i rado�ci.

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym na zajêcia do
naszych placówek - do Domu Kultury w Tyczynie oraz do
Domów Ludowych w Budziwoju, Budziwoju Kolonii, Bor-
ku Starym, Hermanowej, Kielnarowej i Matysówce. Propo-
nujemy m.in. zajêcia �wietlicowe, plastyczne, muzyczne,
taneczne, gry i zabawy na powietrzu, tenis sto³owy, bi-
lard oraz zabawy karnawa³owe.
Szczegó³owe informacje w poszczególnych placówkach.

Ferie w M-GOK

Burmistrz Gminy Tyczyn
og³asza

konkurs na napisanie legend
o miejscowo�ciach naszej Gminy.

Objêto�æ tekstu dowolna - w zale¿no�ci od ujêcia
tematu, mo¿e byæ tekst odrêczny.

Konkurs skierowany jest zarówno do m³odzie¿y -
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum, jak te¿ do
osób doros³ych.

Podpisane prace nale¿y z³o¿yæ w sekretariacie Urzê-
du Gminy i Miasta w Tyczynie do 15 marca 2007 r.

Najciekawsze legendy (po redakcji jêzykowej) zo-
stan¹ opublikowane w ksi¹¿ce, a ich autorzy otrzymaj¹
nagrody ksi¹¿kowe.

Serdecznie zapraszam do udzia³u w konkursie.

Miejsko-Gminny O�rodek Kultury w Tyczynie
zaprasza m³odzie¿ szkoln¹ na Zabawê Walentynkow¹
z zespo³em �Rewers� w dniu 14 lutego 2007 r. (�roda)
w godz. 18.00-20.00.

Miejsko-Gminny O�rodek Kultury w Tyczynie
zaprasza dzieci ze szkó³ podstawowych na Zabawê
Karnawa³ow¹ w dniu 15 lutego 2007 r. (czwartek) w godz.
16.00-18.00.
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Ju¿ po raz trzeci, 21stycznia br. w Budziwoju wystawione
zosta³y Jase³ka, zorganizowane przez Dom Ludowy i Bibliotekê.
W tym roku motywem przewodnim by³a Gwiazda Betlejemska,
st¹d te¿ tytu³ widowiska.

Przedstawienie poprzedzi³ wystêp Zespo³u �piewacze-
go Budziwojce, który �piewem kolêd wprowadzi³ podnios³y na-
strój. Tu¿ po koncercie, publiczno�æ zgromadzona w sali wido-
wiskowej Domu Ludowego ujrza³a kolejne ods³ony Jase³ek.

 Jase³ka w Budziwoju

Gwiazda Betlejemska

Wys³annik Heroda - Waldemar Kawa i Trêbacz - Oskar Kawa

Oto pojawiaj¹ siê trêbacz i wys³annik Heroda, którzy
wezwaniem na spis ludno�ci do Betlejem zapowiadaj¹ maj¹ce
nast¹piæ wydarzenia.

Bezskuteczne poszukiwanie przez Józefa i Maryjê nocle-
gu. Obojêtnych na ich los mieszkañców Betlejem, w tym Cz³o-
wieka Interesu - postaci tak charakterystycznnej dla wspó³cze-
snych czasów. Cz³owiek ów, nie pamiêta co to bezinteresow-
no�æ, bez skrupu³ów odmawia pomocy Maryi i Józefowi:  �Chcesz
noclegu, musisz p³aciæ.(...) Mnie te¿ darmo nikt nic nie da.�

Cz³owiek Interesu - Pawe³ Tatar i Józef - Pawe³ Borowiec

Nastêpnie widzimy zwiastuj¹cych Narodzenie Chrystu-
sa anio³ów i pasterzy czuwaj¹cych na polu. Okrutnego Króla
Heroda, wraz ze sw¹ �wit¹. Maryjê, która ko³ysz¹c w ramionach
Dzieci¹tko, �licznie �piewa o nowo narodzonej mi³o�ci. Pod¹¿a-
j¹cych za promieniem cudnej gwiazdy Trzech Króli.

I wreszcie - w scenie fina³owej - wszystkich bohaterów,
zgromadzonych przy ¿³óbku ze �pi¹cym Jezusem, �piewaj¹cych
o gwie�dzie, co swym blaskiem przywiod³a ich do Dzieci¹tka.

Anio³y - Patrycja Pa�kiewicz
i Diana Skoczylas

Maryja - Anna Konkol

Ostatni¹ czê�ci¹ - zamykaj¹c¹ widowisko by³ wystêp
Scholi Parafialnej, która piêknie od�piewa³a kolêdy i pastora³ki.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszystkim m³odym
aktorom za zaanga¿owanie i udzia³ w Jase³kach. Scholi Parafial-
nej i Zespo³owi �piewaczemu Budziwojce za oprawê muzyczn¹.
Marzenie Pa�kiewicz za wykonanie dekoracji. Piotrowi Cagowi
za nag³o�nienie. A wszystkim przyby³ym widzom za gromkie
brawa.

                                                    Aldona G³odowska
                                                      Marta G³odowska

Herod - Piotr Myrda
i jego �wita - Bart³omiej Grzebyk i Krzysztof Kustra

Schola Parafialna
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Co roku w ró¿nych parafiach, na
�wiêto Objawienia Pañskiego (Trzech
Króli), przygotowywani s¹ kolêdnicy mi-
syjni. Odwiedzaj¹ oni mieszkañców da-
nych miejscowo�ci w celu zebrania pie-
niêdzy na ubogie dzieci z po³udniowej
Afryki. Tradycja ta rozwija siê od wielu
lat. W Hermanowej równie¿ kolêdnicy
misyjni go�cili w domach.

Kilka dni przed �wiêtem Trzech
Króli rozpoczê³y siê przygotowania do
misyjnej kolêdy, za które odpowiedzial-
no�æ wziê³a pani Krystyna Kotowicz. Ko-
lêdnikami by³y dzieci od 7 do 14 roku ¿y-
cia, chêtnie bior¹ce udzia³ w próbach, oraz
maj¹ce du¿o zapa³u by pomóc swoim ró-
wie�nikom z biednego kraju. Przygotowa-
nych zosta³o piêæ grup w tym jedn¹ przy-
gotowa³a so³tys Hermanowej - pani Mar-
ta Leniart. W ka¿dej grupie by³y posta-
cie biblijne takie jak: Bo¿e Dzieciê Jezus,
Maryja, Józef, Pastuszek, Król, Anio³ek,
a tak¿e Murzynek. Kolêdnicy mieli przy-
gotowane specjalne role, kolêdy i typo-
we biblijne stroje przygotowane przez
swoich rodziców.

Uroczyste rozes³anie i b³ogos³a-
wieñstwo kolêdników misyjnych nast¹-

Hermanowa

Kolêdnicy  Misyjni

                         Mateusz Jaworski

pi³o w niedzielê 7 stycznia, a dokona³ tego
ks. proboszcz Mieczys³aw Lignowski po
Mszy �wiêtej o godz. 10.30. Kolêdnicy wy-
ruszyli zaraz po Eucharystii i pukali do
domów mieszkañców a ci przyjmowali ich
z rado�ci¹ i dawali hojne datki. W sumie

kolêdnicy zebrali ponad 1000 z³. Jak wi-
daæ, parafianie nie sk¹pili pieniêdzy i po-
kazali, ¿e nie s¹ obojêtni na losy potrze-
buj¹cych dzieci w krajach misyjnych.

23 stycznia br. w Domu Kultury spotkali siê cz³onkowie
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym.

Kolêd¹ �Bóg siê rodzi� w wykonaniu grupy Caritas przy
Zespole Szkó³ w Tyczynie pod opiek¹ siostry Debory rozpoczê-
³o siê wspólne kolêdowanie.

Ks.  wikary Bogdan Têcza odczyta³ fragmenty pisma
�wiêtego o narodzeniu Jezusa, a ks. proboszcz Józef Stanow-
ski poprowadzi³ modlitwê, z³o¿y³ wszystkim ogólne ¿yczenia,
pob³ogos³awi³ op³atki. Uczestnicy spotkania ³amali siê op³at-
kiem, sk³adali sobie nawzajem ¿yczenia. Przyby³a na nasze za-
proszenie grupa m³odzie¿y niepe³nosprawnej ze szko³y specjal-
nej w Rzeszowie przedstawi³a Jase³ka oraz program muzyczny.
Piêkne stroje, ¿ywio³owe obrazy, melodyjne ruchy niepe³no-
sprawnych wykonawców wzbudzi³y zachwyt ogl¹daj¹cych.
W grupie tej wystêpuje nasz cz³onek Dominik Wilk.

Tyczyn

Spotkanie  op³atkowe

                                          Kazimiera Stromczyñska

Aby ostudziæ emocje z wystêpów podano do sto³u sma-
kowity ¿urek wigilijny, przygotowany przez pani¹ Irenê Gliwê,
który przypomnia³ o minionych �wiêtach. W tym czasie grupa
Caritas przy w³asnym akompaniamencie gitary �piewa³a kolêdy.

W dalszym ci¹gu imprezy Darek Piecuch gra³ na orga-
nach najpierw kolêdê, a nastêpnie melodie taneczne. Niepe³no-
sprawni i m³odzie¿ licealna bawili siê wspaniale. Starsi patrz¹c
na rozbawionych, roz�piewanych, u�miechniêtych niepe³no-
sprawnych postanowili organizowaæ wiêcej takich spotkañ.
Obecna na spotkaniu pani dyrektor Domu Kultury Zofia Matys
chêtnie udostêpnia nam salê.

