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Szanowny Panie Burmistrzu
Zawiadamiam, ¿e z dniem 2 mar-

ca 2007 r. koñczê wykonywanie funkcji
Komisarza Wyborczego w Rzeszowie
wskutek ukoñczenia 70 lat. Fakt ten sta-
nowi dla mnie okazjê do przekazania
Panu Burmistrzowi wyrazów szczere-
go podziêkowania za mi³¹ wspó³pracê
w wykonywaniu przewidzianych
prawem czynno�ci wyborczych.

Na rêce Pana przekazujê podziê-
kowania tak¿e dla tych pracowników
Urzêdu Gminy i Miasta, z którymi mia-
³em przyjemno�æ wspó³pracowaæ od
sierpnia 1998 r. w szczególno�ci mam
na my�li kolejnych urzêdników wybor-
czych. Bez ich zaanga¿owania nie
by³aby mo¿liwa sprawa organizacji na
szczeblu Gminy i Miasta kolejnych
wyborów i referendów.

Koñczê wieloletnie wykonywa-
nie funkcji Komisarza Wyborczego
w Rzeszowie z poczuciem satysfakcji,
¿e dane mi by³o uczestniczyæ wraz
z Paniami i Panami w procesie umac-
niania w Rzeczypospolitej demokra-
tycznych procedur wyborczych. Za
szczególny powód mojej satysfakcji
poczytujê sobie udzia³ w organizacji hi-
storycznego referendum w sprawie
przyst¹pienia Polski do Unii Europej-
skiej.

Z przyjemno�ci¹ mogê skonsta-
towaæ, ¿e starania moje, Dyrektora
i pracowników Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Rzeszowie, a tak-
¿e starania innych organów wybor-
czych, nad którymi sprawowa³em nad-
zór, przynios³y dobry efekt w postaci
wyra�nego postêpu w  rozumieniu  isto-
ty demokratycznego prawa wyborcze-
go i konieczno�ci jego �cis³ego prze-
strzegania.

Proszê przyj¹æ wyrazy szacunku.

                          Jan Jaskó³ka

23 maja 1993 r. wykonywany by³ przede
wszystkim na maszynach do pisania, druk
na sprzêcie kserograficznym, niekiedy
w drukarni offsetowej.

Obchody 625 rocznicy powstania
Tyczyna sta³y siê okazj¹ do dokonania
korzystnych zmian szaty graficznej gaze-
ty. Od numeru 11 (64) z dnia 6 czerwca
1993 r. do nr 18 (71) z dnia 12 wrze�nia
1993 r. sk³ad by³ wykonywany w Agencji
Wydawniczej ARKA, druk w Rsdruk
w Rzeszowie. Od nr 19 (72) z dnia 26 wrze-
�nia 1993 r. sk³ad i  druk by³ wykonywany
we w³asnej pracowni komputerowej i kse-
rograficznej w Urzêdzie Gminy i Miasta
w Tyczynie,  od nr  11 (214) z dnia 30 maja
1999 r. druk zlecono Poligrafii Wy¿szego
Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Nastêpnie od nr 3 (302) z dnia 9-22
lutego 2003 r. druk zlecono Drukarni KO-
LOR w Tyczynie, gdzie wykonywany jest
do dzi�. Równocze�nie z przekazaniem
druku do Tyczyna rozpoczêli�my kolejne
ju¿ zmiany w szacie graficznej. Najbardziej
widoczny tego efekt pojawia siê od nr 5
(304) z dnia 9-22 marca 2003 r. wydanego
z okazji 635 lat Tyczyna. Coraz �mielej ope-
rujemy kolorem by od nr 10 (309) z dnia 25
maja - 7 czerwca 2003 r. wprowadziæ kolo-
row¹ ok³adkê, zmienn¹ dla ka¿dego nu-
meru. W roku 2005 dokonujemy  kolej-
nych zmian wprowadzaj¹c  na sta³e ok³adki                 Kazimierz Szczepañski

�G³os Tyczyna� x 400
z kolorowymi zdjêciami od nr 15-16 (362-
363) z dnia 7 sierpnia - 3 wrze�nia 2005 r.
Warto zauwa¿yæ, i¿ ostatnie kilka lat jest
okresem najbardziej znacz¹cego rozwoju
ilo�ciowego i jako�ciowego w historii
�GT�.

Od numeru 1(324) z dnia 11-24
stycznia 2004 �G³os Tyczyna� dostêpny
jest na naszej stronie internetowej www.Ty-
czyn.pl. Nak³ad pisma rós³ wraz z jego roz-
wojem i zainteresowaniem spo³ecznym.
Pocz¹tkowe 30 egzemplarzy bardzo szyb-
ko przekszta³ci³o siê w 100-200 egzempla-
rzy nak³adu, by dzi� osi¹gn¹æ 900 egzem-
plarzy. Pismo jest kolportowane przez pra-
cowników Urzêdu Gminy i Miasta,
M-GOK, cz³onków kolegium, na terenie
ca³ej gminy, sprzedawane w punktach
handlowych dziêki ¿yczliwo�ci ich w³a�ci-
cieli.

Korzystaj¹c z tej szczególnej oka-
zji pragnê podziêkowaæ wspó³pracowni-
kom Redakcji �G³osu Tyczyna�, autorom
tekstów, tak¿e pracownikom Urzêdu Gmi-
ny i Miasta w Tyczynie, tj. Barbarze Sa-
molewicz, Dorocie Michalak, Ewie Ko-
cur, a tak¿e wszystkim Czytelnikom
i sympatykom pisma. My�lê, ¿e dzi� mamy
wiele powodów do zadowolenia, tak¿e
z tego powodu, ¿e coraz pe³niej dokumen-
tujemy w �GT� wszelkie przejawy ¿ycia
spo³ecznego, gospodarczego i samorz¹-
dowego w naszej gminie.

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek
w godzinach

 od 8.00 do 15.00 (I piêtro)

W zwi¹zku z opracowywaniem za-
mówionego przez Gminê Tyczyn Zinte-
growanego lokalnego programu rewitali-
zacji Gminy i Miasta Tyczyn na lata 2007-
2015, zapraszamy na spotkania i konsul-
tacje, które odbêd¹ siê w siedzibie Urzê-
du Gminy i Miasta w Tyczynie, Rynek 18
w dniu 21 marca 2007 r., od godz.9:00 do
13:00 wed³ug harmonogramu:
Godz. 9.00 - 9.55 - Pracownicy UGiM:
przedstawiciele referatów zainteresowa-
nych programem rewitalizacji, radni Rady
Miejskiej, So³tysi.
Godz. 10.00 - 10.55 -Jednostki organiza-
cyjne Gminy Tyczyn w tym, instytucje
edukacji, kultury i sportu, spó³ki komu-
nalne,  instytucje u¿yteczno�ci publicz-
nej (m in. stra¿, policja, itp.).
Godz. 11:00 - 11:55 -Ko�cio³y i zwi¹zki
wyznaniowe, stowarzyszenia i fundacje,
wspólnoty mieszkaniowe, podmioty dzia-                             Ci¹g dalszy na stronie 17

Zintegrowany lokalny program rewitalizacji Gminy i Miasta Tyczyn

Spotkania konsultacyjne
³aj¹ce w oparciu o umowê o partnerstwie
publiczno - prywatnym, organizacje po-
zarz¹dowe niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniê-
cia zysku, w tym fundacje i stowarzysze-
nia, podmioty wybrane w wyniku postê-
powania przeprowadzonego na podsta-
wie przepisów o zamówieniach publicz-
nych, wykonuj¹ce us³ugi u¿yteczno�ci
publicznej na podstawie umowy z jed-
nostk¹ samorz¹du terytorialnego pod
warunkiem przestrzegania zasad pomocy
publicznej okre�lonych w odrêbnych prze-
pisach.
Godz. 12.00 - 12.55 - Podsumowanie
I spotkañ konsultacyjnych.

W trakcie spotkañ Zespó³ Projek-
towy przygotowuj¹cy Zintegrowany
Lokalny Program Rewitalizacji  Gminy
Tyczyn na lata 2007-2015 zaprezentuje:
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�wiêta Bo¿ego Narodzenia to czas rado�ci i wielkiego
prze¿ycia przyj�cia na �wiat Mesjasza. Kolêdy, pastora³ki, jase³-
ka - to jedne z wielu tradycji przypominaj¹cych nam narodziny
Zbawiciela.

W Hermanowej grupka m³odzie¿y spotykaj¹ca siê w ko-
�ciele w sobotnie wieczory, postanowi³a przygotowaæ ma³e przed-
stawienie biblijne. Swoim pomys³em zainteresowa³a m.in. scho-
lê parafialn¹, LSO oraz dzieci i m³odzie¿ z tutejszej parafii. Po
ma³ej zmianie scenariusza, której podj¹³ siê pan Janusz Surów-
ka, rozpoczê³y siê próby. Pocz¹tkowo spotkania zajmowa³y wie-
le czasu, a niektóre role by³y bardzo trudne. Dziêki pani Dorocie
Z¹bek, która zdecydowa³a siê pomóc w przygotowaniu przed-
stawienia,  nasze prace postêpowa³y w szybkim tempie.

Prace nad jase³kami trwa³y ponad miesi¹c, bra³y w nich
udzia³ dzieci i m³odzie¿ od 10 do 18 roku ¿ycia. Samodzielnie
przygotowane stroje nawi¹zywa³y i przenosi³y do czasów naro-
dzin Chrystusa. Aktorzy w³o¿yli wiele wysi³ku w przygotowanie
jase³ek, jednak podchodzili do nich z rado�ci¹ i wielkim zapa³em.
Dobre s³owa pana Janusza pomaga³y przezwyciê¿yæ lêk, strach
i zdyscyplinowaæ m³odzie¿ do dobrego zachowania.

Przedstawianie biblijne odby³o siê w niedzielê 21 stycz-
nia br. o godzinie 16:00 w Domu Ludowym. Rozpocz¹³ je ks.
Proboszcz Mieczys³aw Lignowski, krótkim wstêpem, zapowia-
da³ on te¿ poszczególne sceny przedstawienia. M³odzi aktorzy
zagrali swoje role z wielkim po�wiêceniem i zapa³em, co nie po-
sz³o na marne.

Hermanowa

Jeszcze raz o jase³kach

Jase³ka sk³ada³y siê z piêciu scen: scena 1 - historia Adama
i Ewy w ogrodzie Eden, pope³nienie grzechu pierworodnego;
scena 2 - akcja rozegrana w piekle - Lucyfer, Chciwo�æ, Zmys³o-
wo�æ, Pycha; scena 3 - anio³ objawia siê pastuszkom i zapowia-
da im dobr¹ nowinê; scena 4 - pa³ac króla Heroda, trzej Królo-
wie; scena 5 - narodziny Jezusa, sk³adanie mu darów przez przy-
by³ych go�ci.

Oto m³odzi aktorzy, którzy wcielili siê w postacie biblijne:
Karolina Bartyñska - Ewa, Maryja; Mateusz Jaworski - Adam,
Chciwo�æ, Józef; Lidia Duda - g³os wê¿a, król Baltazar; Kamil
Biestek - Lucyfer, diabe³; Iwona Jellinek - Zmys³owo�ci; Woj-
ciech Szetela - Pycha, król Herod; Agata Rzepka, Jolanta Bury,
Micha³ Skoczylas, Damian Giba³a, Mi³osz Borowiec - pastusz-
kowie; Adrian Kocór - ̄ yd, król Melchior; Karol Le� - Kuba
góral; Dominik Skoczylas, Sebastian Szpunar - ¿o³nierze króla
Heroda; Dawid Hamerla - Kajfasz, koza; Mateusz Biestek - ¿e-
brak; Sylwia Jellinek - król Kacper; Natalia Wiater - �mieræ;
Monika Kiferling - Anio³; Karolina Nieckarz, Gabriela Szete-
la i Dominika Duda - dziewczynki �piewaj¹ce kolêdy. Ca³o�æ
re¿yserowa³ Janusz Surówka bêdacy równie¿ �g³osem Boga�;
O muzykê i dekoracjê zadba³y: pani Dorota Z¹bek i Aldona
Nieckarz.

