
1G£OS TYCZYNA     2/2008



2 G£OS TYCZYNA     2/2008



3G£OS TYCZYNA     2/2008

Dom Ludowy
w Budziwoju

serdecznie
zaprasza na

JASE£KA

„PójdŸmy do Betlejem”
w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y

27 stycznia 2008 r. o godz. 14.00
w Domu Ludowym

W programie:
koncert kolêd w wykonaniu:
* Scholi Parafialnej,
* Zespo³u Œpiewaczego
                               „Budziwojce”

A K T U A L N O Œ C IRada uchwali³a...
18 stycznia br. odby³a siê sesja

Rady Miejskiej w Tyczynie. Radni pod-
jêli uchwa³y w sprawach:
> uchwalenia bud¿etu gminy Tyczyn na
rok 2008,
> przyjêcia Programu Wspó³pracy
Gminy Tyczyn z organizacjami poza-
rz¹dowymi oraz innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku pu-
blicznego na 2008 r.,
> wyra¿enia opinii dotycz¹cej zmiany
granic Gminy Tyczyn, pe³ny tekst uchwa-
³y publikujemy na str. 8-9,
> zmiany Uchwa³y dot. okreœlenia spo-
sobu poboru podatku od nieruchomoœci,

     13 stycznia br. w Miej-
sko-Gminnym Oœrodku
Kultury w Tyczynie
odby³ siê  koncert zespo-
³ów: „Katarzynki”, „Kaœ-
ki” i „Wataha” w ramach

Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Ty-
czynie sk³ada serdeczne podziêko-
wania Firmie STRUG – PEX 2,
Pana £ukasza Kuny, Tyczyn, za
ufundowanie pomocy edukacyjnych
dla szko³y.Na grudniowym posiedzeniu Ko-

misji Finansów i Gospodarki, przy wstêp-
nym omawianiu projektu bud¿etu na
2008, Wiceprzewodnicz¹cy Rady - Grze-
gorz Jacek zg³osi³ wniosek, by objechaæ
gminê i obejrzeæ te drogi, które s¹ pro-
ponowane do remontu w projekcie bu-
d¿etu, a tak¿e te, które - zadaniem rad-
nych z poszczególnych miejscowoœci -
nale¿a³oby tak¿e pilnie remontowaæ.
Wniosek zosta³ przyjêty i obraduj¹ca

Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Zebrano ok. 1.000 z³. Wiêcej o koncer-
cie na stronie 10.

Komisja na drogach
ru i tempa budowy nowych domów, osie-
dli, dróg. Pokazali innym swoje „drogo-
we” bol¹czki i zobaczyli, jak drogi wy-
gl¹daj¹ u s¹siadów.

W rezultacie, Komisja Finansów
pozytywnie zaopiniowa³a projekt bud¿e-
tu `08 i przedstawi³a Burmistrzowi swo-
je wnioski, dotycz¹ce poszerzenie zakre-
su prac drogowych w bud¿ecie 2008.

Hermanowa - od krzy¿a w kierunku
Kamieñca (20 tys.), Skotnik £azy (130
tys.), Grunwald - wjazd 100 m (50 tys.),
koœció³ boczna (50 tys.), £azy-p.Cis³o-
Wijasy (20 tys.),

Kielnarowa - Obszary-Matysówka
(180 tys.),

Tyczyn - Zagrody boczna (36 tys.), œw.
Katarzyny (34 tys.),

Ca³a gmina - remonty dróg asfaltowych;
wyboje prze³omy (250 tys.).

Pozosta³e drogowe wydatki to:
>  inwestycje (budowa i przebudowa
dróg) - 1 mln 30 tys. z³,
> prace projektowe - 79 tys. z³

            (bs)

podatku rolnego i leœnego oraz wyzna-
czenia inkasentów i ustalenia wynagro-
dzenia za inkaso na rok podatkowy. Rada
zadecydowa³a o zmianie inkasenta poda-
tów w Matysówce; jest nim obecnie
Krzysztof Z³amaniec,
> wyra¿enia zgody na zawarcie Poro-
zumienia pomiêdzy Gmin¹ Tyczyn
a Województwem Podkarpackim, doty-
cz¹cego wspólnego przygotowania i re-
alizacji Projektu Systemu Elektronicznej
Komunikacji dla Administracji Publicz-
nej w Województwie Podkarpackim.

15 stycznia br. Komisja Finansów naj-
pierw wyruszy³a na objazd dróg.