Takie spotkanie niepe³nosprawnych z m³odzie¿¹ szkoln¹
jest dla jednych i drugich bardzo potrzebne, integruj¹ce, daj¹ce
du¿o zadowolenia, rado�ci i pozytywnych przemy�leñ.

Dziêkujemy wszystkim, którzy bezinteresownie pomogli,
aby to spotkanie u�wietniæ. Dziêkujemy panu W³adys³awowi
Domino za czuwanie przez ca³y czas spotkania nad aparatur¹
nag³a�niaj¹c¹.
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Ju¿ po raz trzeci Komenda Hufca
Ziemi Rzeszowskiej zorganizowa³a w okre-
sie bo¿onarodzeniowym Przegl¹d Kolêd
i Pastora³ek. Zwi¹zek Dru¿yn Doliny Stru-
gu reprezentowa³a 23 Gromada Zuchowa
z Tyczyna oraz 21 Gromada Zuchowa
i 48 Dru¿yna Harcerska z Budziwoja.

Tym razem w swe go�cinne progi
przyj¹³ nas Ko�ció³ Farny w Rzeszowie.
28 stycznia, po mszy harcerskiej, celebro-
wanej przez Kapelana Chor¹gwi ks. Cze-
s³awa Goraja, odbywaj¹cej siê tradycyj-
nie w ostatni¹ niedzielê ka¿dego miesi¹ca
o godz. 13.00, wyst¹pi³y zuchowe groma-
dy i harcerskie dru¿yny z bogatym reper-
tuarem. Oprócz tradycyjnych, piêknych
kolêd i weso³ych, ludowych pastora³ek,
siêgniêto te¿ do historii i zaprezentowano
kolêdy �piewane w czasie okupacji.

Oto jedna z nich, na melodiê zna-
nej, ¿o³nierskiej pie�ni �Serce w plecaku�:

Wie�ci z ZHP

Hufcowy Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek

                phm. Iwona Wo�niak
               Komendant ZHP ZDDS Tyczyn

Kolêda Powstañcza Szarych Szeregów
Harcerz drog¹ maszerowa³
Poprzez góry, lasy, polem
Pastuszkowie go spotkali
Do Betlejem wiedli spo³em.
A choæ by³ zmêczony bardzo
Ale �pieszy³ siê on wielce
Bo w plecaku niós³ Dzieci¹tku
Z Warszawy harcerskie serce.

Tê kolêdê tê jedyn¹
�piewam dla Ciebie Dziecino
Daj, bym przetrwa³ wszystkie boje
I znów ujrza³ miasto moje�

Harcerz niós³ z Warszawy serce -
Serce m³ode i gor¹ce -
Co walczy³o w zapomnieniu
Przez s³oneczne dwa miesi¹ce
Gdy w stajence siê zebrali
Pany, króle, pastuszkowie,
Piêkne dary posk³adali
Aby Jezus wybra³ sobie.

Tê kolêdê tê jedyn¹�

A w stajence za wszystkimi,
M³ody, ale pe³en s³awy
W mundurze zniszczonym bardzo

Sta³ polski harcerz z Warszawy�
Dzieci¹teczko go pozna³o,
U�miechnê³o siê do niego
I spo�ród darów wybra³o
Serce harcerza polskiego!

Tê kolêdê, tê jedyn¹�

Komenda ZHP Zwi¹zku Dru¿yn
Doliny Strugu zwraca siê
z pro�b¹ o finansowe wsparcie dla
naszych harcerzy i zuchów.

Daj harcerzowi
zamiast fiskusowi

Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku publicznego
jak¹ jest ZHP, dokonaj odpowiedniej adnotacji w swoim rocznym zeznaniu
podatkowym PIT i przeka¿ deklarowan¹ kwotê na konto: ZHP - Zwi¹zek Dru-
¿yn Doliny Strugu w Banku Spó³dzielczym w Tyczynie z dopiskiem: �ZHP
ZDDS Tyczyn - 1% zgodnie z art.27 d Ustawy�.
Nr konta: 43 9164 0008 2001 0000 0114 0001.

Z harcerskim pozdrowieniem.
Czuwaj!
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Warto�ciowe spêdzanie wolnego
czasu przez nasze dzieci i m³odzie¿ to roz-
wijanie swoich zainteresowañ i pasji. Za-
interesowanie - upodobanie do zajmowa-
nia siê okre�lonymi zagadnieniami, rzecza-
mi, sprawami, wydarzeniami. Mo¿na roz-
wa¿aæ pojêcie zainteresowañ w ró¿nych
aspektach.
Aspekt poznawczy w okresie dzieciñstwa
³¹czy siê �ci�le z pojêciem zadowolenia,
korzy�ci osobistych, gdy¿ w tym okresie
zainteresowania dzieci maj¹ charakter ego-
centryczny, pragn¹ one mieæ satysfakcjê,
¿e czas i wysi³ek, jaki w³o¿y³y w czynno-
�ci zwi¹zane ze swymi zainteresowaniami
op³aci³y siê im w postaci korzy�ci osobi-
stych i zadowolenia.

 Inni autorzy definicji zaintereso-
wañ podkre�laj¹ aspekt emocjonalny, czy-
li efektywny.
Aspekt emocjonalny jest donio�lejszy ni¿
poznawczy, gdy¿ stanowi wiêksz¹ moty-
wacj¹ do dzia³ania, a pozytywne zabar-
wienie emocjonalne danego zainteresowa-
nia wzmacnia je. Uwarunkowania polega-
j¹ce na sk³onno�ci do wykonywania pew-
nych czynno�ci (np. gra na instrumencie)
nazywa siê zami³owaniami lub upodoba-
niami . Tak wiêc, aby wszelkie zaintereso-
wania mog³y siê przerodziæ w zami³owa-
nie, nale¿y kszta³towaæ i pog³êbiaæ go
przez wszelk¹ dzia³alno�æ zmierzaj¹c¹ do
czynnego obcowania ze sztuk¹.

Zainteresowania podlegaj¹ zmia-
nom w miarê rozwoju fizycznego i umy-
s³owego. Zainteresowania m³odzie¿y s¹
niesta³e (np. strój, wybór zawodu), ale siê
rozszerzaj¹. Czê�æ zainteresowañ z wieku
dzieciêcego zanika, a pojawiaj¹ siê nowe,
które mog¹ utrwaliæ siê i staæ siê zaintere-
sowaniami na ca³e ¿ycie pod warunkiem,
¿e zwi¹zane z nimi czynno�ci stan¹ siê �ró-
d³em zadowolenia dla jednostki.

Przegl¹d zainteresowañ m³odzie¿y
wykazuje, ¿e s¹ one szerokie i ró¿norakie.
Mo¿emy podzieliæ je na 3 ogólne grupy:
Zainteresowania spo³eczne ograniczaj¹
siê do reakcji jednostki wobec grupy spo-
³ecznej i uwidoczniaj¹ siê w rozmowach
towarzyskich.
Zainteresowania rozrywkowe dotycz¹
tego rodzaju czynno�ci jak sport, kolek-
cjonerstwo itp.
Zainteresowania osobiste dotycz¹ w spo-
sób szczególny w³asnej osoby, np. zain-
teresowanie swoim wygl¹dem i wyborem
zawodu.

Rozwój zainteresowañ dzieci i m³odzie¿y
Czynniki wp³ywaj¹ce na rozwój

zainteresowañ:
- bioenergetyczne: wiek, p³eæ, zdolno�ci
i rozwój fizyczny;
- spo³eczno - kulturowe: �rodowisko spo-
³eczne, pozycje spo³eczno-ekonomiczne,
program i metody szkolnego nauczania.

Wiek nale¿y do najwcze�niejszych
czynników maj¹cych wp³yw na jak¹kol-
wiek aktywno�æ poznawcz¹, gdy¿ ju¿
u ma³ych dzieci obserwujemy odwraca-
nie oczu za interesuj¹cym je przedmiotem
w kierunku dochodz¹cych d�wiêków itp.
W¹ski kr¹g pierwszych do�wiadczeñ roz-
szerza siê wyra�nie dziêki sta³ej aktywno-
�ci poznawczej dziecka. Pod wp³ywem
otoczenia przekszta³caj¹ siê. M³odzie¿ czê-
sto zrywa ze swoimi zainteresowaniami
dzieciêcymi, a rozwija zainteresowania
bardziej odpowiadaj¹ce osobie doros³ej.

Drugim czynnikiem rozwoju zain-
teresowañ jest rozwój fizyczny. Jeszcze
istotniejszy wp³yw na rozwój zaintereso-
wañ maj¹ uwarunkowania psychiczne,
umys³owej - zdolno�ci i inteligencja. M³o-
dzie¿ o wy¿szym poziomie intelektualnym
bierze udzia³ w  wiêkszej liczbie rozrywek
ni¿ m³odzie¿ o ni¿szym poziomie intelek-
tualnym, a rodzaj czynno�ci, jakimi m³o-
dzie¿ siê zajmuje koreluje wysoko z jej osi¹-
gniêciami w szkole.

Badacze jednomy�lnie s¹dz¹, ¿e
niektóre zainteresowania s¹ raczej mêskie,
inne za� raczej kobiece. Do zainteresowañ
,,bardziej mêskich� zaliczyæ mo¿na: aktyw-
no�æ fizyczn¹, przedmioty i problemy
z dziedziny mechaniki i nauk �cis³ych, po-
litykê i handel. Natomiast sztuka, muzy-
ka, literatura, ludzie, praca biurowa, na-
uczanie i s³u¿ba spo³eczna to zaintereso-
wania spotykane czê�ciej u kobiet. P³eæ
równie¿ ma znaczny wp³yw na dobór i roz-
wój zainteresowañ. A wzmacnia to jesz-
cze przekonanie ogó³u spo³eczeñstwa. Od
dziecka ró¿nicuje siê zabawki, które uwa-
¿a  siê za typowe dla jego p³ci.