W przerwach miêdzy poszczególnymi scenami wystêpo-
wa³  nowo powsta³y chór �Hermanowianki� sk³adaj¹cy siê g³ow-
nie z kobiet. Chórowi towarzyszyli instrumentali�ci: Zbigniew
Sztaba (akordeon), Kazimierz Janiec (wiolonczela) i Dorota
Z¹bek (skrzypce). Po wystêpie m³odzie¿y, chór wykona³ kon-
cert kolêd i przy�piewek ludowych. Spotkanie zakoñczy³o siê
wspólnym kolêdowaniem.

Scena z Raju Adam i Ewa

Lucyfer i Pycha

Kuba i ¯yd z koz¹

Przybie¿eli do Betlejem
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4 lutego br. na sali widowiskowej
w Domu Ludowym w Hermanowej odby-
³a siê zabawa karnawa³owa dla dzieci.
Bawi³y siê na niej dzieci szkolne, przed-
szkolaki i maluszki w towarzystwie swo-
ich rodziców. Nasi milusiñscy w tanecz-
nym korowodzie wyrusza³y do ró¿nych
�wiatowych stolic, aby tam wspólnie za-
tañczyæ taniec  wywodz¹cy siê z danego
kraju.

Du¿ym powodzeniem  cieszy³y siê
konkursy, a ró¿nice wiekowe wcale nie
by³y przeszkod¹ w odniesieniu wygranej
(para trzylatków znalaz³a siê w finale kon-
kursu tañca na sk³adanej gazecie). Dla
ma³ych artystów nie nagrody by³y naj-
wa¿niejsze. Najwiêcej emocji i prze¿yæ
budzi³ w ma³ych serduszkach wystêp
przed publiczno�ci¹, na prawdziwej sce-
nie i do mikrofonu. Wodzirejem zabawy
by³a mgr Dorota Z¹bek-  instruktor Domu
Ludowego w Hermanowej, a do dzieciê-
cych tañców i pl¹sów przygrywa³ pan Je-
rzy Nieckarz.

O poczêstunek i wystrój sali za-
dba³y Panie ze Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich w Hermanowej.

Pragnê podziêkowaæ wszystkim,
którzy zorganizowali bal dla dzieci i za-
dbali o to, aby nasze pociechy mog³y ba-
wiæ siê i byæ radosne.

                         Mateusz Jaworski

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

Dzieciêcy karnawa³

                        Wdziêczna  mama

ZAPROSZENIE

�Kuchnia mojej babuni� to ju¿
V wystawa z cyklu �Tyczyn dawniej
i dzi��. Wystawa zorganizowana zosta-
³a w bibliotece Publicznego Gimnazjum
w Tyczynie.
          Celem przygotowanej wystawy
jest pog³êbienie wiedzy o kulturze
i historii w³asnego regionu.

Wystawê tê po�wiêcamy pamiê-
ci naszych prababæ i babæ.

Chcemy te¿ pokazaæ odchodz¹-
ce w zapomnienie przedmioty codzien-
nego u¿ytku. To one równie¿ stanowi¹
czê�æ tradycji i historii naszego
regionu.
           Wystawa zawiera ponad 140
eksponatów i podzielona zosta³a na
cztery tematyczne dzia³y:

* Wypiek chleba
* Produkcja mas³a
* Produkcja sera
* Jak ¿y³y nasze babcie?

Wystawa sprzêtu gospodarstwa
domowego, przedmiotów kultu religijne-
go,  rzemios³a, urz¹dzeñ technicznych,
�rodków p³atniczych i innych.
           Eksponaty na wystawê zgroma-
dzili uczniowie naszego gimnazjum. Naj-
wiêcej pami¹tek przynios³y klasy: IIIf,  If
i Ie. Oprawê artystyczn¹ wystawy opra-
cowa³y uczennice - cz³onkinie szkolne-
go ko³a geograficznego.
        Do obejrzenia wystawy zapraszamy
zainteresowane osoby.

Wystawê mo¿na ogl¹daæ
w dniach od 9 marca 2007r., w godz. pra-
cy biblioteki szkolnej, tj.:

Poniedzia³ek - 7.30 do16.00
Wtorek -  7.30 do13.30
�roda -7.30 do 12.00
Czwartek - 7.30 do 12.00
Pi¹tek - 7.30 do 15.00

                         Organizatorzy wystawy
                          - nauczyciele geografii
                mgr Danuta Koziñska
               mgr Ilona Szetela

W tym roku jase³ka w Hermano-
wej obejrza³a publiczno�æ sk³adaj¹ca siê
nie tylko z naszych parafian.

M³odzie¿  z Hermanowej przygo-
towa³a jase³ka przy wspó³pracy z Domem
Ludowym, za co serdecznie dziêkujê.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê rów-
nie¿ pani Dorocie Z¹bek i panu Januszo-
wi Surówce, którzy pomogli przygotowaæ
biblijn¹ historiê.

Miejmy nadziejê, ¿e w przysz³o�ci
równie¿ nie zabraknie chêtnej m³odzie¿y
do przygotowania tak piêknej sztuki.
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              phm. Iwona Wo�niak
            Komendant ZHP ZDDS Tyczyn

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

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

Z harcerskim pozdrowieniem.
              Czuwaj!

Daj harcerzowi
zamiast fiskusowi

Tegoroczna zima �nie trafi³a� z ty-
pow¹ aur¹ nawet podczas ferii. Dla wiêk-
szo�ci dzieciaków brak �niegu, mrozu
i lodu by³ prawdziw¹ tragedi¹. Ale nie
odstraszy³o to harcerskiej braci!

48 DH �Jerzyki� im. �w. Jerzego
dzia³aj¹ca przy Parafii i SP w Budziwoju
z opiekunem ks. Witos³awem Kardasiem
wraz z 309 DH �Golesz� przy Parafii D¹-
brówka - Gamrat zorganizowa³a w dniu
   12-15 lutego br. biwak harcerski w miej-
scowo�ci Sowina k. Jas³a.

Wie�ci z ZHP

Ferie z nami - harcerzami

W imieniu Komendy Hufca Ziemi Rze-
szowskiej i ZDDS Tyczyn

phm. Iwona Wo�niak

Spora grupa harcerzy uczestniczy-
³a w dniach 19-23 lutego br.  w zimowisku
tradycyjnie ju¿ organizowanym w SP

w Futomie (gmina B³a¿owa) przez Hufiec
Ziemi Rzeszowskiej.

Wiêkszo�æ zuchów i harcerzy z te-
renu Zwi¹zku Dru¿yn Doliny Strugu wziê-
³o udzia³ w zimowym biwaku w Hy¿nem,
który mia³ miejsce w dniach 22-23 lutego
br. Gminê Hy¿ne reprezentowa³a 49 DH
gospodarzy, 51 DH w Szklarach i 58 DH
w Dyl¹gówce, gminê B³a¿owa 53 DH

w Nowym Borku, gminê Chmielnik 56 DH
z SP nr 2 i DH z SP nr 3
w Chmielniku oraz 61 DSH dzia³aj¹ca przy

gimnazjum, za� nasz¹ gminê 23 GZ i 54 DH
z SP w Tyczynie oraz 21 GZ z Budziwoja.

Poniewa¿ 22 lutego obchodzony
jest przez wszystkich skautów �wiata
Dzieñ My�li Braterskiej, to równie¿ nasz
biwak programowo dostosowany by³ do
tej wa¿nej daty. W dodatku spad³ �nieg,
wiêc czê�æ zajêæ uda³o nam siê przepro-
wadziæ w terenie. Rado�æ by³a ogromna!

Przy tej okazji serdecznie dziêku-
jemy dyrekcji szkó³ w Hy¿nem, Futomie
i Sowinie za udostêpnienie nam bazy i po-
moc w organizacji zimowego wypoczyn-
ku dla zuchów i harcerzy.
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Do kogo nale¿y rzeka?
Mo¿emy powiedzieæ, ¿e do wszyst-

kich, którzy z niej korzystaj¹. Mo¿na tak-
¿e powiedzieæ, ¿e do zarz¹dzaj¹cych ni¹
instytucji. Jednak w praktyce czêsto tak
naprawdê nikt nie czuje siê za rzekê odpo-
wiedzialny. Rzeki staj¹ siê zaniedbane
i za�miecone, a ludzie odwrócili siê do
niech plecami. Jak mo¿emy to zmieniæ?
Zaadoptuj rzekê?

Celem programu edukacji ekolo-
gicznej �Zaadoptuj rzekê� Klubu Gaja jest
zainspirowanie m³odzie¿y, wychowaw-
ców, grup i organizacji ekologicznych oraz
instytucji do podejmowania lokalnych
dzia³añ proekologicznych dotycz¹cych
poprawienia jako�ci wody, ochrony wód
przed zanieczyszczeniem, propagowania
racjonalnego wykorzystania zasobów
wodnych oraz ochrony dolin rzecznych.
Tematem programu jest woda, a w szcze-
gólno�ci rzeki i ich zanieczyszczenie
w przyrodzie, a tak¿e u�wiadomienie

Zaadoptuj  rzekê
rosn¹cych nad rzekami drzew,
- zajêcia plastyczne, np.: tworzenie rze�b
ze znalezionych �mieci,
- konkursy fotograficzne, plastyczne i li-
terackie,
- przedstawienia i happeningi,
- nadawanie nazw bezimiennym potokom
lub najciekawszym fragmentom rzek,
- szukanie �róde³ rzeki,
- zachêcanie lokalnych w³adz do popra-
wy stanu czysto�ci rzeki,
- zawi¹zywanie porozumieñ dla rzeki.
Adopcja Strugu

W ubr. do udzia³u w programie
edukacyjnym �Zaadoptuj rzekê� przyst¹-
pili Cz³onkowie Ko³a Ekologicznego
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a
II w Tyczynie, którzy pod opiek¹ Pani
Beaty Rychlik, zaadoptowali przep³ywa-
j¹c¹ przez miasto Tyczyn rzekê Strug.
Sprawozdanie z podjêtych przez nich dzia-
³añ zosta³o opublikowane w ogólnopol-
skim raporcie w 2006 r.

�lin. Po zakoñczonych badaniach pozbie-
rali�my �mieci pozostawione przez tych,
których �wiadomo�æ potrzeby ratowania
i szanowania przyrody pozostawia nadal
wiele do ¿yczenia�.
Przy³¹cz siê do innych

Zachêcamy równie¿ inne szko³y
do podjêcia dzia³añ w celu lepszego po-
znania naszych rzek, odradzaj¹cego siê
w nich ¿ycia biologicznego, jak równie¿
zatroszczenia siê o ich czysto�æ (nadal dla
niektórych mieszkañców miejsca nad rze-
k¹ stanowi¹ doskona³e, bo ukryte przez
przybrze¿n¹ ro�linno�æ, sk³adowiska od-
padów). Rzeki s¹ naszym dziedzictwem
narodowym. Powinni�my to zrozumieæ jak
najszybciej.
                                                                (bk)

Regionalne Towarzystwo Rolno -
Przemys³owe �Dolina Strugu�

informuje, i¿ od 1 grudnia 2006 reali-
zuje projekt �B¹d� przedsiêbiorczy�
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Dzia³anie 2.5 �Promocja Przedsiêbior-
czo�ci�.