Radni rozpoczêli swoj¹ wizytacjê
od Hermanowej, sk¹d przez drogê Wija-
sy - Przylasek, Czerwonki, Nowy Borek
zjechali obok koœcio³a w Borku Starym
do drogi wojewódzkiej. Nastêpnie prze-
jechali przez Kielnarow¹ - do Matysów-
ki, stamt¹d przez Zalesie do Bia³ej i drog¹
przez wieœ - do Budziwoja. Powrót do
Tyczyna - przez Potoki i Parkow¹.

Jak zgodnie przyznali uczestnicy
wyjazdu, by³ on dla wszystkich bardzo
pouczaj¹cy; da³ mo¿liwoœæ obejrzenia
nieznanych sobie miejsc, a tak¿e rozmia-

Ostatecznie, w tegorocznym bu-
d¿ecie na remonty dróg przewidziana jest
kwota 1 mln 460 tys. z³. W ramach tych
œrodków wykonane bêd¹ prace remon-
towe na drogach:

Bia³a - Zagumnie (150 tys.), przez wieœ
(60 tys.),

Borek Stary - Podgórze (150 tys.), Sklep
(20 tys.),

Budziwój - Kwiatowa (120 tys.), Cegiel-
niana (80 tys.), Po³udniowa (80 tys.),
Sportowa (30 tys.),

Ulica Sportowa
w Budziwoju:
Wiceprzewodni-
cz¹cy Rady -
Grzegorz Jacek,
Przewodnicz¹cy
Edmund Kalan-
dyk i Janusz
B³oñski - radny
z Budziwoja
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Bardzo kocham Babciê, Dziadka

To nie ¿arty moi mili.

Dzisiaj im ¿yczenia sk³adam

By sto lat jeszcze ¿yli.

Babcia i Dziadek zajmuj¹ wyj¹tkowe miejsce w ¿yciu
dziecka, s¹ troszkê rodzicami, troszkê przyjació³mi i zawsze
obroñcami swoich wnucz¹t. To w³aœnie relacja dziadkowie -
wnuki sprawia, ¿e rodzina czuje siê szczêœliwa.

Dzieñ Babci,  Dzieñ Dziadka

Ania Cis³o - Matka Bo¿a, Natalia Paœko, Kacper Paœko,
Kacper Kyc, Ola Gajek

Grupa starsza (od lewej) Monika Para, Ania Partyka,
Kamila Klimasz i Ola Stanio

Gr. m³odsza - Ola Wróbel, Dominika Kocur, Natalka Paœko, Kacper
Paœko, Zosia Hermaniuk, Kuba Tendelski, Jasiu Buczek

Tyczyn

Gr. starsza - Anio³y Klaudia Solecka i Kamila Rz¹sa

Rodzice poch³oniêci prac¹ zawodow¹ i obowi¹zkami
domowymi, czêsto poœwiêcaj¹ zbyt ma³o czasu swoim dzie-
ciom, na pewno mniej, ni¿ sami by tego chcieli i o wiele za
ma³o, ni¿ tego potrzebuj¹ dzieci. Tempo naszego ¿ycia staje
siê zbyt szybkie, chaotyczne. W takich momentach dziadko-
wie s¹ w naszych rodzinach ostoj¹ spokoju, bezpieczeñstwa
i mi³oœci.

7 i 9 stycznia br. dzieci z Przedszkola Publicznego Sióstr
Dominikanek w Tyczynie zaprosii³y swoich Dziadków na uro-
czystoœci z okazji - Dnia Babci i Dziadka. Uroczystoœæ ta ob-
chodzona by³a wczeœniej ni¿ w ubieg³ych latach ze wzglêdu
na termin ferii, w czasie których przypada w³aœnie to œwiêto.
Postanowiliœmy wiêc zorganizowaæ je wczeœniej, aby nie za-
brak³o aktorów w przygotowanych na tê okolicznoœæ przed-
stawieniach. I tak, 7 stycznia br. zaprosi³y swoich Dziadków
dzieci z grup starszych III i IV, a 9 stycznia br. program obej-
rzeli  Dziadkowie dzieci z grup m³odszych - I i II. Imprezy
odbywa³y siê w Miejsko Gminnym Oœrodku Kultury w Tyczy-
nie. G³ówn¹ atrakcj¹ by³y „Jase³ka” przedstawione przez

dzieci z grup starszych i „Kolêdowanie” przeplatane wiersza-
mi, przygotowane przez grupy m³odsze. Jednak najwa¿niejsz
by³y wiersze recytowane przez dzieci, w których maluchy wy-
ra¿a³y ogromne przywi¹zanie i swoje uczucia do Babæ i Dziad-
ków. Dla niektórych dzieci, g³ównie  maluszków by³ to pierw-
szy publiczny wystêp, st¹d trema i nieœmia³oœæ. Inne, z wielk¹
odwag¹ wkracza³y na scenê, aby pokazaæ co przygotowa³y.