Na zainteresowania oddzia³uje te¿
stopa ¿yciowa i status spo³eczny rodzi-
ny, zawód i ich wykszta³cenie, liczebno�æ
i struktura wewnêtrzna rodziny.

Je¿eli za³o¿yæ, ¿e szko³a ma wp³yw
na ca³¹ osobowo�æ cz³owieka, a wiêc na
jego zainteresowania, to szukaæ nale¿y
�róde³ tego w³a�nie wp³ywu przede
wszystkim w programie nauczania czy
w jego tre�ciach oraz w stosownych
metodach nauczania.

Wiedza przekazywana uczniom
w ramach programów nauczania jest
swoistym bod�cem poznawczym potrzeb-
nym do rozwoju niektórych zainteresowañ.

Jednym z najistotniejszych czyn-
ników maj¹cych g³ówny wp³yw na dobór
i kszta³towanie zainteresowañ s¹ zdolno-
�ci i metody nauczania. Ze zdolno�ciami
cz³owiek przychodzi na �wiat, nie s¹ one
wpajane, nie jest do nich przymuszany,
stanowi¹ naturalny sk³adnik jego rozwo-
ju. Metodom nauczania cz³owiek podlega
równie¿ mimo woli. W jaki sposób pewne
tre�ci dotr¹ do niego i czy w ogóle dotr¹,
zale¿y od sposobu przekazywania ich
przez nauczyciela.

Jednak¿e podkre�liæ nale¿y, ¿e nie-
zale¿nie od indywidualno�ci cz³owieka
ka¿dy czynnik odgrywa w swoim czasie
sobie nale¿n¹ rolê.
Znaczenie zainteresowañ.  S¹ one nieod-
³¹cznym czynnikiem rozwojowym ¿ycia
cz³owieka. Zainteresowania ludzi ró¿ni¹
siê. Ka¿dy dziêki swemu zainteresowaniu
idzie swoj¹ indywidualnie wybran¹ dro-
g¹, jest swoist¹ niepowtarzaln¹ jednostk¹.

Zainteresowania jednocz¹ ludzi,
³¹cz¹ siê oni w ko³a, organizacje, wspól-
noty, pos³uguj¹ siê tym samym swoistym
jêzykiem, którego nie ograniczaj¹ ¿adne
przynale¿no�ci narodowo�ciowe. Zainte-
resowania s¹ podstaw¹ pracy zespo³owej.
Je�li jednostka dostrzega, ¿e co� przyno-
si jej po¿ytek, rozwija zainteresowania
w tym kierunku. To z kolei doprowadza
do zadowolenia. Ka¿de zainteresowanie
zaspokaja jak¹� potrzebê w ¿yciu cz³owie-
ka i bez wzglêdu na wiek wp³ywa na jego
zachowanie i postawy.

Zainteresowanie pomaga w poko-
nywaniu trudno�ci. Pod wp³ywem zainte-
resowania podejmujemy ró¿ne dzia³ania
i to ono nadaje temu dzia³aniu pewne piêt-
no: dzia³amy ³atwiej, szybciej, sprawniej.
Wiele badañ przeprowadzonych potwier-
dzi³o zale¿no�æ wyboru kierunków stu-
diów od zainteresowañ. Zarówno teore-
tycy, jak i praktycy oceniaj¹ wa¿no�æ za-
interesowañ dla nauczania, wychowania,
pracy zawodowej i innych dziedzin ¿ycia.
Kszta³towanie warto�ciowych zaintereso-
wañ jest najistotniejszym wychowaw-
czym zadaniem nauczania.

                       Oprac. Irena Jurek
          Szko³a Podstawowa w Budziwoju
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Nim zaczniesz stawiaæ dom, czeka
ciê mnóstwo formalno�ci. Tym wiêcej, je�li
z my�l¹ o budowie kupi³e� dzia³kê zaro�niê-
t¹ drzewami.

Zwykle na wyciêcie drzew lub krze-
wów ze swojej dzia³ki musisz mieæ zgodê z
gminy - od wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta (zazwyczaj za³atwia to wydzia³ ochro-
ny �rodowiska). Od tej regu³y s¹ jednak
wyj¹tki.

Za³atw zezwolenie
Nie musisz mieæ zezwolenia na wy-

cinkê m.in.:
> drzew i krzewów, które maj¹ mniej ni¿ piêæ
lat;
> drzew i krzewów owocowych (chyba ¿e
nieruchomo�æ wpisana jest do rejestru za-
bytków, wtedy o zezwolenie poprosisz
wojewódzkiego konserwatora zabytków);
> drzew i krzewów sadzonych na planta-
cjach.

Je�li nie spe³niasz tych warunków,
z³ó¿ wniosek o zezwolenie. Napisz w nim:
> drzewa jakiego gatunku chcesz wyci¹æ
(np. cztery klony, trzy brzozy, dwie sosny);
> jaki maj¹ obwód pnia (np. brzoza 28 cm,
sosna 35 cm, klon 25 cm). Obwód pnia mie-
rzy siê na wysoko�ci 130 cm; je�li drzewo
ma kilka pni, mierzysz ka¿dy oddzielnie;
> jakie jest przeznaczenie terenu, na któ-
rym ro�nie drzewo (tereny pod budownic-
two mieszkaniowe itp.). Przeznaczenie
sprawdzisz w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego;
> powód i termin planowanej wycinki
drzew/krzewów. Np. drzewa chcê wyci¹æ,
bo zamierzam 2 marca rozpocz¹æ budowê
domu, a ich usytuowanie uniemo¿liwia po-
sadowienie domu na dzia³ce;
> wielko�æ powierzchni, z której chcesz
usun¹æ drzewa/krzewy, np. 6 m kw.

PAMIÊTAJ! Wydanie zezwolenia mo¿e byæ
uzale¿nione od przesadzenia drzew lub krze-
wów w miejsce wskazane przez gminê,
ewentualnie zast¹pienia ich innymi drze-
wami  lub krzewami w takiej samej ilo�ci jak
wycinane b¹d� nawet wiêkszej!

Wydanie zezwolenia jest bezp³at-
ne, podobnie jak z³o¿enie wniosku.

To jednak nie koniec wydatków
Gminie w niektórych przypadkach

(gdy drzewa chcesz wyci¹æ w celach zwi¹-
zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci go-
spodarczej, czyli np. rozbudowujesz sklep
albo budujesz ogródek piwny do twojej
restauracji) trzeba za wycinkê s³ono zap³a-

Zanim wytniesz drzewa na dzia³ce
ciæ. Np. za wyciêcie dêbu o obwodzie 2 m
stawka wynosi ponad 55 tys. z³. Nie pani-
kuj jednak, bo od tej zasady jest du¿o wy-
j¹tków.
> Z p³acenia zwolnione s¹ oczywi�cie oso-
by fizyczne nie prowadz¹ce dzia³alno�ci
gospodarczej. Innymi s³owy, je�li planu-
jesz budowê domu i dosta³e� zezwolenie
z gminy na wycinkê drzew i krzewów ze
swojej dzia³ki, to nie musisz nic p³aciæ.
> Nic nie p³ac¹ równie¿ osoby fizyczne,
które s¹ przedsiêbiorcami, ale robi¹ wycin-
kê w celu niezwi¹zanym z prowadzonym
biznesem, np. w³a�ciciel ma³ej firmy trans-
portowej buduje sobie dom.
> Z op³at s¹ zwolnione osoby, które zobo-
wi¹¿¹ siê do przesadzenia drzewa lub krze-
wu w inne miejsce albo wyciête ro�liny
zast¹pi¹ innymi. Wtedy op³ata za wyciêcie
zostanie odroczona na trzy lata. Po tym
okresie, je�li przesadzone lub posadzone
ro�liny prze¿yj¹ lub wyschn¹ z przyczyn
niezale¿nych (bo np. siê nie przyjm¹), op³ata
zostanie umorzona.
> Nie p³aci siê równie¿ za usuniêcie drzew,
które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu ludzi lub
mienia (np. uschniête drzewo grozi prze-
wróceniem).
> Op³atami nie s¹ objête te¿ drzewa, które:
- obumar³y lub nie rokuj¹ szansy na prze-
¿ycie z przyczyn niezale¿nych od posiada-
cza nieruchomo�ci. Nie chodzi wiêc tutaj
o sytuacjê, gdy w³a�ciciel nieruchomo�ci
podlewa drzewko kwasem, aby usch³o;
- wyros³y na nieruchomo�ci ju¿ po zakwa-
lifikowaniu jej w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego na cele bu-
dowlane;
- s¹ posadzone na terenach przeznaczo-
nych w planach zagospodarowania prze-
strzennego na cele nieprzewiduj¹ce zadrze-
wieñ lub zakrzewieñ;
- z terenów zieleni miejskiej, z parków usta-
nowionych przez radê gminy, z ogrodów
dzia³kowych.