Celem projektu jest wsparcie
osób zamierzaj¹cych rozpocz¹æ pro-
wadzenie pozarolniczej dzia³alno�ci
gospodarczej.

W ramach projektu Towarzy-
stwo  oferuje:
1) us³ugi doradcze i szkoleniowe,
2) wsparcie finansowe:
- wsparcie pomostowe - bezzwrotna
pomoc - dotacja, w wysoko�ci pe³nej
sk³adki za ZUS otrzymana przez przed-
siêbiorcê przez okres 6 miesiêcy;
- jednorazowa dotacja inwestycyjna
na rozwój dzia³alno�ci, u³atwiaj¹ca
sfinansowanie pierwszych inwestycji,
maksymalna wysoko�æ dotacji
20.000 PLN.

Z programu mog¹ skorzystaæ
rolnicy, absolwenci szkó³, osoby pra-
cuj¹ce zamierzaj¹ce rozpocz¹æ dzia³al-
no�æ gospodarcz¹, z wy³¹czeniem
osób, które by³y wcze�niej w³a�cicie-
lami przedsiêbiorstwo i prowadzi³y
dzia³alno�æ gospodarcz¹ po 1 stycz-
nia 2004 r.
Rekrutacja bêdzie trwa³a do dnia
31 marca 2007 r.

Osoby zainteresowane mog¹
zg³aszaæ siê do biura Regionalnego
Towarzystwa Rolno - Przemys³owego
�Dolina Strugu�, ul. My�liwska 16,
36-030 B³a¿owa, tel. (017) 230-10-99,
230-12-10, fax 230-12-10,
                    e-mali cwp@intertele.pl

A oto jego tre�æ:
�Badania rozpoczêli�my pod ko-

niec wrze�nia, przygotowuj¹c wcze�niej
w³asnorêcznie wykonany sprzêt badaw-
czy, niezbêdny do przeprowadzenia zamie-
rzonych dzia³añ. Samodzielnie wykony-
wali�my czerpak do ³owienia ro�lin wod-
nych, pu³apkê na zwierzêta wodne, linkê
z obci¹¿nikiem do badania stromo�ci brze-
gu.(�) Cierpliwie i w wielkiej ciszy obser-
wowali�my nad rzek¹ ptaki, które tam
gniazduj¹. Dziêki pomocy ornitologa, zdo-
byli�my informacje o ptakach wystêpuj¹-
cych nad rzek¹ tylko w okresie lêgowym.

Kolejnym etapem adopcji rzeki,
by³o poznanie i oznaczenie bezkrêgowców
wodnych. Rozpoznali�my równie¿ przy
pomocy klucza do oznaczania gatunku ro-

mieszkañcom ich obecno�ci i roli w ¿yciu
spo³eczeñstwa.
Na czym polega adoptowanie rzeki

Kiedy mówimy o adoptowaniu rze-
ki, chodzi nam o wziêcie na siebie roli stró-
¿a i otaczanie jej opiek¹. Poni¿ej podaje-
my kilka propozycji dzia³añ:
- sprz¹tanie rzeki i jej brzegów,
- zdobywanie wiedzy, np.: o historii i geo-
grafii rzeki,
- lekcje tematyczne dotycz¹ce ochrony
rzek,
- zdjêcia terenowe - dokumentowanie fau-
ny i flory,
- badanie jako�ci wody - temperatura, pH,
ilo�æ tlenu w wodzie,
- monitorowanie jako�ci wody,
- objêcia ochron¹, jako pomnika przyrody
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Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ Szko³y Podstawowej
w Budziwoju, 6 lutego br., w obecno�ci pani dyrektor szko³y -
Renaty Kêdzierskiej oraz wicedyrektor Marty Chlebek, ucznio-
wie klas pierwszych zostali uroczy�cie przyjêci w poczet czytel-
ników biblioteki szkolnej. Po pasowaniu na ucznia, pasowanie
na czytelnika  to kolejny, wa¿ny krok pierwszoklasisty do szkol-
nej samodzielno�ci.

Spotkania z ksi¹¿k¹

Pasownie na czytelnika

Ale pasowanie na czytelnika to nie jedyny sposób
w jaki staramy siê zachêciæ dzieci do czytania ksi¹¿ek. Od listo-
pada 2006 r., grupa uczniów z klasy VIa: And¿elika Skowron,
Magda Kawa, Iza Pa³ka, Jadzia Burdasz, And¿elika Le�, Adrian
Mazur i £ukasz Rzeszutko, w³¹czy³a siê w ogólnopolsk¹ akcjê
�Poczytaj mi przyjacielu�. Celem akcji jest regularne czytanie
bajek m³odszym dzieciom przez ich starszych kolegów. Ucznio-
wie klasy szóstej staraj¹ siê urozmaicaæ te cykliczne spotkania
z maluchami poprzez czytanie z podzia³em na role, dobór odpo-
wiednich kostiumów. Do tej pory maluchy wys³ucha³y bajki
Ch. Perrault  �Czerwony Kapturek�, a tak¿e obejrza³y teatrzyk
kukie³kowy pt. �Smok Wawelski�. Uczniom najm³odszych klas
bardzo spodoba³a siê te¿ propozycja wykonania ilustracji do
wys³uchanej bajki.

Uczniowie naszej szko³y bardzo chêtnie wypo¿yczaj¹
i czytaj¹ nowe ksi¹¿ki. Niekiedy jednak trudno przekonaæ dzieci
do tego, aby siêga³y równie¿ po ksi¹¿ki i bajki nieco starsze,
z widocznymi �ladami zniszczenia. Dlatego w bibliotece szkolnej
staramy siê, w miarê mo¿liwo�ci, zwiêkszaæ stan ksiêgozbioru.
W I pó³roczu r. szk. 2006/2007 do inwentarza biblioteki przyjêto
49 nowych ksi¹¿ek o warto�ci 798,66 z³. By³y to bajki, opowiada-
nia, powie�ci dla m³odzie¿y. O nowe publikacje uda³o siê rów-
nie¿ wzbogaciæ ksiêgozbiór podrêczny i regionalny. Do pe³nego
rozwoju ucznia, oprócz umiejêtno�ci czytania, niezbêdna jest
tak¿e umiejêtno�æ wyszukiwania wiedzy w ró¿nych �ród³ach in-
formacji. S³u¿y temu m.in. kolejna edycja konkursu �Warto byæ
m¹drym�. Ka¿dego miesi¹ca w bibliotece znajduj¹ siê karty kon-
kursowe z pytaniami, na które nale¿y odpowiedzieæ w oparciu
o przygotowany zestaw s³owników i encyklopedii. Cieszy siê
on du¿ym zainteresowaniem w�ród uczniów, którzy teraz czêsto
dopytuj¹ siê o kolejne zadania.

Mam nadziejê, ¿e jeszcze d³ugo nie trzeba bêdzie nikogo
zmuszaæ do czytania, ¿e tak jak do tej pory bêdzie to dla dzieci
przyjemno�æ i ciekawy sposób spêdzania czasu wolnego. Czy-
tanie rozwija wyobra�niê, uczniowie czytaj¹cy ³atwiej wypowia-
daj¹ siê i maj¹ mniejsze problemy z ortografi¹. Dlatego zachêcam
wszystkich rodziców do dbania o rozwój nawyku czytania. Je�li
zadbamy o to ju¿ w szkole podstawowej, efekty bêd¹ widoczne
w pó�niejszych latach.

                                                    Katarzyna B³oñska

Podczas tegorocznej uroczysto�ci uczniowie obejrzeli
inscenizacjê przygotowan¹ przez klasê IIIb. Ba�niowe postacie:
Czerwony Kapturek, Pinokio, Kopciuszek, Królowa �niegu i inne
zachêci³y dzieci do czytania ksi¹¿ek. Okaza³o siê równie¿, ¿e
pojawi³a siê nowa gro�na choroba - NCT (czyli nieczytelnic-
two). Na szczê�cie w �Przychodni ba�niowców� doktor Pai-Chi-
Wo przedstawi³ sposób, w jaki mo¿na szybko pozbyæ siê tego
gro�nego wirusa - jest to czêste czytanie ksi¹¿ek, do którego
zobowi¹zali siê �wie¿o upieczeni czytelnicy podczas sk³adania
uroczystej przysiêgi. Pierwszoklasi�ci poznali równie¿ zasady
w³a�ciwego traktowania ksi¹¿ek oraz ¿a³osne skutki dzia³ania
czytelników, którzy o ksi¹¿ki nie dbaj¹. Uczniowie kl. I zostali
pasowani na czytelnika specjaln¹ zak³adk¹, a na pami¹tkê tego
wydarzenia otrzymali dyplomy oraz zak³adki wykonane przez
kolegów z klas drugich.

W spotkaniu uczestniczy³a równie¿ Aldona G³odowska
z Biblioteki Publicznej w Budziwoju, która zaprosi³a dzieci do
odwiedzania tak¿e swojej biblioteki oraz wrêczy³a pami¹tkowe
o³ówki. Uroczyste pasowanie na czytelnika zorganizowane zo-
sta³o przez mgr Agnieszkê Janowsk¹ - wychowawczyniê klasy
IIIb oraz mgr Katrzynê B³oñsk¹ - nauczyciela bibliotekarza.
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Urodzi³am siê w 1949 r. w Tyczy-
nie. Malowa³am w Klubach i Stowarzy-
szeniach. Uprawia³am malarstwo sztalu-
gowe. Bra³am udzia³ w plenerach malar-
skich ogólnopolskich i rejonowych.
Uczestniczy³am w wystawach  zbioro-
wych i indywidualnych, organizowanych
przez BWA, WDK, MOK w Rzeszowie,
Civitas Christiana, Domy Kultury w ró¿-
nych miejscowo�ciach. By³am równie¿
cz³onkiem Stowarzyszenia Twórców Kul-
tury w Rzeszowie, bra³am udzia³ w kon-
frontacjach poetyckich w Mielcu, Na³ê-
czowie, gdzie zdoby³am wyró¿nienia.
Uczestniczy³am  czynnie przez 30 lat
w imprezach, kiermaszach, wystawach,
warsztatach twórczych, wyk³adach z hi-
storii sztuki. Obecnie zajmujê siê równie¿
malarstwem pastelowym.

                        Barbara Mroczka

 Wystawa malarstwa6 marca br. w sali widowiskowej
Miejsko-Gminnego O�rodka Kultury
w Tyczynie odby³o siê otwarce wystawy
malarstwa £ucji S³owik-Bury. Towarzy-
szy³o mu spotkanie z autork¹, bêd¹c¹ nie
tylko malark¹ ale tak¿e poetk¹.

Go�cie i przyjaciele, zgromadzeni
wokó³ autorki,  z du¿ym zainteresowaniem
i zachwytem ogl¹dali jej prace malarskie
i s³uchali wierszy w autorskim wykonaniu

Do ogl¹dania wystawy  zaprasza-
my do koñca marca br. w galerii M-GOK
Tyczyn.

Zamro¿ona chata
�wiate³ko w oknie
Co ginie i mruga
Przed �wiat³em siê chowa.
Bia³y dach
Spogl¹da z wysoka.
Tam ukry³o
Siê ¿ycie
A �mieræ zamar³a
W bezruchu
W �niegowym puchu.

Chata
Chata w Nosówce

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.