Po zakoñczeniu inscenizacji artyœci zostali nagrodzeni
gromkimi brawami, a nastêpnie do³¹czyli do zaproszonych go-
œci, aby osobiœcie z³o¿yæ Babciom i Dziadkom ¿yczenia,
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3 stycznia br. w Domu Ludowym tradycyjnie ju¿ œwiê-
towaliœmy Dni Babci i Dziadzia. W koncercie im zadedykowa-
nym zaprezentowali siê m³odzi mieszkañcy Borku. W pierw-
szej jego czêœci uczniowie kl. II Szko³y Podstawowej, przygo-

Borek Stary

towani przez wychowawczyniê pani¹ Danutê Szczypek, od-
tworzyli sceny z narodzenia Jezusa. Kolejnym punktem im-
prezy by³ pokaz tañców nowoczesnych w wykonaniu uczen-
nic, wspó³pracuj¹cych z pani¹ Magdalen¹ Kawa-Szpal¹. Trze-
ci¹ czêœæ spotkania wype³ni³y, p³yn¹ce z dzieciêcych serc ¿ycze-
nia wyra¿one w formie wierszy i piosenek w programie zapre-
zentowanym przez uczniów kl. I i IV SP, wyre¿yserowanym
przez panie Annê Filip i Jadwigê Sitek.

Koncert, przebiegaj¹cy w mi³ej atmosferze zakoñczy³o
„Sto lat” dla Babæ i Dziadziusiów odœpiewane przez wnuczêta.

                                                      Barbara Mroczka

                                                    mgr Renata Ziêba

Oliwka Pere³ka z mam¹ i dziadkami

Kamil Rusin z rodzicami i dziadkami

Gr. m³odsza (od lewej): Magda Lasota, Szymon Szuszkiewicz,
Wiktoria Stanio i Ania Potañska

uca³owaæ i siê przytuliæ. Spotkanie up³ywa³o przy wspólnym
poczêstunku, rozmowach i nawi¹zywaniu nowych znajomoœci.

Dziadkowie i Babcie mog¹ byæ dumni ze swoich wnu-
cz¹t, gdy¿ nauka wierszy i piosenek kosztowa³a ich wiele wy-
si³ku, który znosili z cierpliwoœci¹, oczekuj¹c dnia wystêpu.

Wraz z Siostr¹ Dyrektor i ca³ym Gronem Pedagogicz-
nym naszego przedszkola dziêkujê Mamom naszych wycho-
wanków za bezinteresown¹ pomoc w przygotowaniu poczê-
stunku. Serdeczne podziêkowania kierujemy tak¿e do p. Zofii
Matys - Dyrektor MGOK w Tyczynie oraz pracowników Domu
Kultury - p. W³adys³awa Domino, p. Janiny Œlêczki i p. Do-
roty Z¹bek za udostêpnienie sali, nag³oœnienia i pomoc orga-
nizacyjn¹. Wszystkich wymienionych i nie wymienionych do-
broczyñców obejmujemy nasz¹ modlitw¹. Wielkie Bóg zap³aæ.
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12 stycznia br. w Domu Ludowym w Hermanowej odby³
siê wieczór kolêd.

W œwi¹teczny nastrój wprowadzi³a goœci p. Anna Ko-
cór, która odczyta³a swój wiersz. Ks. Mieczys³aw Lignowski
i So³tys wsi p. Marta Leniart z³o¿yli zebranym œwi¹teczno-
noworoczne ¿yczenia. Zespó³ „Hermanowianki” zaprezen-
towa³ uczestnikom spotkania stare, zapomniane ju¿ kolêdy.
Goœciem wieczoru by³a Kapela Ludowa z Futomy z solista-
mi. Uraczyli nas oni nie tylko piêknie wykonanymi kolêdami,
ale te¿ piosenkami ludowymi ze swojego bogatego repertuaru.
             Serdeczne podziêkowania sk³adam Paniom z Zespo³u
„Hermanowianki” za zorganizowanie imprezy oraz przygoto-
wanie s³odkiego poczêstunku.