A je�li ju¿ musisz zap³aciæ
Stawki op³at zale¿¹ od grubo�ci

pnia, rodzaju i gatunku (odmiany) drzewa.
Zasady naliczania op³at s¹ nastêpuj¹ce:
> Za wyciêcie drzew op³atê wylicza siê,
mno¿¹c tzw. stawkê jednostkow¹ przez licz-
bê centymetrów, jakie drzewo ma w obwo-
dzie na wysoko�ci 1,3 m oraz przez wspó³-
czynnik ró¿nicuj¹cy zale¿ny od grubo�ci
pnia. I tak np. stawka jednostkowa dla
topoli wynosi 11,37 z³.
> Za usuniêcie metra kw. powierzchni
pokrytej krzewami pobiera siê op³atê w wy-

soko�ci 210,12 z³. W przypadku gdy wyci-
nasz drzewa lub krzewy na terenach uzdro-
wiskowych, zap³acisz o 100 proc. wiêcej.
UWAGA! Nie warto wycinaæ drzew lub
krzewów samowolnie i bez pozwolenia.
Grozi za to kara w wysoko�ci trzykrotno�ci
op³aty za usuniêcie drzewa lub krzewu.

                                    �Gazeta Wyborcza�
                                          styczeñ 2007 r.

4  lutego br. odby³y siê wybory do
Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rol-
niczej w powiecie rzeszowskim. Komisja
Wyborcza w Tyczynie zarejestrowa³a
dwóch kandydatów, byli nimi: Marek Sta-
nis³aw Pa�kiewicz   z Budziwoja i Leszek
Antoni �l¹czka tak¿e z Budziwoja.

Lokal wyborczy mie�ci³ siê
w Urzêdzie Gminy i Miasta w Tyczynie.
Zainteresowanie wyborami by³o niewiel-
kie; w g³osowaniu wziê³o udzia³ 69 osób
(g³osowaæ mogli p³atnicy podatku rolne-
go, dochodowego z dzia³ów specjalnych
produkcji rolniczej).

Zg³oszeni kandydaci otrzymali na-
stêpuj¹c¹ liczbê g³osów:
Marek Pa�kiewicz - 64 g³osy,
Leszek �l¹czka - 69 g³osów.

Obydwaj panowie zostali wybrani
do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby
Rolniczej.

Radni Izby
Rolniczej

Informujemy, ¿e 15 lutego
2007 r. up³ywa termin sk³adania
deklaracji na podatek od �rodków
transportowych i termin p³atno�ci
pierwszej raty podatku od �rodków
transportowych.

Deklaracje nale¿y sk³adaæ
w pok. 37 (II piêtro) UGiM.

Podatek nale¿y wp³acaæ
w kasie UGiM (pok. 38) lub na
konto Gminy Tyczyn:
64 9164 0008 2001 0000 0286 0015

Niez³o¿enie deklaracji w termi-
nie mo¿e spowodowaæ poci¹gniê-
cie podatnika do odpowiedzialno-
�ci karno-skarbowej.



10 G£OS TYCZYNA    3/2007

W 2006 r. z terenu gminy Tyczyn
zosta³o zebranych i wywiezionych do
unieszkodliwienia na wysypisko odpadów
2254,2 ton zmieszanych odpadów komu-
nalnych, co w przeliczeniu na 1 mieszkañ-
ca gminy wynosi 140 kg/rok. Do powtór-
nego odzysku trafi³o ogó³em 90,6 ton
surowców wtórnych, w tym:
- 64,6 tony szk³a bia³ego i kolorowego,
- 7,6 tony makulatury,
- 15,7 ton tworzyw sztucznych,
- 2,7 tony drobnych metali i aluminium.

Jak wynika z wykresu, w 2006 r
wzros³a ilo�æ zebranych surowców wtór-
nych w stosunku do roku 2005. Najwiêcej
wzros³a ilo�æ opakowañ ze szk³a - o 12,2
ton. Na drugim miejscu odnotowujemy
zwiêkszenie segregacji odpadów z two-
rzyw sztucznych - o 4,7 tony, makulatury
- o 3,6 tony, a drobnych metali i alumi-
nium najmniej, bo o 0,9 tony, co w porów-
naniu z 2005 rokiem daje ogó³em 21,5 ton
surowców wtórnych wiêcej w 2006 r.

Oleje przepracowane, zu¿yte bate-
rie, �rodki ochrony ro�lin i opakowania
po nich, odpady zawieraj¹ce rtêæ (termo-
metry, lampy rtêciowe, �wietlówki, prze-
³¹czniki), rozpuszczalniki organiczne, �rod-
ki czyszcz¹ce itp. i opakowania po nich,
resztki farb, lakierów, klejów, �rodki do
konserwacji i ochrony drewna itp., opa-
kowania po aerozolach, pozosta³o�ci po
domowych �rodkach do dezynfekcji, zu-
¿yte oleje smarowe, �rodki do konserwa-
cji metali itp., ró¿ne odczynniki chemicz-
ne np. fotograficzne wraz z opakowania-
mi, przeterminowane lub tylko czê�ciowo
wykorzystane leki, sprzêt AGD wielkoga-
barytowy (ch³odziarki, zamra¿arki, lodów-
ki, pralki itp.), sprzêt AGD ma³ogabaryto-
wy (odkurzacze, ¿elazka, tostery, zegary,
itp.), sprzêt komputerowy (komputery,
drukarki, ksera, laptopy, myszy, klawiatu-
ry), sprzêt TV (monitory, telewizory, ra-
dia, telefony, zabawki elektroniczne), elek-
tronarzêdzia (wiertarki, pi³y itp.), które ze
wzglêdu na zawarto�æ szkodliwych sub-
stancji chemicznych jakie uwalniaj¹ siê po
ich rozk³adzie do �rodowiska, zaliczane s¹
do grupy odpadów niebezpiecznych. Po-
winny byæ one zbierane selektywnie do
specjalnie przeznaczonych pojemników.

Oleje przepracowane mo¿na zde-
ponowaæ bezp³atnie na placu serwisu sa-
mochodowego Firmy SZiK w Tyczynie,
ul. Grunwaldzka 82, gdzie znajduje siê prze-
znaczony na ten odpad pojemnik. W 2006
roku zosta³o zebranych ponad 3,2 tony
olejów przepracowanych.

Gospodarka odpadami na terenie gminy Tyczyn w 2006
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Zu¿yte baterie mo¿na wrzucaæ do
pojemnika ustawionego w Urzêdzie Gmi-
ny i Miasta Tyczynie lub przekazaæ do
szkó³, które zbieraj¹ je w ramach organi-
zowanego corocznie konkursu �£owcy
baterii�. Zesz³oroczna edycja konkursu
przynios³a w sumie 483 kg zebranych zu-
¿ytych baterii.

Od 2006 r., zgodnie z zapisami Re-
gulaminu o utrzymaniu czysto�ci i porz¹d-
ku na terenie gminy Tyczyn, prowadzona
jest raz w roku obwo�na zbiórka odpadów
niebezpiecznych. W 2006 r. zosta³a prze-
prowadzona przy wspó³pracy ze Zwi¹z-

kiem Komunalnym �Wis³ok� i Firm¹ EKO-
TOP akcja pilota¿owa. Samochód Firmy
EKO-TOP w Tyczynie, Budziwoju i Borku
Starym przez 3 godziny przyjmowa³ od
mieszkañców odpady niebezpieczne.
Ogó³em zebrano 249 kg.

Jak wynika z ewidencji umów prze-
kazanych UGiM przez Firmy wywozowe,
na koniec 2006 r. 2960 gospodarstw do-
mowych posiada³o podpisan¹ umowê na
wywóz odpadów komunalnych. Stanowi
to 75% gospodarstw domowych gminy
Tyczyn.
                            Ci¹g dalszy na stronie 14
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Urodzi³ siê 17 stycznia 1888 r., a mu-
zyka sta³a siê pó�niej pasj¹ jego ¿ycia.

Ju¿ w czasie I wojny �wiatowej,
w austriackim wojsku gra³ w orkiestrze pu³-
kowej. Kiedy dzia³ania wojenne usta³y fron-
towy ¿o³nierz postanowi³ siê ustatkowaæ.
Nie czeka³ z t¹ swoj¹ stabilizacj¹ zbyt d³u-
go, wkrótce po prostu siê o¿eni³.

Mi³o�æ swego ¿ycia odnalaz³
w Tyczynie. Panna Stefania z domu Kon-
kol mieszka³a na tyczyñskich �rurach�
(chodzi o teren przebiegu starego wodo-
ci¹gu; dzi� pocz¹tek ul. Zagrody), od swo-
jego �wie¿o po�lubionego mê¿a by³a star-
sza o ponad cztery lata, ale dla zakocha-
nych w sobie ludzi nie mia³o to znaczenia.
M³oda para �lub celebrowa³a uroczy�cie
w tyczyñskim ko�ciele. Zakochani
w sobie ma³¿onkowie zamieszkali najpierw
w Rzeszowie, a pó�niej za� w wojewódz-
kim mie�cie Stanis³awowie.

Nied³ugo przed II wojn¹ ma³¿onko-
wie przeprowadzili siê do Tyczyna. Za-
mieszkali w drewnianym domu na Zagro-
dach, postrzegani byli przez s¹siadów
i znajomych za ludzi dobrze sytuowanych.
Wojskowa emerytura Jerzego pozwala³a na
stosunkowo dostatnie ¿ycie. Wiedli sobie
do�æ spokojne ¿ycie, tak siê jako� im u³o-
¿y³o, ¿e potomstwa siê nie dochowali.