Burmistrz Gminy Tyczyn, dzia³aj¹c na podstawie
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomo�ciami (Dz.U. Nr 261 z 2004 r.
poz. 2603) informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Gminy i Miasta w Tyczynie, ul. Rynek 18 zosta³
wywieszony wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych
do dzier¿awy dotycz¹cy dzia³ek oznaczonych numera-
mi 1334, 1343, 1618/6, 1618/3 po³o¿onych w Tyczy-
nie. Bli¿sze informacje dotycz¹ce ww. nieruchomo�ci
mo¿na uzyskaæ w UGiM w Tyczynie, pokój nr 11.

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

z dat¹ 25 marca 2007 r.
Termin sk³adania tekstów na dyskietce lub CD up³ywa

19 marca 2007 r.
Zdjêcia mile widziane.
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W 19 marca przypada uroczysto�æ
�wiêtego Józefa, oblubieñca Naj�wiêtszej
Maryi Panny i przybranego ojca Syna
Bo¿ego. Ko�ció³ oddawa³ Mu cze�æ wiêk-
sz¹ ni¿ innym �wiêtym. Przedstawiano Go
jako najdoskonalszy wzór ¿ycia chrze�ci-
jañskiego, najpewniejszego opiekuna we
wszystkich potrzebach. Za patrona obra-
³o Go sobie wiele rodzin tyczyñskich.
W tym dniu obchodzi³ imieniny ksi¹dz
Józef Kuczkowski, wieloletni tyczyñski
katecheta. Moja mama pamiêta jeszcze
wierszowane ¿yczenia, które w latach 40.
jako uczennica tyczyñskiej szko³y podsta-
wowej sk³ada³a Ksiêdzu wraz z bukietem
kwiatów w dniu imienin.
Czcigodny Ksiê¿e Profesorze,
kiedy nadesz³o tak wielkie �wiêto Twoje
pozwól, abym z³o¿y³a ¿yczenia moje.
Najszczerszych ¿yczeñ wyraziæ
                                                   nie zdo³am.
sk³adaj¹c ho³dy w dniu Twego �wiêta,
lekarzu duszy, przezacny Kap³anie.
Pokój rozsiewasz w�ród grona licznego,
kochaæ Jezusa uczysz nieustannie
i coraz wiêcej zbli¿asz nas do niego.
Nic tu nie mamy by z³o¿yæ Ci w darze.
Za Twoj¹ pracê i troskliwo�æ wielk¹
dla wszystkich chorych i smutnych
                                                      w niedoli,
niech Ciê Bóg darzy pomy�lno�ci¹
                                                         wszelk¹
i b³ogiej pociechy doczekaæ pozwoli.

Zacny ksi¹dz Kuczkowski pozo-
sta³ w sercach i w pamiêci swych uczniów
jako wspania³y katecheta. Spo³eczeñstwo
tyczyñskiej parafii darzy³o go wielkim sza-
cunkiem i zaufaniem, nadaj¹c mu tytu³ pro-
fesora.

Ks. Józef Kuczkowski urodzi³ siê
w 1902 r. w Jelnej k. Le¿ajska, gdzie ukoñ-
czy³ gimnazjum. Po zdaniu matury wst¹pi³
do Seminarium Duchownego w Przemy-
�lu i w 1925 r. zosta³ wy�wiêcony na ka-
p³ana. Zanim przyby³ do Tyczyna mia³ ju¿
za sob¹ 16 lat pracy duszpasterskiej i du¿e
do�wiadczenie. Naby³ go na stanowi-
skach wikarego i katechety szkolnego
w Stanach k. Niska. Przyda³o mu siê ono
w trudnych wojennych i wcale nie ³atwiej-
szych powojennych czasach. Do Tyczy-
na przyby³ na miejsce zmar³ego katechety
ks. Alfreda Szczepanka w dniu 19 lipca
1941 r. Najpierw by³ wikariuszem, a od
1 listopada 1941 r. - katechet¹. Zamieszka³
w po³udniowo-zachodniej czê�ci wikarówki.

Spe³nia³ sumiennie swoje powo³a-
nie. W kazaniach porusza³ wiele trudnych
tematów m.in. z historii Ko�cio³a i innych
wyznañ oraz tworz¹cych siê sekt, które
piêtnowa³. Przedstawia³ ¿ywoty �wiêtych,
wytyka³ wady i z³e postêpowanie parafian,

Ks. profesor Józef Kuczkowski

Maj 1972 r. Komunia �w. uczniów kl. II ze Szko³y Podstawowej w Tyczynie.
W pierwszym rzêdzie od góry ks. Józef Kuczkowski.

a dobre uczynki stawia³ za wzór. Kazania
wyg³asza³ z przekonaniem u¿ywaj¹c pro-
stych s³ów, które trafia³y do sumieñ ludz-
kich. Zawsze by³ spokojny, opanowany,
mówi³ wywa¿onymi zdaniami. By³ cz³owie-
kiem silnego ducha i niespotykanej od-
wagi. Da³ tego dowód w czerwcu 1943 r.,
gdy Niemcy w ramach akcji odwetowej
spêdzili na rynek mieszkañców miasta.
Wtedy ks. Kuczkowski pojawi³ siê
w bia³ej kom¿y z puszk¹ zawieraj¹c¹ Naj-
�wiêtszy Sakrament, któr¹ prze¿egna³ t³um
zebranych, udzielaj¹c powszechnego roz-
grzeszenia na godzinê �mierci - �In articu-

lo mortis�. Kolejnym przyk³adem wielkiej
odwagi by³o ukrywanie sztandaru Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej z Tyczyna (ufun-
dowanego przez ksiêcia Janusza Radzi-
wi³³a) we wnêce swojego mieszkania na
wikarówce przed niemieckim ¿o³nierzami,
a pó�niej przed funkcjonariuszami UB.

Jako katecheta by³ bardzo wyma-
gaj¹cy. Na spotkaniach informowa³ rodzi-
ców dok³adnie o wynikach w nauce, zwra-
caj¹c szczególnie uwagê na braki w ja-
kich powinni dopomóc dziecku. Nie do-
puszcza³ do I Komunii �w. dzieci, które
nie zna³y dok³adnie pacierza i katechizmu.
Musia³y one uzupe³niæ wiedzê, wtedy
dopiero mog³y przyst¹piæ do I Komunii
�w. (w nastêpnej klasie). W czasie oku-
pacji wprowadzi³ zwyczaj ofiarowania me-
dalików Matki Boskiej Niepokalanego Po-
czêcia w dniu I Komunii �w. Mimo wiel-
kich trudno�ci w czasie wojny zawsze
wystara³ siê o piêkne komunijne obrazki.

Wraz z przybyciem do Tyczyna
wprowadzi³ zwyczaj odprawiania Nowen-
ny do �wiêtego Józefa przed o³tarzem �w.
Józefa w ko�ciele parafialnym w Tyczy-
nie (o³tarz z figur¹ �w. Józefa ufundowa-
ny zosta³ przez hr. Ludwika Wodzickiego
w 1892 r.).

By³ wychowawc¹ wielu Tyczy-
nian przez 39 lat pos³ugi kap³añskiej. Do-
czeka³ siê owoców swojej pracy w posta-
ci powo³ania kap³añskiego ks. Antonie-
go Pietrzyka. Posiada³ bardzo dobrze wy-
posa¿on¹ w³asn¹ bibliotekê, z której chêt-
nie po¿ycza³ ksi¹¿ki. Mia³ wielk¹
pasjê do zegarów, a naprawa, nawetMaj 1967 r. Ks. Józef Kuczkowski

w dniu I Komuni �w. z uczenni¹ kl. II
Halin¹ Knutel i jej bratem Józiem                         Ci¹g dalszy na stronie 17
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W roku szkolnym  2006/2007
w Szkole Podstawowej w Tyczynie jest
realizowany �Program poprawy niew³a�ci-
wych zachowañ uczniów�. Jednym z jego
zadañ by³o przeprowadzenie akcji  �Ty-
dzieñ ¿yczliwo�ci�.

Co to jest ¿yczliwo�æ? S³ownik
podaje: ¿yczliwy to kto� dobrze komu�
¿ycz¹cy, przyja�nie usposobiony, przy-
chylny, bêd¹cy wyrazem przychylnych
uczuæ. Czêsto mamy problem z polubie-
niem kogo�, zdarza siê, ¿e osoba zacho-
wuje siê w sposób odpychaj¹cy lub
po prostu nie podoba siê nam, co spra-
wia, ¿e nie potrafimy otworzyæ siê na ni¹.
Musimy jednak pracowaæ nad swoimi
emocjami.

Aby zas³u¿yæ na miano osoby
¿yczliwej, nale¿y pozbyæ siê uprzedzeñ
i zrozumieæ drugiego, przyj¹æ go takim ja-
kim jest, z jego wadami i zaletami.  Bycie
mi³ym i ¿yczliwym mo¿e przynie�æ niespo-
dziewane rezultaty, które zaskocz¹ nas,
daj¹c wiele satysfakcji oraz bezinteresow-
nej rado�ci.

Tydzieñ ¯yczliwo�ci w naszej
szkole zosta³ zorganizowany w dniach  od
22 do 26 stycznia 2007 r. Ze wzglêdu na
du¿¹ ilo�æ uczniów podzielono zakres dzia-
³añ na dwie grupy wiekowe.

Grupa I to dzieci z oddzia³ów przed-
szkolnych i klas I-III. Koordynatorami
akcji w tej grupie by³y nauczycielki:
Katarzyna Konkol i Barbara Fornal.
W poszczególnych dniach �Tygodnia
¿yczliwo�ci� realizowane by³y nastêpuj¹-
ce zadania: poniedzia³ek - rozpoczêli�my
zabawê �Jestem dobrym duszkiem�, wto-
rek - wybrali�my najmilszego ucznia
w ka¿dej klasie, �roda - uczniowie uk³ada-
li has³a promuj¹ce ¿yczliwo�æ i umie�cili
je na korytarzu obok swoich sal lekcyj-
nych, czwartek - wykonali�my i nosili-
�my emblematy zwi¹zane z Tygodniem
¯yczliwo�ci.

W pi¹tek odby³o siê uroczyste
podsumowanie akcji , na którym reprezen-
tanci klas 0-III prezentowali wiersze pol-
skich poetów promuj¹cych ¿yczliwo�æ.
Nastêpnie pani Dyrektor Bogumi³a Bom-
ba wrêczy³a najmilszym uczniom pami¹t-
kowe dyplomy. Prowadz¹ca spotkanie
pani Katarzyna Konkol podziêkowa³a za
hojno�æ i ¿yczliwo�æ wszystkim, którzy
w³¹czyli siê w akcjê �Adopcja na odle-
g³o�æ�. Dziêki ofiarno�ci naszych uczniów
opiekujemy siê ch³opcem z Indii, którego
rodzice zmarli podczas Tsunami. Pani Bar-
bara Fornal przygotowa³a pami¹tkowe
dyplomy dla klas oraz podziêkowania dla
nauczycieli za aktywny udzia³ w Szkolnym
�Tygodniu ̄ yczliwo�ci�.

Szkolny Tydzieñ ̄ yczliwo�ci

Grupa II to uczniowie klas IV-VI.
Koordynatorami akcji w tej grupie wieko-
wej byli nauczyciele: Agata Domino
i Wojciech Obara.

W klasach IV-VI ka¿dy dzieñ
�Tygodnia ̄ yczliwo�ci� mia³ swoj¹ nazwê.
Poniedzia³ek - �Dzieñ U�miechu�. Odczy-
tali�my fragment ksi¹¿ki pt. �Pan Ibrahim
i kwiaty Koranu� i zachêcili�my uczniów
do napisania prac na temat �Jak u�mie-
chem mo¿na zdobywaæ ¿yczliwo�æ
innych�.
Wtorek - �Dzieñ Mi³ych S³ówek�. W tym
dniu zwracali�my szczególn¹ uwagê na
s³owa �proszê , przepraszam, dziêkujê�.
�roda - �Dzieñ Kole¿eñstwa�. Wybierali-
�my najmilszego ucznia klasy.
Czwartek - �Dzieñ Uprzejmo�ci�. Ucznio-
wie wykonywali plakaty i uk³adali has³a
promuj¹ce ¿yczliwo�æ, uprzejmo�æ i wie-
szali je na drzwiach sal lekcyjnych.