Hermanowa

Wieczór kolêd

                               Dorota Z¹bek

14 stycznia br. w Miejsko-Gmin-
nym Oœrodku Kultury w Tyczynie odby-
³a siê III edycja gminnego konkursu ko-
lêd i pastora³ek „Hej kolêda, kolêda”,
w dwóch jêzykach (j. polski, j.angielski).

Celem konkursu by³o rozwijanie
zdolnoœci muzycznych dzieci, pog³êbia-
nie wiedzy o tradycjach i zwyczjach
obecnych w naszej kulturze narodowej
i chrzeœcijañskiej oraz kszta³towanie in-
dywidualnych umiejêtnoœci jêzykowych.
Organizatorem imprezy by³a Szko³a Pod-
stawowa w Tyczynie i nauczyciele:

Tyczyn

„Hej kolêda, kolêda”

Agnieszka Fudali, ks. Ryszard Potêga, Monika Bernad oraz
Karolina JóŸwiak.

Podobnie jak w poprzednich latach do konkursu zostali
zaproszeni uczniowie klas IV-VI szkó³ podstawowych. M³odzi
wykonawcy mogli zaprezentowaæ wybrane kolêdy lub pasto-
ra³ki w jednym z dwóch jêzyków. Po raz kolejny mali muzycy
mogli pochwaliæ siê du¿¹ muzykalnoœci¹ i wra¿liwoœci¹ arty-
styczn¹. W konkursie zaprezentowali siê uczniowie z Borku
Starego, Budziwoja, Hermanowej, Kielnarowej i Tyczyna.

Jury w sk³adze: przewodniocz¹cy - o. Samuel Wêgrzyn,
cz³onkowie - p. Bogumi³a Bomba, p. Jolanta Kocy³a, p. Bar-
bara Mroczka i p. Monika Bernad, musia³o podj¹æ trudn¹
decyzjê komu przyznaæ poszczególne mejsca. Wszyscy uczest-
nicy prezentowali wysoki poziom artystyczny. I tak,
w kategorii soliœci
I m. zdoby³a Aneta Krzanowska (Borek Stery), II m. Sylwia
Szyszka (Matysówka), III m. Karolina Ligêza (Tyczyn)
w kategorii duety
I m. Kinga Sikora i Tomasz Rybiñski (Matysówka), II m.
Aneta Krzanowska i Magdalena Pluta (Borek Stary), III m.
Domika Para i Paulina Przystaœ  (Kielnarowa).
Wyró¿nienie za kolêdy wykonane w j.angielskim jury przy-
zna³o Aleksandrze Jurek, Dianie Skoczylas (Budziwój).

Wszystkie kolêdy i pastora³ki, które mo¿na by³o us³y-
szeæ podczas przes³uchañ konkursowych by³y wykonywane
z ogromnyn zaanga¿owaniem m³odych muzyków. W tym miej-

                                                     Agnieszka Fudali

Magda Pluta i Aneta Krzanowska (Borek Stary) zdoby³y II miejsce
wœród duetów

Karolina Ligêza (Tyczyn) odbiera dyplom
za III miejsce w kat. soliœci

scu nie mo¿na pomin¹æ pracy nauczycieli, którzy w³o¿yli du¿o
trudu w przygotowanie  swoich uczniów.