W codziennych obowi¹zkach wy-
rêcza³a ich s³u¿¹ca Czesia, zwana przez chle-
bodawców zdrobniale Cesi¹. Dziewczyna
nie pochodzi³a z Tyczyna, pomaga³a samot-
nemu ma³¿eñstwu jak tylko umia³a. W pra-
cach gospodarskich  by³a dla rodziny nie-
zast¹piona, bo wojskowy muzyk �drygu�
do tego rodzaju zajêæ nie mia³ wcale. O ka-

Jerzy Neudorffer - kapelmistrz 20 pu³ku u³anów,
który w Tyczynie siê onegdaj o¿eni³

Czerwiec 1917. Jerzy Neudorffer w austriackiej orkiestrze pu³kowej, w pierwszym rzêdzie
siedz¹cych trzeci z prawej strony.

pelmistrzu s¹siedzi mawiali, ¿e potrafi³ co
najwy¿ej� swoje dwie krowy wypasaæ na
pobliskiej ³¹ce.

Kiedy wybuch³a wojna w 1939 r.,
a pó�niej nasta³a  okupacja niemiecka, Neu-
dorffer mia³ propozycje od nowej w³adzy,
aby przyst¹pi³ do niemieckiego narodu. Nie
chcia³ zostaæ volksdeutscherem, konse-
kwentnie opowiada³ siê za polsko�ci¹.
Choæ biegle mówi³ po niemiecku, a w trak-
cie I wojny s³u¿y³ w austriackim wojsku, to
nic nie by³o wstanie zmieniæ w tym wzglê-
dzie jego przekonania. Podobno nak³ania³
go do tego burmistrz Heuchert, ale i on nie
zdo³a³ go namówiæ, Neudorfer nie przepa-
da³ za Niemcami.

Nied³ugo potem Jerzy Neudorfer
podupad³ bardzo na zdrowiu, ju¿ wcze�niej                              Dariusz Fudali

skar¿y³ siê bardzo na przewlek³y ból w �ciê-
gnach Achillesa. Niestety wiele lat ¿o³nier-
skiej s³u¿by, a zw³aszcza ci¹gle æwiczony
przez wojskowego muzyka krok defilado-
wy zrobi³y swoje. Do tego jeszcze �do³o-
¿y³a� siê mocno sroga okupacyjna zima.
Opa³u by³o ma³o, a mrozy by³y okrutne,
przypl¹ta³o siê zapalenie p³uc. Rzeszowski
doktor Antoni Hubert nie zdo³a³ niestety
starego wiarusa wyleczyæ.

Jerzy Neudorffer, przedwojenny ka-
pelmistrz 20 pu³ku u³anów z Rzeszowa
zmar³ 4 stycznia 1941 r. Zosta³ pochowany
na tyczyñskim cmentarzu. Pani Stefania do
swojego mê¿a do³¹czy³a 9 marca 1959 r.

 W styczniu br. odby³ siê w naszej
szkole konkurs plastyczny �Maska karna-
wa³owa�. W konkursie tym bra³y udzia³ kla-
sy od IV do VI, a nawet m³odsi uczniowie
i �wietlica. Prace by³y wykonywane na lek-
cjach plastyki i kó³ku plastycznym dzia³a-
j¹cym w szkole. Wykonano oko³o 100 ma-
sek inspirowanych maskami Afryki, obu
Ameryk i Azji. W oparciu o proporcje rze�-
by greckiej wykonano parê masek �We-
neckich�. Najwiêksz¹ popularno�ci¹ cie-
szy³y siê maski balowe (bogato zdobione

SP Tyczyn

Konkurs plastyczny
�Maska karnawa³owa�

                            Ci¹g dalszy na stronie 14
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Tyczyñskie, Tyczyñszczyzna,
Ziemia Tyczyñska. Przyznaæ trzeba, ¿e to
drugie okre�lenie s³uchowo mocno zgrzy-
ta, chocia¿ s¹siednia �Rzeszowszczyzna�
jako� siê przyjê³a. Czasu i biegu historii
nie mo¿na zatrzymaæ, ale poczarowaæ tro-
chê mo¿na. Urodzony w ubieg³ym roku
album �Ziemia Tyczyñska� zyska³ wy-
dawcê, którego nazwa �Podkarpacki In-
stytut Ksi¹¿ki i Marketingu� brzmi ju¿
konkretnie i po europejsku. Trzeba przy-
znaæ jedno i to jednoznacznie szczerze.
Album nie tylko patrzy prosto w oczy czy-
telnikowi, ale (a mo¿e przede wszystkim)
mówi do Niego. Je¿eli to komplement, to
na pewno nie tylko mój.

Ziemia Tyczyñska to niew¹tpliwy
synonim, wynik³y z pewnych szerszych
horyzontów, mo¿e ambicji, zwi¹zanych ze
specyficznym okre�leniem terenu, nie za-
wsze dokumentacyjnie uzasadnionym.
Wa¿niejsze s¹ argumenty czysto praktycz-
ne, podkre�laj¹ce odrêbno�æ psychiczn¹,
fizyczn¹, antropologiczn¹ i historyczn¹
rodzimej Ziemi Mojej. Profesjonalni histo-
rycy zagrzebani po uszy w pergaminowo-
papierowych archiwach i... domys³ach,
rzadko dostrzegaj¹ kolor i barwê nawet
w³asnych odkryæ. Autorzy albumu, na
ca³e szczê�cie, mieli ze sob¹ malarsk¹ pa-
letê na tyle s³oneczn¹, by nie wpa�æ
w kusz¹cy dyletantyzm i ma³oojczy�nia-
ny regionalizm. Ustawiony w szeregu
z innymi podobnymi, album �Ziemia Ty-
czyñska� wychodzi jednak wyra�nie do
przodu przed ustalony profesjonalnie
�sznurek�. Zauwa¿a siê wyra�ne ró¿nice
miêdzy np. Budziwojem a Kielnarow¹, Bia-

Us³ysz g³os ziemi swojej

                         Bogus³aw Kotula

Ksi¹¿ki o gminie

³¹ a Matysówk¹. Stwierdzam to (bez spe-
cjalnego zaskoczenia) nie tylko dlatego,
¿e w miarê dobrze znam tê niepokorn¹ Zie-
miê, ale rodzinnie i przyjacielsko jestem
zwi¹zany nie tylko z miejskim Tyczynem.
Ta zasobna w historiê Ziemia mierzy³a siê
w przesz³o�ci wiorstami, ³okciami, �colsz-
tokami�, morgami i �stojonkami�. Siêga³a
najwy¿szych, arystokratycznych klejno-
tów,  nawet po tyczyñsk¹  �pañstwowo�æ�.
Braniccy znakomicie gospodarzyli ziem-
skimi zasobami, Cudowna Borkowska
duszami swoich wiernych dzieci. Przy-
dro¿ne krzy¿e nie tylko przy drogach wol-
no�ci stoj¹, ale tak¿e... �w szczerym polu
bia³y krzy¿...�. Je¿eli ludzi tej Ziemi po-
mno¿ymy przez mo¿liwo�ci, szanse, de-
terminacjê to...? nie powstan¹ nigdy od-
cinki... �Daleko od szosy�.

W tê Ziemiê trzeba wierzyæ, s³u-
chaæ Jej, s³yszeæ J¹.

- �Tyczyn -  edukacja regionalna�. Pro-
gram wycieczek po Tyczynie
i okolicy dla klas IV-VI (2006), autorka
Anna Kowalczyk, cena 15 z³.

Najnowsze wydawnictwo skiero-
wane do uczniów, nauczycieli-regionali-
stów i tych, którzy chc¹ pog³êbiæ wiedzê
na temat naszego miasta i jego okolic.

- Album �Ziemia Tyczyñska�, 2006, wy-
dawca - Podkarpacki Instytut Ksi¹¿ki
i Marketingu w Rzeszowie, tekst Domini-
ka Leszczyñska, zdjêcia Bartosz Frydrych
i archiwum UGiM, opr. graficzne Sylwia
Tulik. Cena 30 z³.
- Album �Niedaleko od Rzeszowa� z fo-
tografiami z Hermanowej, 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 Pruchnik; 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.
- �Szanse i bariery rozwoju gminy�
(1997), autorzy: Z. Stachowski i K. Szcze-
pañski; cena 15 z³.
- �Ludwik Wodzicki� - ziemianin z Ty-
czyna� (1997), autor S³awomir Wnêk;
cena 7 z³.
Mapa województwa podkarpackiego
(2003), cena 5 z³.
Mapa okolice Rzeszowa - powiat rze-
szowski (2006), cena 5 z³

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie zwraca siê
z pro�b¹ do mieszkañców naszej Gminy o wypo¿yczenie starych zdjêæ. Szcze-
gólnie cenne dla nas s¹ zdjêcia szkolne i komunijne z pocz¹tku XX w. Ich
kopie wykorzystane bêd¹ podczas kolejnej wystawy, która zostanie zaprezen-
towana w kwietniu br.

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

z dat¹ 25 lutego 2007 r.

Termin sk³adania tekstów na dyskiet-
ce lub CD up³ywa

19 lutego 2007 r.
Zdjêcia mile widziane.

9 lutego br. obradowa³a Komisja
O�wiaty, Kultury i Zdrowia Rady Miej-
skiej w Tyczynie. G³ównym punktem po-
siedzenia by³o zapoznanie siê z informa-
cj¹ dyrektorów szkó³ na temat zajêæ poza-
lekcyjnych i pozaszkolnych oraz �wietlic
szkolnych, a tak¿e zespo³ów i kó³ zainte-
resowañ w Miejsko-Gminnym O�rodku
Kultury, Domach Ludowych i Bibliotece
Publicznej.