W pi¹tek, podobnie jak w m³od-
szej grupie wiekowej, odby³o  siê podsu-
mowanie akcji na sali gimnastycznej.

S³owa podziêkowania skierowano
równie¿ do pañ: Moniki Bocek i Beaty
Baczyñskiej za udekorowanie sali gim-
nastycznej oraz do pana Krzysztofa Ko-
zio³kiewicza za wykonanie oryginalnego
i okaza³ego logo akcji.

Koñcz¹c pragnê zacytowaæ pracê
uczennicy klasy IVc Julii Stecko, w której
odpowiada na pytanie �Jak u�miechem
zdobywaæ ¿yczliwo�æ innych ?�
                  �Proste pytanie, ale trudno na
nie zwiê�le odpowiedzieæ. ̄ yczliwo�æ - to
przyjazne ustosunkowanie siê do innej
osoby, wczucie siê w jej sytuacjê i pra-
gnienie okazania pomocy. Mo¿e siê ona
przejawiaæ w rozmaity sposób, miêdzy in-
nymi przez przychylny, o�mielaj¹cy
u�miech, ciep³e spojrzenie, uprzejme po-
witanie. U�miech sprzyja wytworzeniu
mi³ej, serdecznej atmosfery. Zazwyczaj jest
wyrazem rado�ci, zadowolenia i najczê-
�ciej udziela siê osobie, do której jest
skierowany.

Ucznnica kl. IVc Julia Stecko czyta swoje
wypracowanie na temet: �Jak u�miechem
mo¿na zdobywaæ ¿yczliwo�æ innych�

Najmilsi uczniowie klas IV-VI udekorowani szarfami

W pierwszej kolejno�ci nast¹pi³o
odczytanie najciekawszych prac na temat
�Jak u�miechem mo¿na zdobywaæ ¿yczli-
wo�æ innych�. Swoje prace odczytali:
Gra¿yna Bober, Mateusz Zawada, Julia
Stecko, Micha³ Kasztelewicz oraz Olga
Urban. Uczniowie napisali bardzo du¿o
prac , wszystkie by³y ogromnie ciekawe.
Pó�niej nast¹pi³a prezentacja najmilszych
uczniów, a pani Dyrektor  Bogumi³a Bom-
ba udekorowa³a ich szarfami.

Prowadz¹ca, pani Agata Domino,
podziêkowa³a wszystkim za czynny udzia³
w akcji oraz wyrazi³a nadziejê, ¿e u�miech
i ¿yczliwo�æ zagoszcz¹ w naszej szkole ju¿
na zawsze.

                         Ci¹g dalszy na stronie 15
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Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie
zwraca siê z pro�b¹ do mieszkañców naszej Gminy
o wypo¿yczenie starych zdjêæ.

Szczególnie cenne dla nas s¹ zdjêcia szkolne i ko-
munijne z pocz¹tku XX w. Ich kopie wykorzystane bêd¹
podczas kolejnej wystawy, która zostanie zaprezentowa-
na w kwietniu br.

Spotkania w Bibliotece

                                                 Alicja Kustra
                                                          dyrektor MiGBP w Tyczynie

Na spotkaniach z dzieæmi podczas ferii, pracownice
Biblioteki Publicznej w Tyczynie oraz Filii w Budziwoju stara³y
siê przybli¿yæ ma³ym Czytelnikom najpiêkniejsze polskie legen-
dy zwi¹zane z Warszaw¹, Krakowem, Toruniem i polskimi góra-
mi. Dzieci, pracuj¹c z map¹ Polski wskazywa³y, gdzie le¿¹ te mia-
sta, dziêki za� wcze�niej przygotowanej komputerowej prezen-
tacji zapoznawa³y siê z ich piêknymi zabytkami. Zajêcia po³¹czo-
ne zosta³y z g³o�nym czytaniem legend, zajêciami plastycznymi
i rozwi¹zywaniem krzy¿ówek.

Zajêcia w czasie ferii w bibliotece w Budziwoju

Zajêcia w czasie feri w bibliotece w Tyczynie

Ostatnie spotkanie po�wiêcone by³o Toruniowi i pierni-
kom, z których to miasto s³ynie. Podsumowaniem zajêæ by³a
krótka inscenizacja pod tytu³em �Toruñskie pierniki�, do której
stroje wykona³y dzieci. Prace po�wiêcone omawianym legen-
dom mo¿na ogl¹daæ w Bibliotece.

*****
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie zapra-

sza dzieci na zajêcia, które odbywaæ siê bêd¹ w marcu i kwietniu
w ka¿d¹ �rodê w godz. 14.00-16.00. Na zajêciach tych, po³¹czo-
nych z g³o�nym czytaniem, wspólnie poznawaæ bêdziemy le-
gendy, tym razem zwi¹zane z naszym regionem. Bêdziemy tak¿e
wykonywaæ do nich ilustracje oraz pacynki, które pos³u¿¹ nam
do krótkich inscenizacji. Na spotkaniach nie zabraknie gier
i wspólnych zabaw. Na pierwsze zajêcia zapraszamy ju¿ 14 marca
br. , pocz¹tek o godz. 14.00.

*****
2 marca br. Bibliotekê odwiedzili uczniowie klasy IIc ze

Szko³y Podstawowej w Tyczynie, z opiekunk¹ mgr Katarzyn¹
Konkol. Na zajêciach w Bibliotece dzieci wspólnie zastanawia³y
siê, jak nale¿y postêpowaæ z ksi¹¿k¹, aby jej nie zniszczyæ, po-
znawa³y ró¿nice miêdzy ksiêgarni¹ a bibliotek¹. Zastanawia³y
siê równie¿, jakie mamy rodzaje bibliotek, bior¹c pod uwagê zbio-
ry w nich gromadzone. Na spotkaniu nie zabrak³o oczywi�cie
zgadywanek, quizów i konkursu dotycz¹cego znajomo�ci bajek
i ba�ni. Wychowankowie pani K. Konkol dali siê poznaæ jako
�wietni ich znawcy.

*****
Twierdzenie, ¿e m³odzie¿ nie siêga dzi� po ksi¹¿kê, ¿e

przegrywa ona konkurencjê z komputerem, DVD czy dyskotek¹,
jest o tyle wygodne, o ile fa³szywe. M³odzi ludzie czêsto nie
siêgaj¹ po ksi¹¿ki, bo pó³ki, z której chc¹ je zdj¹æ, czasem s¹
puste, czasem za� znajduj¹ce siê na niej tytu³y s¹ ma³o atrakcyj-
ne dla wspó³czesnego nastolatka. Czêsto zdarza siê równie¿, ¿e
m³odzie¿ nie siêga po ksi¹¿kê, bo w dzieciñstwie nie wpojono jej
nawyku czytania, dlatego te¿ ksi¹¿ki nie traktuje tak, jak ta na to
zas³uguje.

M³odzi ludzie chc¹ czytaæ. Ale ¿¹daj¹ ksi¹¿ek tak wspó³-
czesnych, jak oni sami, opowiadaj¹cych o nich, ich �rodowisku,
otaczaj¹cym �wiecie, szkole, kolegach, a tak¿e problemach,
z którymi siê borykaj¹.

Autorem takich w³a�nie ksi¹¿ek jest Krzysztof Petek,
z którym spotkaj¹ siê uczniowie tyczyñskiego gimnazjum (nie-
stety, tylko dwie klasy) 12 marca o godz. 13.00 w Bibliotece
Publicznej w Tyczynie. Krzysztof Petek jest równie¿ dziennika-
rzem i organizatorem wakacyjnych obozów przetrwania dla
m³odzie¿y.
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Nie jest ³atwo zaspokoiæ cieka-
wo�æ ma³ego cz³owieka, który chce po-
znawaæ �wiat i dowiedzieæ siê jak najwiê-
cej. Trud zaspokajania tej potrzeby spa-
da na rodziców, dziadków, rodzeñstwo...
Ale przecie¿ kiedy� koñczy siê pomys³o-
wo�æ (i pewnie cierpliwo�æ te¿) starszych
w udzielaniu odpowiedzi na wiele wa¿-
nych pytañ dzieci. Co zrobiæ, by wybrn¹æ
z tej sytuacji i nie utraciæ autorytetu
w oczach pociechy (przecie¿ mama, tata
wiedz¹ wszystko!)? Podpowiadamy: ksi¹-
¿eczki popularno-naukowe wydawnictwa
Book House z serii �Ciekawe dlaczego�
i �Moja najlepsza ksi¹¿ka� to interesu-
j¹ca pozycja dla ma³ych ciekawskich.

Ka¿da ksi¹¿eczka �Ciekawe dla-
czego� dotyczy jednego tematu, np. po-
zycja �Ciekawe dlaczego na szczytach
gór le¿y �nieg� zawiera wiele interesuj¹-
cych i w bardzo przystêpny sposób po-
danych informacji na temat gór, np. jak
powstaj¹, czy dlaczego na ich szczytach

Pó³ka z ksi¹¿kami

              Agnieszka Ro¿ek-Janda

le¿y �nieg. Wiadomo�ci te, w po³¹czeniu
z kolorowymi ilustracjami i rysunkami, na
pewno zaspokoj¹ ciekawo�æ ka¿dego
ma³ego czytelnika. Inne ksi¹¿ki z serii �Cie-
kawe dlaczego�, które mo¿na po¿yczyæ w
bibliotekach publicznych naszej Gminy to
m.in.: �Ciekawe dlaczego zamki b³yskawicz-
ne maj¹ zêby�, �Ciekawe dlaczego paj¹ki

tkaj¹ sieci�,
�Ciekawe dlaczego burczy mi w brzuchu�,
�Ciekawe dlaczego morze jest s³one�.

�Moja najlepsza ksi¹¿ka� to rów-
nie¿ ciekawy pomys³ wydawniczy dla nie-
co starszych dzieci. Ka¿dy tom po�wiê-
cony jest okre�lonemu zagadnieniu, np.
�O wielorybach i delfinach� czy �O ska-
³ach i minera³ach�.

S¹ to ksi¹¿eczki pisane przystêp-
nym jêzykiem, bardzo kolorowe, z ilustra-
cjami, rysunkami, które pomog¹ m³odemu
czytelnikowi w zrozumieniu trudniejszych
tre�ci. Na przyk³ad w pozycji �O pogo-

dzie� ma³y ciekawski znajdzie wiele infor-
macji na temat pogody, klimatu, wiatru,
huraganów czy mg³y. Na koñcu ka¿dego
tomu znajduje siê s³owniczek trudniej-
szych wyrazów i indeks.

Serdecznie polecam wszystkim, nie
tylko najm³odszym.

*****

Tegoroczna zima... chyba jej nikt
jeszcze nie widzia³ i chyba ju¿ nie zoba-
czy. Ciep³e s³oneczne dni sprawiaj¹, ¿e
wolimy spacerowaæ ni¿ siedzieæ w domu
i czytaæ ksi¹¿ki. Tym, którzy jednak po
spacerze wróc¹ zmarzniêci, polecam wy-
j¹tkow¹ pozycjê ksi¹¿kow¹.

biograficznej ksi¹¿ce pt. �Przejazdem
przez ¿ycie... Kroniki rodzinne�.