W imieniu organizatorów konkursu wszystkim serdecz-
nie dziêkujê i ju¿ dziœ zapraszam na przysz³y rok.
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Od 9 paŸdziernika do 31 grudnia
2007 r. Burmistrz wyda³ zarz¹dzenia
w sprawach:
> Nr 87: powo³ania Komisji Przetar-
gowej do przygotowania i przeprowadze-
nia postêpowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego na nastêpuj¹ce zadanie:
- Budowa sieciowej przepompowni wody
dla 35 budynków mieszkalnych w Bu-
dziwoju
> Nr 88: udzia³u Gminy Tyczyn w wo-
jewódzkim treningu systemu wykrywa-
nia i alarmowania.
> Nr 89: powo³ania Komisji Konkur-
sowej w celu przeprowadzenia konkur-
su na realizacjê zadania  z zakresu kultu-
ry fizycznej i sportu.
> Nr 90: zwiêkszenia dochodów i wy-
datków zwi¹zanych z otrzymaniem do-
tacji celowych oraz przeniesieñ planowa-
nych wydatków.
> Nr 91: przyjêcia darowizny nierucho-
moœci niezabudowanych po³o¿onych
w Hermanowej gmina Tyczyn przezna-
czonych na powiêkszenie gminnego za-
sobu nieruchomoœci (pod poszerzenie
drogi wewnêtrznej).
> Nr 92: okreœlenia terminu, zasiêgu
i formy przeprowadzania konsultacji
z mieszkañcami Gminy Tyczyn w przed-
miocie zmiany granic.
> Nr 93: okreœlenia wzorów ankiet, pro-
toko³u oraz trybu przeprowadzania kon-
sultacji z mieszkañcami Gminy Tyczyn
w przedmiocie zmiany granic.
> Nr 94: opracowania projektu bud¿e-
tu Gminy na 2008 r.
> Nr 95: powo³ania Komisji Konsulta-
cyjnych do przeprowadzenia konsulta-
cji z mieszkañcami wsi: Borek Stary, Her-
manowa, Kielnarowa, Matysówka i mia-
sta Tyczyna.

Informacja o pracy Burmistrza Tyczyna
w IV kwartale 2007

> Nr 96: przeznaczenia do zbycia
w drodze bezprzetargowej nierucho-
moœci po³o¿onych w Tyczynie oznaczo-
nych jako dzia³ki nr 1871/31 o pow. 0.023
ha, nr 1871/32 o pow. 0.0161 ha, nr 1871/
33 o pow. 0.0178 ha, nr 1871/34 o pow.
0.0193 ha i nr 1871/35 o pow. 0.0176 oraz
og³oszenia ich wykazu.
> Nr 97: og³oszenia otwartego konkur-
su na realizacjê zadania publicznego pn.
„Dowóz uczniów niepe³nosprawnych
z terenu Gminy Tyczyn do Oœrodka Re-
habilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czego w Kielnarowej-Czerwonkach Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym”.
> Nr 98: zwiêkszenia dochodów i wy-
datków zwi¹zanych z otrzymaniem do-
tacji celowych oraz przeniesieñ planowa-
nych wydatków.
> Nr 99: og³oszenia naboru na wolne
stanowisko w Urzêdzie Gminy i Miasta
w Tyczynie: podinspektor ds. wspó³pra-
cy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz
powo³ania Komisji Rekrutacyjnej.
> Nr 100: powo³ania Komisji Przetar-
gowej do przygotowania i przeprowadze-
nia postêpowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego na nastêpuj¹ce zadania:
- wykonanie dokumentacji projektowej
- materia³ów na zg³oszenie na przebudo-
wê dróg i ulic gminnych:
* drogi Bia³a Zagumnie;
* drogi Bia³a przez wieœ boczna;
* ul. Kwiatowej w Budziwoju;
* ul. Cegielnianej w Budziwoju;
* ul. Po³udniowej w Budziwoju;
* drogi Borek Stary Podgórze;
* drogi Hermanowa Skotnik £azy;
* drogi Hermanowa Koœció³ boczna;
* drogi Hermanowa Grunwald wjazd;
* drogi Matysówka Rondo boczna;

*  ul. Potoki w Tyczynie;
* budowa chodnika w Kielnarowej w ci¹-
gu drogi woj. Rzeszów-Dyl¹gówka.
> Nr 101: nabycia mienia
- od Pañstwa K. i W. B³oñskich dzia³ki
nr 2624/8 o pow. 0.0421 ha obj. KW
43166 po³o¿onej w Hermanowej za kwo-
tê 320 z³,
- od Pani J. Mazurek dzia³ki nr 2624/10
o pow. 0.0332 ha obj. KW 46859 po³o-
¿onej w Hermanowej za kwotê 250 z³
na powiêkszenie gminnego zasobu nie-
ruchomoœci (poszerzenie drogi gminnej).
> Nr 102: wprowadzenia Regulaminu
Udzielania Zamówieñ Publicznych,
których wartoœæ nie przekracza wyra¿o-
nej w z³ równowartoœci 14 000 euro.
> Nr 103: zwiêkszenia dochodów i wy-
datków zwi¹zanych z otrzymaniem do-
tacji celowych oraz przeniesieñ planowa-
nych wydatków.
> Nr 104: powo³ania Komisji Konkur-
sowej w celu przeprowadzenia konkur-
su o udzielenie dotacji z bud¿etu Gminy
podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych i niedzia³aj¹cym
w celu osi¹gniêcia zysku na realizacjê za-
dania Gminy p.n. „Dowóz uczniów nie-
pe³nosprawnych z terenu Gminy Tyczyn
do Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczego w Kielnarowej-
Czerwonkach, Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz osób z Upoœledzeniem Umy-
s³owym”.
> Nr 105: zmiany Zarz¹dzenia Nr 92/
2007 Burmistrza Gminy Tyczyn z dnia
8 listopada 2007 r. w sprawie okreœlenia
terminu, zasiêgu i formy przeprowadza-
nia konsultacji z mieszkañcami Gminy
Tyczyn w przedmiocie zmiany granic.