Posiedzenie Komisji O�wiaty
Wypoczynek
          dzieci i m³odzie¿y
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 �Ksiê¿yc nad Zakopanem� to
nowa ksi¹¿ka Marii Nurowskiej - autobio-
grafia.Nie jest to jednak klasyczna bio-
grafia, ukazuj¹ca chronologicznie wyda-
rzenia. Nurowska siêga pamiêci¹ do do-
mów swojego ¿ycia: od ojcowskiej le�ni-
czówki, gdzie spêdzi³a dzieciñstwo, po ko-
lejne domy, w których mieszka³a z ojcem
i matk¹ dziennikark¹ oraz ukochanym dzia-
dziem Aleksandrem, a¿  do wymarzonego

Pó³ka z ksi¹¿kami

domu pod Guba³ówk¹ w Zakopanem. Pi-
sarka odtwarza rozmowy z dziadkiem (wy-
bitnym matematykiem), nik³y zwi¹zek
uczuciowy z matk¹, pierwsze kroki w lite-
raturze, sukcesy w Niemczech, nieudane
zwi¹zki z mê¿czyznami i ci¹g³a chêæ do
kupowania i remontów nowo nabytych
domów. Ale pisarka wie tak¿e, co to bie-
da, choroba...

Nurowska nie mia³a ³atwego star-
tu w �rodowisku literackim. Co z tego, ¿e
maszynopis jej powie�ci pt. �Po tamtej
stronie �mieræ� spodoba³ siê Jaros³awo-
wi Iwaszkiewiczowi (wówczas naczelne-
mu redaktorowi �Twórczo�ci�), kiedy
Julian Stryjkowski (redaktor dzia³u pro-
zy) by³ zdania, ¿e ¿adna kobieta nie potra-
fi dobrze pisaæ. Pomog³a tu jednak sekre-
tarka redakcji: da³a  do przeczytania Stryj-
kowskiemu maszynopis powie�ci Nurow-
skiej bez strony tytu³owej i przekona³a
artystê, ¿e napisa³ to �przystojny blon-
dyn�. Dopiero ten podstêp sprawi³, ¿e
Stryjkowski zmieni³ nastawienie do two-
rz¹cych prozê pañ.

W ksi¹¿ce jest wiele odwo³añ do
twórczo�ci Nurowskiej: fragmenty opo-
wiadañ, powie�ci. Autorka zdradza, jak
dochodzi³o do powstawania jej utworów.
Autobiografia jest napisana przystêpnym
jêzykiem i pozwala choæ odrobinê poznaæ
wnêtrze pisarki, jej têsknoty i marzenia.

Drug¹ proponowan¹ pozycj¹
ksi¹¿kow¹ jest �Mój Mi³osz� Marka
Skwarnickiego. Skwarnicki to znany po-
eta, publicysta, prozaik i t³umacz, znawca
twórczo�ci literackiej Karola Wojty³y, re-

daktor �Tryptyku Rzymskiego� Jana Paw-
³a II i autor biografii polskiego Papie¿a.
Ksi¹¿ka �Mój Mi³osz�  jest �opowie�ci¹
o dziejach korespondencji� miêdzy Mi³o-
szem a Skwarnickim. A jak rozpoczê³a siê
ta trwaj¹ca ponad 50 lat korespondencja?
Otó¿ w 1957 r. (kiedy Mi³osz od kilku lat
pozostawa³ na emigracji we Francji) uka-
za³ siê na ³amach �Tygodnika Powszech-
nego� wiersz, który Skwarnicki zadedy-
kowa³ Mi³oszowi (�List z Warszawy�). Po-
niewa¿ Czes³aw Mi³osz zosta³ w kraju
okrzykniêty przez w³adze komunistyczne
poet¹-zdrajc¹ (w utworach publikowa-
nych na emigracji jawnie mówi³ o swoich

antykomunistycznych pogl¹dach), prasa
za ten wiersz nie zostawi³a na Skwarnic-
kim suchej nitki. Ale za to na Bo¿e Naro-
dzenie 1957 r., 27-letni wówczas Skwar-
nicki, absolwent bibliotekoznawstwa Uni-
wersytetu Warszawskiego, pocz¹tkuj¹cy
poeta i publicysta, otrzyma³ kartkê �wi¹-
teczn¹ z Pary¿a. Jej nadawc¹ by³... Cze-
s³aw Mi³osz.

W ksi¹¿ce s¹ te¿ fragmenty utwo-
rów Mi³osza i jego liczne fotografie z ró¿-
nych okresów ¿ycia. Jest równie¿ mowa
o korespondencji Mi³osza z Janem Paw-
³em II. W³a�nie w jednym z takich listów
poeta, pisz¹c do Papie¿a, zaznaczy³, ¿e
�zawsze stara³ siê nie przekraczaæ ram do-
gmatów Ko�cio³a� (Mi³osz znany by³ z an-
tyklerykalnego �usposobienia�). Ojciec
�wiêty w odpowiedzi, ze znanym sobie
humorem, napisa³: �Wynika z tego, ¿e oby-
dwaj zd¹¿amy w tym samym kierunku�.

Joanna Szczepkowska to znana
aktorka filmowa i teatralna, równie¿ au-
torka literackich felietonów publikowa-
nych w �Wysokich Obcasach� - dodatku
do �Gazety Wyborczej�. �Jak wyprosto-
waæ ko³o?� jest w³a�nie zbiorem takich
tekstów, które ukaza³y siê w �Wysokich
Obcasach� w latach 2000-2006.                Agnieszka Ro¿ek-Janda

Niezwyk³a wnikliwo�æ i wra¿liwo�æ
pozwala Szczepkowskiej patrzeæ na co-
dzienne ¿ycie i  spotykanych ludzi z innej
perspektywy ni¿ czynimy to zazwyczaj,
czêsto sami zabiegani, zagonieni. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e obserwacje autorki s¹ po-
nadczasowe i pozwalaj¹ odkrywaæ praw-
dê o cz³owieku, prawdê o nas samych.

Jeden z tekstów Szczepkowska po-
�wiêci³a znanej aktorce Darii Trafankow-
skiej (siostra oddzia³owa w serialu �Na
dobre i na z³e�), która zmar³a w kwietniu
2004  r. Temu wspomnieniu towarzysz¹
g³êbokie refleksje na temat �mierci: �Mo¿e
od umieraj¹cych nale¿y uczyæ siê ¿ycia?�.

Znalaz³ siê tu równie¿ felieton po-
�wiêcony lekturom szkolnym, tym wyda-
wanym z opracowaniami. Autorka opisu-
je, jak zakupi³a sobie �Hamleta� W. Szek-
spira w³a�nie z takim opracowaniem (nota
bene tekst tego dramatu wraz z opraco-
waniem by³ tañszy o ponad po³owê od
�Halmeta� bez opracowania!) i jak by³a
zawiedziona dodawanymi na marginesie -
dla rzekomo lepszego zrozumienia tekstu
przez czytelnika - komentarzami na temat
czytanego fragmentu utworu. Szczepkow-
ska zauwa¿a, ¿e tego typu �pomoc� mo¿e
jednak zaszkodziæ odbiorcy (uczniowi), bo
komentarze czêsto zawieraj¹ informacje
nieprawdziwe, uproszczone, wiêc warto
samemu podj¹æ siê analizy tekstu, nawet
trudnego.

O wielkich umiejêtno�ciach pisar-
skich Joanny Szczepkowskiej �wiadczy
m.in. felieton zatytu³owany �Do osoby,
która mi go zabra³a�. Tytu³ artyku³u mo¿e
sugerowaæ, ¿e autorka pisze do kobiety,
która uwiod³a jej partnera. Nic bardziej
mylnego... Nie bêdê jednak zdradza³a
szczegó³ów.

Zachêcam do lektury!
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Harmonogram wymiany  dowodów osobistych

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, 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.

Ci¹g dalszy ze strony 10

Je�li chodzi o ranking miejscowo-
�ci pod wzglêdem ilo�ci podpisanych
umów na wywóz odpadów, to pierwsze
miejsce zajmuj¹ Bia³a i Budziwój, gdzie
oko³o 85% gospodarstw domowych ma
podpisane umowy na wywóz odpadów.
Ostatnie miejsce zajmuj¹ Hermanowa
i Matysówka, gdzie wywóz �mieci zleci³o
oko³o55% gospodarstw domowych.

Pozwolenie na zbiórkê odpadów
na terenie gminy Tyczyn posiadaj¹:
> Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
                    w  B³a¿owej, tel. 017- 23-01-444,
> MPGK Rzeszów Sp. z o.o.
                    Bia³a 238, tel. 017 - 861-30-00
> Podkarpacka Higiena Komunalna,
                                         tel. 017- 86-34-518.

Zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czy-
sto�æ i porz¹dku,  ka¿de gospodarstwo do-
mowe ma obowi¹zek zawarcia umowy na
wywóz odpadów komunalnych i prowadze-
nia selektywnej zbiórki odpadów.          (bk)

23 %

17 %

 58%

Procentowa ilo�æ umów podpisanych na wywóz odpadów z poszczególnymi Firmami

> Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w  B³a¿owej - 23%
> MPGK Rzeszów Sp. z o.o. - 58%

> Podkarpacka Higiena Komunalna - 17%

Gospodarka odpadami...