Poszczególne rozdzia³y ods³ania-
j¹ nam sylwetkê autora, który zaczyna
swoj¹ opowie�æ od miasta, w którym po-
znali siê jego rodzice (Tarnobrzeg).  Ro-
dzinne miasto Kydryñskiego to jednak nie
Tarnobrzeg, a Grudz¹dz, poniewa¿ rodzi-
ce czêsto siê przeprowadzali (ojciec by³
profesorem filologii klasycznej i jêzyka nie-
mieckiego). Starszy brat pana Lucjana stu-
diowa³ polonistykê na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim i dziêki temu rodzina Kydryñ-
skich mog³a bli¿ej poznaæ Karola Wojty-
³ê, który po �mierci ojca przez pó³ roku
mieszka³ z rodzin¹ pana Lucjana.

W kolejnych rozdzia³ach autor
opisuje swoje ¿ycie: trudno�ci w wybo-
rze kierunku studiów, pierwsze kroki
w �Przekroju�, w telewizji, w prowadzeniu
festiwali i koncertów (m.in. Marleny Die-
trich, Elli Fitzgerald, Juliette Greco), liczne
wyjazdy za granicê w celu prowadzenia
koncertów i recitali dla Polonii amerykañ-
skiej, czy australijskiej. Kolejny etap
w ¿yciu Lucjana Kydryñskiego to �lub
z Halin¹ Kunick¹ (znan¹ piosenkark¹)
i narodziny syna Marcina. W ksi¹¿ce nie-
przerwanie przeplataj¹ siê w¹tki zwi¹zane
z ¿yciem zawodowym i osobistym.

Ksi¹¿ka nie jest drobiazgowym re-
ferowaniem wydarzeñ z ¿ycia. Autor
opowiada o gwiazdach muzycznych, któ-
re pozna³, czy o interesuj¹cych miejscach,
które odwiedzi³ podczas podró¿y. Ksi¹¿-
ka zawiera liczne fotografie rodzinne.

Gor¹co polecam!

Lucjan Kydryñski (1929-2006) to
znany, szczególnie starszemu pokoleniu,
konferansjer (prowadzi³ festiwale w Opo-
lu i Sopocie), prezenter sceniczny, publi-
cysta (wieloletni felietonista w �Przekro-
ju�). Swoje bogate ¿ycie opisa³ w auto-
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Ciep³o, ciep³o, ciep³o�, ale jesz-
cze nie gor¹co. To tak jak w tej znanej
wszystkim zabawie polegaj¹cej na poszu-
kiwaniu przedmiotów czy osób. Gus³a
i zabobony to jednak w gruncie rzeczy dwie
ró¿ne sprawy.

Siêgnijmy wiêc do m¹drej ksi¹¿ki,
która mówi, ¿e gus³a, to obrzêdy i zabiegi
magiczne zwi¹zane z wiar¹ w skuteczno�æ
tych¿e zaklêæ. Nieco inaczej jest natomiast
z zabobonami, które traktowane s¹ jako
praktyki kulturowe, uprawiane w sposób
sprzeczny z przepisami  religii. By³y to,
inaczej mówi¹c, zabiegi zbli¿one do prak-
tyk magicznych oparte na przesadnej wie-
rze w ich skuteczno�æ.

To tyle co do ksi¹¿ek, przejd�my
wiêc - jak to siê mówi - do rzeczy. W gus³a
i w zabobony wierzyli przede wszystkim
ludzie pro�ci, �wiejscy�, przewa¿nie nie-
pi�mienni, ale przecie¿ nie tylko oni.
Tak¿e i ta lepiej wykszta³cona czê�æ spo-
³eczno�ci lokalnej czêsto z niepokojem
i dreszczykiem emocji  s³ucha³a o ró¿nych
dziwnych i niezrozumia³ych do koñca
sprawach.

Wierzono na przyk³ad, ¿e si³ami
nieczystymi, maj¹cymi tajemn¹ moc, by³y
z³e baby i czarownice - to one sprowadza-
³y nieszczê�cia. Mówiono o tych kobie-
tach czêsto, choæ prawie nigdy ich nie wi-
dziano. W ciep³ych wiejskich cha³upach,
zw³aszcza zim¹, lubiano s³uchaæ takich
opowie�ci. Du¿ym szacunkiem otaczano
wiejskie kobiety, które umia³y z wiêkszym
lub z mniejszym skutkiem pomagaæ cho-
rym ludziom i zwierzêtom. Wszak lekarzy
w tym odleg³ym ju¿ czasie by³o � jak na
lekarstwo. ̄ eby w gospodarstwie siê da-
rzy³o, nale¿a³o przestrzegaæ wielu zasad.
Przes¹dy okolicznym mieszkañcom by³y
dobrze znane i, co tu du¿o mówiæ, by³y
one przez ludno�æ szanowane. Wp³ywy
Ko�cio³a czy szko³y ten stan rzeczy zmie-
nia³y stopniowo i powoli.

Przejd�my wiêc teraz do przyk³adów.
Zacznê od tego, ¿e ch³opskie chaty mia³y
progi wysokie, dobrze siê na nich siadywa-
³o, bo pe³ni³y rolê ³awki, mo¿na tu by³o spo-
cz¹æ po pracowitym dniu. Okazuje siê jed-
nak, ¿e nie wszyscy powinni w ten sposób
odpoczywaæ. Je�li kobieta w ci¹¿y próbo-
wa³a siadaæ na progu mawiano do niej wte-
dy: �Nie siadaj na progu, bo dziecko bêdzie
mia³o krzywe zêby lub nogi�.

Z domu nale¿a³o wychodziæ pra-
w¹ nog¹, no i trzeba by³o siê prze¿egnaæ,
ale to ju¿ dyktowa³a katolicka wiara. Cza-
sem domownicy posuwali siê jeszcze da-
lej, bo odwracali siê, okrêcali, narzucali
�d�b³a trawy. Je¿eli za� mowa by³a przed
chwil¹ o nogach, to powszechne by³o

O tyczyñskich gus³ach, przes¹dach
i zabobonach, gdzie� tam w oddali

z babami w tle
przekonanie, ¿e nale¿y wstawaæ z ³ó¿ka
zawsze praw¹ nog¹. Mia³o to gwaranto-
waæ udany dzieñ dla wstaj¹cego. Ten
przes¹d i obecnie przez wiele osób w Pol-
sce jest praktykowany.

Niew¹tpliwie wrêcz magiczny
dzieñ wigilijny te¿ mia³ swoje prawa. Na-
le¿a³o wtedy wcze�nie wstaæ, prze¿egnaæ
siê, wró¿ono wtedy od samego rana. No
i co szczególnie wa¿ne, dzieci musia³y byæ
koniecznie grzeczne, bo to wró¿y³o ich
dobre zachowanie w ca³ym zbli¿aj¹cym siê
Nowym Roku. W tym szczególnym dniu,
je¿eli gospodarzy odwiedzi³a najpierw
kobieta, to spodziewano siê, ¿e krowa
bêdzie mia³a cieliczkê. Kiedy natomiast do
gospodarzy pierwszy w go�ci przyszed³
mê¿czyzna zwiastowa³o to, ¿e krowa uro-
dzi byczka.

diab³a. Po radê i pomoc ludzie zwracali siê
wtedy przewa¿nie te¿ do kobiet i to do
takich, które umia³y �odczyniaæ� uroki.
Niewiele kobiet zna³o tê sztukê, ale wtedy
nale¿a³o do miski z wod¹ wrzuciæ wêgiel-
ki, kapi¹cy wosk. Wymawiane wtedy za-
klêcia mia³y pomóc w rozwi¹zaniu trudnej
sytuacji.

Zmieñmy teraz klimat i przypomnij-
my, ¿e wierzono, ¿e jak pierwszy raz po
zimie byd³o wypêdzano na pasienie, to
gospodynie powinny pokropiæ zwierzêta
wod¹ po�wiêcon¹ w Wielk¹ Sobotê. Do
tego kobiety u¿ywa³y �wiêconej palmy.
Palmê robiono z trzciny ³¹kowej, wplata-
no �bazie-kacanki�, u¿ywaj¹c do tego ga-
³¹zki ja³owca, który symbolizowa³ ciernio-
w¹ koronê. Trzeba jeszcze dodaæ, ¿e

szczê�cie i urodzaj. Trudno siê wiêc dzi-
wiæ, ¿e co bardziej przezorni gospodarze
zamawiali sobie w dzieñ Wigilii ch³opa. Jak
ju¿ zasiadano do kolacji, to najpierw wy-
czekiwano pierwszej gwiazdki, a nastêp-
nie odmawiano modlitwê. Jedzono z jed-
nego garnka czy miski. Wcze�niej za� pod
naczynie wk³adano op³atek, który jak przy-
klei³ siê do dna, to wró¿y³ urodzaj na faso-
lê, kapustê, grykê, proso i ziemniaki. Jed-
nym s³owem mia³o siê rodzinie darzyæ.

Wróæmy jednak do kobiet i do�
nieszczê�æ, które rzekomo sprowadza³y.
Warto wspomnieæ, ¿e gospodarz zaprzê-
gaj¹c konia patrzy³, aby przed dyszlem nie
przesz³a niewiasta, bo wró¿y³o to nieszczê-
�cie. Je¿eli ju¿ jednak do tego dosz³o,
to roztropno�æ nakazywa³a gospodarzo-
wi rozpiêcie i odprowadzenie konia do
stajni. Dopiero po pewnym czasie czyn-
no�æ mo¿na by³o powtórzyæ i wyruszyæ
w drogê.

Niektóre baby �rzuca³y� uroki.
Mówiono wtedy, ¿e dzia³aj¹ na rozkaz

�kacanki� ju¿ po�wiecone ³ykano - ten za-
bieg mia³ chroniæ ludzi przed bólem gard³a.

Warto wspomnieæ i o tym, ¿e pa-
stuch przed wyprowadzeniem byd³a na
pastwisko dostawa³ kromkê chleba i go-
towane na twardo jajko. To w³a�nie ono
mia³o zapewniæ obfito�æ traw i dobry wy-
pas byd³a. S¹dzono powszechnie, ¿e do-
brze wypasione, okr¹g³e jak wspomniane
jajko krowy bêd¹ zdrowe, g³adkie i mleka
w ¿adnym wypadku nie zabraknie.

Odg³osy przyrody tak¿e mia³y dla
mieszkañców Tyczyna i okolic niema³e
znaczenie. Pierwsze wiosenne grzmoty za-
chêca³y do tego, aby �talaæ� siê po ziemi
tak, ¿eby pó�niej ko�ci nie bola³y.

Teraz co� jeszcze o innych spra-
wach. By³ te¿ przes¹d zwi¹zany z ³y¿k¹ do
jedzenia. Otó¿, je¿eli upad³a ona kopy�ci¹
do góry to by³ to znak, ¿e przyjdzie go�æ
nieg³odny, je¿eli za� ³y¿ka upada³a kopy-
�ci¹ do do³u, to zapowiada³o, ¿e  trzeba
bêdzie zapasy domowe naruszyæ i przy-
chodz¹cego czym� poczêstowaæ.

Na tym pech zwi¹za-
ny z babami wcale siê bynaj-
mniej nie koñczy³. Wystar-
czy³o, ¿eby niewiasta w
dzieñ Wigilii odwiedzi³a go-
spodarzy, a by³o pewne, ¿e
nie bêdzie siê domownikom
w nadchodz¹cym roku da-
rzy³o.  Z ch³opem by³o aku-
rat odwrotnie. Przychodz¹cy
w ten dzieñ mê¿czyzna gwa-
rantowa³ gospodarzom
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OG£OSZENIE
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr
96 poz.873 z pó�n. zm.), uchwa³y nr III/13/2006 Rady Miejskiej
w Tyczynie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjêcia Progra-
mu Wspó³pracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarz¹dowymi
oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alno�æ po¿ytku
publicznego na 2007 r.

Burmistrz Gminy Tyczyn
og³asza otwarty konkurs

na realizacjê zadañ z zakresu dzia³alno�ci na rzecz osób niepe³-
nosprawnych oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytu-
acji ¿yciowej, profilaktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³ania patolo-
giom spo³ecznym, kultury, ochrony tradycji, dziedzictwa kultu-
rowego i promocji gminy.
I.  Rodzaj zadania
Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej. Wyso-
ko�æ �rodków publicznych przewidzianych na realizacjê tego
zadania w 2007 r. 2.000 z³ . Wysoko�æ dotacji przeznaczonej na
realizacjê zadania w 2006 r. wynios³a 2.000 z³
II. Zasady przyznawania dotacji
O dotacjê mo¿e siê ubiegaæ podmiot spe³niaj¹cy wymogi okre-
�lone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96  poz. 873). Ka¿de
z zadañ, o których mowa w pkt I bêdzie rozpatrywane oddziel-
nie. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty
i zawartej umowy z obowi¹zkiem rozliczenia siê po wykonaniu
zadania.
III. Termin sk³adania ofert
1. Termin realizacji zadania od daty podpisania umowy do
31 grudnia 2007 r.
2.  Oferta konkursowa powinna zawieraæ w szczególno�ci:

- a) szczegó³owy zakres rzeczowy zadania,
- b) termin i miejsce realizacji zadania,
- c) kalkulacjê przewidzianych kosztów jego realizacji,
- d) proponowan¹ wielko�æ dotacji oraz udzia³ �rodków
      w³asnych,
- e) informacjê o posiadanych zasobach rzeczowych i kadro-
wych zapewniaj¹cy wykonanie zadania.
> Do oferty nale¿y do³¹czyæ aktualny odpis z rejestru (wa¿ny do
3 miesiêcy od daty wystawienia), sprawozdanie merytoryczne
i finansowe za ostatni rok lub czê�ciowe.
> Oferty nale¿y sk³adaæ na formularzu zgodnym z rozporz¹dze-
niem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U nr 246,
poz.2207). Kompletne oferty nale¿y sk³adaæ w terminie od
12 marca 2007 r. do 10 kwietnia 2007 r. do godz. 15.30 w sekreta-
riacie Urzêdzie Gminy i Miasta w Tyczynie, ul. Rynek 18.
> Oferta powinna byæ z³o¿ona w zamkniêtej kopercie z napisem
tytu³u zadania. Na kopercie musi byæ umieszczony zwrotny
adres.
> Oferty z³o¿one po terminie nie bêd¹ brane pod uwagê w kon-
kursie i zostan¹ zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
> Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w terminie 14 dni od up³y-
wu daty terminu sk³adania ofert.

Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy Tyczyn po zapo-
znaniu siê z opini¹ Komisji Konkursowej.
> Wyniki konkursu og³asza siê poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz publikacjê w BIP.
Informacje o konkursie uzyskaæ mo¿na w UGiM w Tyczynie.
Upowa¿nion¹ osob¹ do udzielania informacji jest pani Dorota
Michalak, tel, 017-22-19-318 w.24.1

A przybycie go�ci zapowiada³a sroka, któ-
ra znalaz³a siê w obrêbie gospodarstwa.
Pomocnym w takiej sytuacji bywa³ tak¿e
czarny kot, który myj¹c siê wskazywa³ kie-
runek, sk¹d mieli nadej�æ. Na tym rola tego
sympatycznego zwierzaka jednak wcale
siê nie koñczy³a. Czarny kot przebiegaj¹-
cy drogê wprowadza³ zamieszanie i zak³o-
potanie, wró¿y³ - krótko mówi¹c - nieszczê-
�cie. Zreszt¹ tego rodzaju �opinia� i dzi-
siaj ma wielu zwolenników.

Mieszkañcy Doliny Strugu pamiê-
tali tak¿e, ¿e po zachodzie s³oñca nie wol-
no by³o nic dawaæ, ani nic po¿yczaæ. S¹-
dzono, ¿e tego rodzaju praktyki mog¹ spo-
wodowaæ, ¿e nic siê nie bêdzie darzy³o,
bo szczê�cie pójdzie� w inn¹ stronê.

No i jeszcze zupe³nie z innej beczki
warto dodaæ, ¿e byli tacy, którzy mieli stu-
procentow¹ receptê na piêkne, �faluj¹ce�
w³osy, wrêcz loki. W tym celu wystarczy-
³o w trzynastym dniu dowolnego miesi¹-
ca spaæ na grochowinie, czyli badylach,
a efekt by³ murowany.

Koñcz¹c, wyra�nie wypada przez
zwyk³¹ choæby przyzwoito�æ zaznaczyæ,
¿e temat oczywi�cie nie zosta³ przeze mnie

                            Dariusz Fudali

wyczerpany, ale nie takie by³y moje inten-
cje. Bardzo piêknie na temat przesz³o�ci
i swego rodzaju �dawno�ci� okolic ziemi
tyczyñskiej pisali inni autorzy, m.in. ks.
Antoni Szypu³a w swojej ksi¹¿ce �Parafia
Rzymsko-Katolicka w Straszydlu�. Do
niej, do kilku innych ksi¹¿ek z pewno�ci¹
warto siêgn¹æ. A, ¿e tego rodzaju tematy
nie s¹ ludziom obce �wiadczy tak¿e po-
moc, jak¹ otrzyma³em od pani Romany
Dr¹¿ek, pana Jana Wi�niaka oraz pana
Stefana P³onki.

W artykule �Gorce z okna
Orkanówki� zapomnia³am podaæ
�ród³a, z którego czerpa³am
informacje, za co

przepraszam
autorów ksi¹¿ki: Jadwigê Andry-
chowska-Biegacz, Dariusza
Biegacz, Jadwigê Zapa³a �Gorce
z okna Orkanówki�, Kraków 2005,
Wydawnictwo Ma³opolskie.
                        El¿bieta Domino

M¹dro�ci ludowe mówi¹ , ¿e:
U�miech jest jak s³oñce, które spêdza
ch³ód z ludzkiej twarzy.
Gdy nie masz nic do ofiarowania
podaruj u�miech.
U�miech jest kluczem bezpieczeñstwa
i latarni¹ piêknego czynu.
U�miech kosztuje znacznie mniej ni¿
elektryczno�æ, a daje wiêcej �wiat³a.
                 Jednak u�miech u�miechowi nie
jest równy. Spotykamy u�miech z³y, wy-
ra¿aj¹cy kpinê czy ob³udê. Nie u³atwia on
wspó³¿ycia, wrêcz przeciwnie utrudnia je,
komplikuje stosunki. Tylko ciep³y, ¿yczli-
wy, przyjacielski, serdeczny u�miech
sprzyja powstawaniu dobrej atmosfery
miêdzy lud�mi, ³agodzi nieporozumienia.
Takiego w³a�nie u�miechu oczekujemy od
innych. U�miechajmy siê wiêc przyja�nie,
mi³o, rado�nie, wtedy inni bêd¹ dla nas
¿yczliwi.

Ci¹g dalszy ze strony 11

                             Agata Domino

Szkolny Tydzieñ
¯yczliwo�ci
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Je�li szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska          numer oferty
- kucharz-kelner 955
- �lusarz 954
- tokarz 953
- sprzedawca 952
- recepcjonistka 951
- asystentka stomatologiczna 949
- kelner-barman 948
- agent ubezpieczeniowy 947
- specjalista ds. ubezpieczeñ 946
- przedstawiciel handlowy
 do stron WWW 945
- sprzedawca-handlowiec 944
- operator zwy¿ki-podno�nika
   koszowego 937
-osoba do monta¿u reklam 936

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

Od stycznia br. w ramach konty-
nuacji z lat poprzednich programu �Sko-
rzystaj z pomocy - bezp³atna informacja
i porada prawna� finansowanego przez
Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolno�ci
na zlecenie Podkarpackiego O�rodka Roz-
woju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego pro-
wadzê poradnictwo prawne dla mieszkañ-
ców gminy Tyczyn.

Z pomocy tej mog¹ skorzystaæ
wszyscy chêtni, których sytuacja finan-
sowa pozbawia mo¿liwo�ci uzyskania
porady w kancelariach prawniczych.

Zakres poradnictwa obejmuje
wiêkszo�æ dziedzin prawa (z wy³¹czeniem
spraw emerytalno-rentowych). Dwa mie-
si¹ce pracy pozwala na wyodrêbnienie
najczê�ciej spotykanych problemów
i spraw.

Najczê�ciej spotykane problemy
Bez w¹tpienia najwiêksz¹ liczbê

spraw stanowi¹ sprawy spadkowe. Bar-
dzo czêsto po �mierci kogo� bliskiego
spadkobiercy nie reguluj¹ spadku, zosta-
wiaj¹c to na bli¿ej nieokre�lon¹ przy-

Bezp³atne poradnictwo prawne
sz³o�æ, co mo¿e rodziæ wiele problemów
(m.in. niemo¿no�æ ustalenia miejsca po-
bytu spadkobierców, niemo¿no�æ ustale-
nia masy spadkowej czy te¿ �mieræ kolej-
nych spadkobierców a tym samym zwiêk-
szenie krêgu dalszych spadkobierców
i skomplikowanie sprawy).

Pomoc prawna z zakresu spadko-
wego obejmuje m.in. pisanie wniosków do
s¹dów, ustalenie liczby spadkobierców
czy te¿ wyja�nienie procedury postêpo-
wania spadkowego.

Drug¹ kategori¹ spraw najczê�ciej
spotykanych s¹ sprawy �konfliktów s¹-
siedzkich�, których zakres problemowy
jest bardzo szeroki (sprawy �o miedzê�,
s³u¿ebno�ci gruntowe, konflikty budow-
lane, s¹siedzkie szkody). W tych spra-
wach  udzielane s¹ porady wskazuj¹ce na
wszystkie mo¿liwo�ci rozwi¹zania dane-
go konfliktu.

W imieniu Podkarpackiego O�rod-
ka Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskie-
go i  swoim w³asnym zapraszam do sko-
rzystania z porad.

                  mgr Maciej Bandelak

Podkarpackie Stowarzyszenie
Mi³o�ników Fantastyki �Reanimator�
zaprasza na V ogólnopolski konwent

mi³o�ników fantastyki
R-kon 2007: Post mortem

Konwent odbêdzie siê w dniach 16-18
marca br. w Szkole Podstawowej nr 12
w Rzeszowie.
Cena akredytacji: 15 PLN.
W programie m.in.:
- spotkania z pisarzami - Eugeniuszem
Dêbskim, Andrzejem Pilipiukiem,
Jackiem Komud¹, Markiem Hubera-
them i Witoldem Jab³oñskim; prelekcje
o fantastyce i nie tylko, pokazy filmów
i wiele innych atrakcji.
Pe³ny program konwentu dostêpny
jest na stronie:
                    www.rkod.reanimator.pl

Dyrekcja Szko³y Podstawo-
wej w Tyczynie informuje, ¿e do
dnia 30 kwietnia 2007 r. przyjmo-
wane bêd¹ w sekretariacie szko³y
zapisy do:
- klas pierwszych,
- oddzia³ów �0� (dzieci 6-letnie,
opieka 5-godzinna),
- przedszkola (dzieci 6-letnie, opie-
ka 9-godzinna z wy¿ywieniem, za
odp³atno�ci¹).