SP Tyczyn

Konkurs plastyczny �Maska karnawa³owa�
Ci¹g dalszy ze strony 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

cekinami, piórami). Du¿a czê�æ prac czer-
pa³a pomys³y z podobizn zwierz¹t - g³owa
zaj¹ca, wilka, nied�wiedzia. Maski wyko-
nano w ró¿nych technikach, wiêkszo�æ
z nich powstawa³a w ci¹gu 2-3 godzin
pracy. Nagrodzono 4 prace w trzech kate-
goriach:
I miejsce Maska wenecka - S³awek Lasso-
ta kl. Va, £ukasz Ocieczek kl. VIb;
II m. Maska teatralno-balowa - Natalia
Kotula kl. IVa;
III m. Maski zwierz¹t - Mateusz Janowski
kl. IIc.

Wystawê prac, któr¹ mo¿na by³o
podziwiaæ przez 3 tygodnie w hollu szko³y
przeniesiono do Urzêdu Gminy i Miasta
w Tyczynie. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do
koñca karnawa³u.

       Opiekun i pomys³odawca konkursu,
       nauczyciel plastyki
           Krzysztof  Kozio³kiewicz
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Je�li obecnie zapytamy przeciêtne-
go mieszkañca Polski, z czym kojarz¹ mu
siê ubezpieczenia, raczej na pewno odpo-
wie, ¿e z PZU. Co� wiêcej na ten temat
mo¿e ju¿ powiedzieæ w³a�ciciel samocho-
du czy rolnik, zamieszkuj¹cy nasz region.

Za oficjalnie przyjêt¹ datê powsta-
nia pierwszych polskich instytucji ubez-
pieczeniowych podaje siê pocz¹tek
XIX w., które dzia³a³y w oparciu o zasadê
wzajemno�ci.

Pomimo trudno�ci zwi¹zanych
z pozostawaniem naszego kraju pod za-
borami dzia³alno�æ ubezpieczeniowa na
ziemiach polskich rozwija³a siê i by³a
w dobrej kondycji. Wed³ug danych ów-
czesnego Pañstwowego Urzêdu Kontroli
Ubezpieczeñ, w roku 1918 istnia³o w Pol-

Przezorny zawsze ubezpieczony

Wzajemno�æ czy komercja?
sce 17 zak³adów ubezpieczeñ wzajemnych
w formie 4 spó³ek akcyjnych, a na pocz¹t-
ku lat trzydziestych ub. wieku - 37 firm
ubezpieczeñ wzajemnych i 23 akcyjne.
Niestety po wojnie ze wzglêdów politycz-
nych ubezpieczenia wzajemne nie mog³y
d³u¿ej istnieæ. W wyniku ustawy z 1952  r.
Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ Wza-
jemnych zosta³ zlikwidowany, a jego ma-
j¹tek przekazany nowo utworzonemu Pañ-
stwowemu Zak³adowi Ubezpieczeñ. Obec-
nie udzia³ kapita³u krajowego w rynku
ubezpieczeniowym w Polsce wynosi nie-
ca³e 20%, w tym ubezpieczenia wzajemne

1%. W tym miejscu nale¿y dodaæ, ¿e ubez-
pieczenia wzajemne np. w Japonii i Fin-
landii to 80%, a w USA, Francji i Niemiec
ich udzia³ to oko³o 50% rynku.

Pomimo, ¿e w pocz¹tkowym okre-
sie swojej dzia³alno�ci ubezpieczenia wza-
jemne nastawione by³y przede wszystkim
na ubezpieczenia wzajemne rolników, to
w chwili obecnej rozszerzaj¹ swój produkt
równie¿ na samorz¹dy oraz ma³ych i �red-
nich przedsiêbiorców. Przoduj¹ w tym
mieszkañcy naszego województwa.

6 stycznia 2007 r. zmar³ Nasz
Serdeczny Kolega i Przyjaciel Kazimierz
Domino. Urodzi³ siê 17 stycznia 1920 r.
w Tyczynie w rodzinie ch³opskiej. Osiero-
cony we wczesnym dzieciñstwie przez
obojga rodziców zosta³ wychowany przez
przyrodni¹ matkê i starsze rodzeñstwo.
Ukoñczy³ siedmioklasow¹ Szko³ê Po-
wszechn¹ w Tyczynie. Po ukoñczeniu
nauki pracowa³ wspólnie z rodzeñstwem
w gospodarstwie rolnym.

Wybuch II wojny �wiatowej zmu-
si³ Go do wyjazdu na wojnê. Jako 19-letni
m³odzieniec w³asnym zaprzêgiem konnym
uczestniczy³ w wywozie dokumentów
Urzêdu Miejskiego w Tyczynie w okolice
Tarnopola na Ukrainie. Po miesi¹cu wraz
z towarzyszami podró¿y wróci³ szczê�li-
wie do domu. W 1941 r. w³adze okupacyj-
ne zmussi³y Go do s³u¿by w Junakach
w karnym obozie pracy w Pustkowie ko³o
Dêbicy. Po ucieczce z obozu w 1942 r. wraz
z innymi kolegami podj¹³ dzia³alno�æ kon-
spiracyjn¹ na terenie Tyczyna, z³o¿y³  przy-
siêgê i dzia³a³ w organizacji pod pseudo-
nimem �Zbur�. Bra³ czynny udzia³ w wy-
zwoleniu Tyczyna latem 1944 r. w czasie
trwania s³ynnej akcji �Burza�. W grudniu
1944 r. zosta³ aresztowany i uwiêziony
przez P.U.B. w Rzeszowie. Po wyj�ciu
z wiêzienia w lutym 1945 r. zg³osi³ siê na
ochotnika do wojska, po przeszkoleniu
w Oficerskiej Szkole Wojskowej w Prze-
my�lu, a nastêpnie w Krakowie otrzyma³
stopieñ porucznika. Po zakoñczeniu woj-
ny zosta³ zdemobilizowany i we wrze�niu
1945 r. wróci³ do Tyczyna.

Kazimierz Domino (1920 - 2007)

Po¿egnanie

W roku 1950 o¿eni³ siê ze Stefani¹
Konkol z Tyczyna; mieli dwoje dzieci -
syna i córkê oraz czworo wnucz¹t.
W styczniu 2000 r. obchodzili wspólnie
�Z³oty Jubileusz� swojego ma³¿eñstwa.

W latach 1954-1976 r. pracowa³
w Rzeszowskich Zak³adach Przemys³u
Terenowego Materia³ów Budowlanych
w Rzeszowie, a od 1976 do 1980 r. by³  pra-
cownikiem Filharmonii w Rzeszowie sk¹d
przeszed³ na emeryturê.

Jako Tyczynianin przez ca³e ¿ycie
aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu spo³ecz-
nym miasteczka. By³ cz³onkiem ZSL, a na-
stêpnie PSL. Przewodniczy³ Komitetowi
Budowy Szko³y Podstawowej w Tyczy-
nie, by³ cz³onkiem Komitetu Budowy
Domu Kultury w Tyczynie, wieloletnim
radnym Rady Miasta w Tyczynie, aktyw-
nym cz³onkiem Komitetu Organizacyjne-
go obchodów 600-lecia Tyczyna w roku

Kazimierza Domino ¿egna prezes Ko³a Zw¹zku KRiBWP w Tyczynie Wiktor Dr¹¿ek

1968, dzia³aczem ruchu spó³dzielczego
i bankowego. By³ cz³onkiem Zwi¹zku
Kombatantów Rzeczypospolitej i By³ych
Wiê�niów Politycznych. Dok¹d starcza³o
Mu si³, zawsze by³ w poczcie sztandaro-
wym organizacji kombatanckiej na uro-
czysto�ciach pañstwowych, patriotycz-
nych i ko�cielnych.

Za swoj¹ dzia³alno�æ kombatanc-
k¹ i spo³eczn¹ odznaczony by³ m.in. Krzy-
¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Krzy¿em Partyzanckim, Krzy¿em Ar-
mii Krajowej, Krzy¿em ZKRiBWP.

W styczniu 2007 r. ¿egnany przez
najbli¿sz¹ rodzinê, przyjació³ i liczne gro-
no znajomych spocz¹³ na tyczyñskim
cmentarzu.

Niech odpoczywa w pokoju!

                                            Przyjaciele

                           Ci¹g dalszy na stronie 17
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Je�li szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska          numer oferty
- kierowca-sprzedawca 557
- serwisant-elektryk 556
- przedstawiciel handlowy 550
- wydawca magazynier 547
- monter instalacji sanitarnych 546
- pracownik ochrony 544
- sprzedawca 543
- magazynier 532
- pracownik na stacje paliw 530
- cukiernik 529
- piekarz piecowy lub ciastowy 528
- kosmetyczka 527

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

So³tys wsi Hermanowa pe³ni
dy¿ury w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 9.00-12.00 w Domu
Ludowym w Hermanowej.

 Drogi gminne
- Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjny �Drog-
mark� Domino Marek, Kielnarowa 103,
        tel. 017-22-93-195; 0 693 765 557
- droga Hermanowa-Czerwonki do grani-
cy Borku Nowego: Zak³ady Miêsne �Her-
man� Kielnarowa, tel. 017 22 99 410.
Drogi powiatowe
- Matysówka, Borek Stary: obwód dro-
gowy B³a¿owa,
  tel. 017 22 90 782, 0 608 292 972.
- Kielnarowa, Budziwój, Hermanowa, Ty-
czyn: obwód drogowy Babica,
                                     tel. 017 27 72 297.
Droga wojewódzka Rzeszów- Dyl¹gówka:
obw. drogowy £añcut, tel. 017-22-52 666.

Kto od�nie¿a drogi
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¿ nieru-
chomo�ci (za taki chodnik uznaje siê wy-
dzielon¹ 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 gmi-
nach (Dz.U. Nr 132 poz.622 ze.zm.)

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).