Przypominamy, ¿e
15 marca
             up³ywa termin p³atno�ci
> I raty podatku rolnego
> I raty podatku od nieruchomo�ci

Podatek op³acaæ mo¿na:
> u so³tysów,
> w kasie UGiM Tyczyn,
w godz. 8.00-12.30; 13.30-15.00;
> na konto Gminy Tyczyn nr
64 9164 0008 2001 0000 0286 0015.

Wymiary podatkowe z miasta
Tyczyna s¹ do odebrania w kasie
Urzêdu.

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
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- ogóln¹ koncepcjê Zintegrowanego Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Tyczyn na lata  2007-2015,
- wyniki prac zwi¹zanych z delimitacj¹
obszarów problemowych w ujêciu
przestrzennym; oraz warunki jakie musz¹
byæ spe³nione przez beneficjentów koñ-
cowych, aby mogli umie�ciæ swoje zada-
nia w Zintegrowanym Lokalnym Progra-
mie Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata
2007- 2015
- ankietê
- wniosek  o umieszczenie zadania w tym
Programie.
Programem mog¹ byæ objête nastêpuj¹-
ce projekty:
> izolacja, remont i/lub przebudowa ele-
wacji, fasad i dachów budynków oraz po-
mieszczeñ przeznaczonych na cele: go-
spodarcze, szkoleniowe lub kulturalne
(poza celami mieszkaniowymi) wraz  z za-
gospodarowaniem przyleg³ego terenu,
> renowacja budynków o warto�ci archi-
tektonicznej i znaczeniu historycznym znaj-
duj¹cych siê na rewitalizowanym terenie
w tym ich adaptacja na cele: gospodar-
cze, spo³eczne, edukacyjne, turystyczne
lub kulturalne, przyczyniaj¹ca siê do two-
rzenia sta³ych miejsc pracy. Priorytetowo
bêd¹ traktowane budynki posiadaj¹ce
potencja³ dla rozwoju turystyki,
> prace konserwatorskie,  odnowienie
fasad  i dachów budynków o warto�ci ar-
chitektonicznej i znaczeniu historycznym
znajduj¹cych siê w rejestrze zabytków
wraz z zagospodarowaniem przyleg³ego
terenu przyczyniaj¹c siê do tworzenia
sta³ych miejsc pracy,
> remont i/lub przebudowa infrastruktury
publicznej zwi¹zanej z rozwojem funkcji
turystycznych, rekreacyjnych, kultural-
nych,
> adaptacja, przebudowa i/lub remonty
budynków i kubatury u¿yteczno�ci pu-
blicznej wraz z przyleg³ym otoczeniem  na
cele edukacyjno-spo³eczne znajduj¹cych
siê na terenie rewitalizowanym w tym
m.in.: przedszkola, szko³y podstawowe,
gimnazja, szko³y �rednie i ponadgimna-
zjalne, szko³y wy¿sze, szkolne sto³ówki,
domy dziecka, o�rodki walki z patologia-
mi spo³ecznymi (np. walki z narkomani¹,
alkoholizmem), poradnie psychologiczne,
�wietlice dla dzieci i m³odzie¿y, domy kul-
tury, Warsztaty Terapii Zajêciowej oraz
obiekty s³u¿¹ce pomoc¹ spo³eczn¹ (np.
dla samotnych matek z dzieæmi, zapobie-
gania przestêpczo�ci, punkty s³u¿¹ce po-

moc¹ i przekwalifikowywaniem by³ych
wiê�niów) - priorytetowo bêd¹ traktowa-
ne budynki, które g³ównie przyczyni¹ siê
do rozwoju dzia³alno�ci gospodarczej
i zatrudnienia (za wyj¹tkiem prac remon-
towo-instalacyjnych w indywidualnych
mieszkaniach),
> przebudowa, wymiana i/lub remont in-
frastruktury wodno-kanalizacyjnej, elek-
trycznej, grzewczej i gazowej w rewitali-
zowanych obiektach publicznych, us³u-
gowych,
> regeneracja, rehabilitacja i zabudowy-
wanie pustych przestrzeni publicznych,
w tym:
- remont i/lub przebudowa: placów, ryn-
ków, parkingów, placów zabaw dla dzieci,
publicznych toalet miejskich, ma³ej archi-
tektury (np. tarasy widokowe, fontanny,
³awki, kosze na �mieci), miejsc rekreacji,
terenów zielonych (zieleñ wysoka, niska
i trawniki) oraz prace restauracyjne na te-
renie istniej¹cych parków,
> remonty i/lub przebudowa  infrastruk-
tury technicznej, szczególnie  w zakresie
ochrony �rodowiska na terenie zdegrado-
wanych dzielnic miast, w tym:
- budowa, remonty i/lub przebudowa sie-
ci kanalizacyjnych i innych urz¹dzeñ do
oczyszczania, gromadzenia, odprowadza-
nia i przesy³ania �cieków,
- budowa, remonty i/lub przebudowa ka-
nalizacji deszczowej,
- wymiana elementów konstrukcyjnych
zawieraj¹cych azbest w budynkach pu-
blicznych (poza celami mieszkaniowymi),
> poprawa funkcjonalno�ci  ruchu ko³o-
wego, ruchu pieszego i estetyki  przestrze-
ni publicznych rewitalizowanego terenu,
> remont i/lub przebudowa obiektów pe³-
ni¹cych funkcje zaplecza turystycznego,
kulturalnego,
> remont, przebudowa i/lub przystosowa-
nie budynków i infrastruktury na cele
turystyczne i kulturalne prowadz¹ca do
rozwoju i tworzenia miejsc pracy.

Informujemy, i¿ Program Rewitali-
zacji jest podstaw¹ do ubiegania siê o uzy-
skanie wspó³finansowania tych zadañ
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego województwa Podkarpackiego
2007-2013, w zakresie termomodernizacji
budynków u¿yteczno�ci publicznej, oraz
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG
i Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go,  priorytet 3: Ochrona kulturowego dzie-
dzictwa europejskiego, w tym transport
publiczny i odnowa miast,  a tak¿e innych
dostêpnych w latach 2007-2013 funduszy
krajowych i zagranicznych.

Ci¹g dalszy ze strony 3

Spotkania konsultacyjne

                          Krystyna Knutel

najbardziej zniszczonego, stanowi³a dla
Niego wyzwanie. Ofiarowa³ parafii stoj¹-
cy zegar, który przez d³u¿szy czas znajdo-
wa³ siê w zakrystii. Teraz - mimo chwilo-
wej niedyspozycji - zdobi on jadalniê na
plebanii.

W pamiêci tyczyñskiej �dzieciar-
ni� pozosta³ te¿ jako autor zabawnych
�racjonalizatorskich pomys³ów�. Opraco-
wa³ zabezpieczenie przed wizytami niepro-
szonych go�ci w ksiê¿ym ogrodzie - po-
rozci¹ga³ sznurki pomiêdzy krzakami po-
midorów doprowadzaj¹c je do plebani,
gdzie znajdowa³ siê dzwonek. Przy zrywa-
niu pomidora odzywa³ siê dzwonek i in-
formowa³ o pojawieniu siê amatora
cudzych przysmaków.

Za ¿ycia wybudowa³ sobie grobo-
wiec, gdzie zosta³ pochowany 16 kwiet-
nia 1980 r. Zmar³ w wieku 78 lat. Przy gro-
bie mo¿na czêsto spotkaæ starszych para-
fian z swoimi rodzinami sk³adaj¹cych kwia-
ty i zapalaj¹cych znicze.

W ¿yciu cz³owieka potrzebni s¹
rodzice, którzy dbaj¹ o nasze potrzeby
materialne, ale i potrzebny jest nam Oj-
ciec duchowny, aby dba³ o nasze ¿ycie
wieczne. Takim w³a�nie opiekunem by³
ksi¹dz kanonik Józef Kuczkowski, który
przez po³owê swojego ¿ycia s³u¿y³ nam
prac¹ duszpastersk¹ i pozosta³ drogo-
wskazem w naszym ¿yciu.

Ks. profesor
Józef Kuczkowski

Ci¹g dalszy ze strony 10

16 marca 2007 r. w sali narad
Urzêdu Gminy i Miasta w Tyczynie
odbêdzie siê

Walne Zebranie Cz³onków
LKS �Strug� Tyczyn.

I  termin - godz. 18.00,
II termin - godz. 18.30.

Serdecznie zaprszamy cz³on-
ków  i sympatyków naszego klubu.

Pani Wandzie Ziemniak
wyrazy szczerego wspó³czucia
z powodu �mierci

S Y N A
sk³adaj¹
         dyrekcja i pracownicy
          Miejko-Gminnego O�rodka
          Kultury w Tyczynie
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Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak¿e opatrywania ich
w³asnymi tytu³ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia³ów i nie odpowiada za tre�æ og³oszeñ. Pogl¹dy wyra¿ane
w artyku³ach s¹ pogl¹dami ich autorów a nie wydawcy. ISSN 1231-4609

Zainteresowani umieszczeniem oferty na naszych
³amach, proszeni s¹ o osobisty kontakt z redakcj¹ - UGiM
pok. 26, I piêtro (lub pok. 24).

Oferty �Szukam pracy�, �Dam pracê� i �Sprze-
dam/kupiê dzia³kê, dom� s¹ bezp³atne.

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

Kupiê dzia³kê budowlan¹ (widokow¹) ok. 10 arów
z mediami w Bia³ej - na górce, w Budziwoju lub okolicy.
(209/3)                                        Tel. 017-856-85-35

Kupiê ziemiê w Tyczynie lub okolicy, 10-20 arów
z mediami lub mo¿liwo�ci¹ ich podci¹gniêcia.
(210/2)                                              Tel. 692-918-553

Sprzedam dzia³kê o pow. 15 arów w Tyczynie przy
drodze na Królkê.
(211/2)                                           Tel. 505-783-755

Sprzedam pole orne o pow. 50 arów w Kielnarowej
przy drodze nieutwardzonej. Cena do uzgodnienia.
(212/2)                             Tel. 017-852-38-09

Commercial Union Polska O/Rzeszów ul. Lewakowskie-
go 2A prowadzi nabór kandydatów do pracy na agen-
tów i menad¿erów.

Zg³oszenia na rozmowê kwalifikacyjn¹ pod
nr 601-508-037 lub email:
                                    w_stachowicz@poczta.onet.pl
(70/2)

Kupiê pole pod uprawê roln¹
(213/2)                                            Tel. 606-790-233

Kupiê dzia³kê du¿¹ najlepiej w Budziwoju lub Bia³ej
(214/2)                                            Tel. 517-899-730

Oferujemy us³ugi;
* Wystrój sal weselnych i ko�cio³ów
   (indywidualne projekty, dobór kolorystyki wg uznania
klienta, dekoracje materia³owe, balonowe, girlandowe)

* Obs³uga wesel
* Bukiety �lubne i wi¹zanki okoliczno�ciowe
* Fotografia �lubna i okoliczno�ciowa

Zapraszamy do skorzystania
z naszych us³ug, oferujemy profsjonalne
i rzetelne wykonanie.

Obs³uga ma³ych imprez

Tel. 508-444-625

Kupiê dom do 120 m2 z dzia³k¹ do 50 arów w Tyczy-
nie lub okolicy z dobrym dojazdem.
(215/1)                                            Tel. 607-212-006

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 25 arów, uzbro-
jon¹ w Kielnarowej.
(216/1)                                            Tel. 503-315-038

Sprzedam pole orne o pow. 30 arów z mo¿liwo�ci¹
budowy w Budziwoju.
(217/1)                                            Tel. 017-22-91-353

Spróbuj i przekonaj siê
sam, gwarantujemy zadowolenie
z wykonanego zlecenia!!!

Tel. 787 174 842
Tel. 604-994-038
Tel. 880-087-184
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