MOD-Ren

Us³ugi krawieckie

> szycie niepowtarzalnych sukien
wizytowych i do tañca towarzyskiego
> szycie garsonek, kostiumów
> 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

Stowarzyszenie Trze�wo�ciowe
�Wyzwolenie� zaprasza na

comiesiêczne
spotkania modlitewne

do sali wikarówki w Tyczynie
w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca.

    Linia Nieobojêtnych

0-801-188-288

Zadzwoñ, je�li by³e� �wiadkiem
sprzeda¿y alkoholu nieletnim!

  A l k o h o l
    - nieletnim wstêp wzbroniony
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Przezorny zawsze ubezpieczony

Wzajemno�æ czy komercja?W naszym regionie du¿ym zainte-
resowaniem ubezpieczeniami wzajemny-
mi wykazuj¹ siê tak¿e samorz¹dowcy. Ju¿
w 2001 r. powo³ali oni Zwi¹zek Wzajem-
no�ci Cz³onkowskiej Samorz¹dów Tery-
torialnych Województwa Podkarpackie-
go. W zwi¹zku z tym w chwili obecnej
ubezpiecza swoje maj¹tki oko³o po³owa
samorz¹dowców z naszego województwa.

Równie¿ Gmina Tyczyn przyst¹pi-
³a do cz³onkostwa w Towarzystwie Ubez-
pieczeñ Wzajemnych w 1993 r. Od tego
czasu ubezpieczane jest tam w sposób
kompleksowy mienie komunalne naszej
gminy, a od roku 1998 równie¿ samocho-
dy stra¿ackie gminnej OSP.

W porównaniu z ubezpieczeniami
komercyjnymi ubezpieczenie oparte na
wzajemno�ci przynosi gminie znaczne
korzy�ci. Nale¿y do nich obni¿enie o 20%
sk³adki wynik³e ze sta¿u cz³onkowskiego
oraz obni¿ka sk³adki w zwi¹zku z przyna-
le¿no�ci¹ do ZWC Samorz¹dów Teryto-
rialnych Województwa Podkarpackiego o
30%. Z nadwy¿ek bilansowych Ochotni-
cze Stra¿e Po¿arne w gminie Tyczyn otrzy-
muj¹ dotacje na zakup sprzêtu.

Pomimo, ¿e ubezpieczenia wzajem-
ne stanowi¹ doskona³¹ podstaw¹ dzia³al-
no�ci ekonomicznej, a tym samym rozwo-

ju kraju, jako� nie ma chêtnych, którzy by
siê tym problemem zechcieli zaj¹æ bli¿ej.

Ciekawe jednak to, ¿e w³a�nie tu,
na Podkarpaciu, miejscu uwa¿anym przez
niektórych polityków za rejon najwiêkszej
ciemnoty i zacofania, �wiadomo�æ ekono-
miczna mieszkañców jest najwiêksza. Bo
w³a�nie ten region daj¹c przyk³ad, podob-
nie jak zrobiono w Polsce to w 20-leciu
miêdzywojennym udowadnia, i¿ zamo¿-
no�æ i dobrobyt mo¿na wypracowaæ na-
wet na prowincji. I to niezale¿nie - a cza-
sem nawet wbrew- decyzjom polityków.
                                                                   (bk)

Ci¹g dalszy ze strony 15

Ferie zimowe w SP Tyczyn
12 lutego 2007 r.  (poniedzia³ek)

> godz. 9.30
Gminny Turniej Szkó³ Podstawowych
w Mini-siatkówce o Puchar Dyrektora
SP w  Tyczyn
Opiekunowie: Jolanta Magda,
                         Wojciech Obara,
                         Wies³aw Zawadzki
> godz. 9.00-12.00
Wyjazd do Centrum Zabaw �Fantazja�
w Rzeszowie
Opiekunowie: Janina Kocór,
                         Katarzyna Konkol

13 lutego 2007 r.  (wtorek)
> godz. 9.00-13.00
Zajêcia z kó³ka przyrodniczego
> godz.9.00-12.00
Wyjazd do Centrum Zabaw �Fantazja�
w Rzeszowie
Opiekunowie: Jadwiga Sworzeñ,
                         Ma³gorzata P³odzieñ,
                         Barbara Stempniowska

14 lutego 2007 r.  (�roda)
> godz. 9.00-13.00
Zajêcia plastyczne �Walentynki�
Opiekun - Krzysztof Kozio³kiewicz
> godz. 9.00-13.00
Rozgrywki sportowe
Opiekun - Zbigniew Lubas

15 lutego 2007 r.  (czwartek)
> godz. 9.00-13.00
Zajêcia �wietlicowe
Zajêcia plastyczne
Opiekunowie: Beata Byczyñska,
                         Ma³gorzata �wieca

16 lutego 2007 r.  (pi¹tek)
> godz. 9.00-13.00
Gry i zabawy jêzykowe
- jêzyk angielski,
- jêzyk niemiecki
Opiekunowie: Karolina Jó�wiak,
                         Kinga Macio³ek-Rzucid³o,
                         Monika Bernat

19 lutego 2007 r.  (poniedzia³ek)
> godz. 9.00-13.00
Zajêcia �wietlicowe
Wyjazd do kina �Helios� w Rzeszowie
Opiekunowie: Monika Bocek,
                         Bo¿ena Wierzbiñska,
                         Anna Rakoczy

20 lutego 2007 r.  (wtorek)
> godz. 9.00-13.00
Zajêcia teatralne
Siatkówka
Opiekunowie: Adam Janiec,
                         Gra¿yna Lachowolska,
                         Anna Pondo

21 lutego 2007 r.  (�roda)
> godz. 9.00-13.00
Projekcja filmów historycznych
Opiekun - Andrzej Ha³oñ
> godz. 9.30-13.00
Gry i zabawy ruchowe
Opiekun - Ma³gorzata Rozmus

22 lutego 2007 r.  (czwartek)
> godz. 9.00-13.00
Gry i zabawy ruchowe
Zajêcia plastyczne
Opiekunowie: Anna Górska,
                         Jadwiga P³odzieñ

23 lutego 2007 r.  (pi¹tek)
> godz. 9.00-13.00
Zajecia z kó³ka dziennikarskiego
Zajêcia muzyczne
Opiekunowie: Anna Kowalczyk,
                         Danuta Tadla,
                         Agnieszka Fudali

Czas pracy.
W tym roku pracowaæ bêdzie-

my 252 dni (o 1 dzieñ mniej ni¿
w roku 2006). Dni wolnych, nie-
dziel i �wi¹t (przy piêciodniowym
tygodniu pracy) jest 113. Od br. nie
obowi¹zuje przepis, ¿e za �wiêto
przypadaj¹ce w sobotê nale¿y siê
pracownikowi inny dzieñ wolny,
a przy dwóch dniach �wi¹tecznych
w tygodniu, jeden musi byæ odpra-
cowany (lub zrekompensowany
urlopem). I tak nie ma to ¿adnego
znaczenia, bo w roku 2007 ¿adne
ze �wi¹t nie przypada na sobotê.

D³ugie weekendy.
28 kwietnia - 6 maja 2007

(9 dni - 4 dni urlopu)
7 - 10 czerwca 2007

(4 dni - 1 dzieñ urlopu)
1 - 4 listopada 2007

(4 dni - 1 dzieñ urlopu)
22 grudnia 2007 - 1 stycznia 2008

(11 dni - 4 dni urlopu)

 Przypominamy
           pracuj¹cym...

                              Dyrektor Szko³y
                mgr Bogumi³a Bomba
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O G £ O S Z E N I A

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

Sprzedam dzia³kê 83 ary - w Hermanowej (pr¹d, równi-
na na górce, okolice Gradkowca).
(203/3)                                            Hermanowa 493

Zatrudniê fryzjera damsko-mêskiego.  Tyczyn,
ul. Grunwaldzka 3.
(66/3)   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.               (67/3 )

                  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 opiekunki do 8-miesiêcznych bli�ni¹t
w Tyczynie.
(69/2)                   Tel. 017-22-93-946;  510-070-157

Kupiê ziemiê w Tyczynie lub okolicy, 10-20 arów
z mediami lub mo¿liwo�ci¹ ich podci¹gniêcia.
(204/3)                                              Tel. 692-918-553

Kupiê dzia³kê budowlan¹ w Tyczynie lub Budziwoju
do 15 arów
(205/3)                 Tel. 017-863-44-40; 504-012-182

Kupiê dzia³kê na terenie gminy Tyczyn 50-70 arów.
(206/2)                    Tel. 663-995-005; 513-140-999

Kupiê niedrog¹, niedu¿¹ dzia³kê roln¹ 10-20 arów lub
budowlan¹ w okolicy Tyczyna.
(207/2)                                    Tel. 017-22-93-111

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 14 arów w Ty-
czynie z warunkami zabudowy.
(208/2)                                         Tel. 017-22-99-714

* Doradztwo i urz¹dzanie wnêtrz,
* Obs³uga wesel,

* Przygotowanie i wystrój sal weselnych i ko�cio³ów

Tel.787 174 842

Kupiê dzia³kê budowlan¹ (widokow¹) ok. 10 arów
z mediami w Bia³ej - na górce, w Budziwoju lub okolicy.
(209/1)                                        Tel. 017-856-85-35

Commercial Union Polska O/Rzeszów ul. Lewakowskie-
go 2A prowadzi nabór kandydatów do pracy na agen-
tów i menad¿erów. Zg³oszenia na rozmowê kwalifika-
cyjn¹ pod nr 601-508-037 lub email: w_stacho-
wicz@poczta.onet.pl
(70/1)
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