Z pe³nym tekstem zarz¹dzeñ Bur-
mistrza Tyczyna wydanych w 2007 r.
mo¿na siê zapoznaæ na stronie interne-
towej Urzêdu www.tyczyn.pl/bip

W celu unikniêcia przykrych konsekwencji, jakie mog¹
wyst¹piæ po 1 kwietnia br., prosimy wszystkich, którzy pos³u-
guj¹ siê starymi, ksi¹¿eczkowymi dowodami osobistymi o jak
najszybsze z³o¿enie wniosku o wydanie nowego dowodu.

Wniosek nale¿y sk³adaæ osobiœcie w Urzêdzie Miejskim
w Tyczynie, pok. 31 (USC), II p.

Do z³o¿enia wniosku niezbêdne s¹:
- 2 zdjêcia,
- odpis aktu urodzenia  (kawaler, panna),
- odpis aktu ma³¿eñstwa (¿onaci, mê¿atki, wdowcy, wdowy,
rozwiedzeni),

Nie ma kolejek - z³ó¿  wniosek  o  dowód
- wype³niony formularz wniosku,
- potwierdzenie wp³aty dokonanej w kasie UGiM w kwocie 30 z³.

Po 1 kwietnia 2008 r. nie za³atwisz spraw:
- w banku (np. nie dostaniesz kredytu),
- w urzêdzie (np. nie z³o¿ysz zapewnieñ do zawarcia
                                                                              ma³¿eñstwa),
- na poczcie (np. nie odbierzesz emerytury, renty, listu
                                                                              poleconego),
- u notariusza (np. nie przeka¿esz darowizny, itp.).

                                Jadwiga K³os
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Uchwa³a Nr XVI/88/2008
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 18 stycznia 2008 r.

w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej zmiany granic Gminy
Tyczyn.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.4b ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póŸn. zm.)

Rada Miejska w Tyczynie
p o s t a n a w i a:

§ 1.
1. Przeprowadzono konsultacje z mieszkañcami Gminy Tyczyn,
w których wziê³o udzia³ 54% osób uprawnionych, z tego: 59,8%
opowiedzia³o siê za pozostaniem Bia³ej i Budziwoja w Gminie
Tyczyn, 31,1% za przy³¹czeniem Bia³ej i Budziwoja do Rze-
szowa, 8,6% nie mia³o zdania, 0,5% oddano ankiet niewa¿-
nych .
2. Bior¹c pod uwagê wolê mieszkañców Gminy Tyczyn Rada
Miejska negatywnie opiniuje propozycjê zmiany granic
Gminy polegaj¹c¹ na przy³¹czeniu do Rzeszowa so³ectw
Bia³a i Budziwój.

§ 2.
Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej stanowi za³¹cznik do
niniejszej Uchwa³y.

§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

                               Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

                                           Edmund Kalandyk

Za³¹cznik

Uzasadnienie
stanowiska Rady Miejskiej w Tyczynie

Rada Miejska w Tyczynie stwierdza, ¿e zmiana granic
Miasta Rzeszowa zaproponowana przez Prezydenta Miasta jest
bezzasadna i zagra¿a podstawowym interesom Gminy Tyczyn.

Przedmiotem zainteresowania Rzeszowa s¹ dwa so³ec-
twa o charakterze rolniczym po³o¿one w Gminie Tyczyn tj. Bia³a
i Budziwój.
Dla Gminy Tyczyn oznacza to:

a) utratê 29% terytorium - 2356,25 ha,
                          31% dochodów - 9.062.000 z³,
                          36% ludnoœci - 5 864 osoby,

b) utratê najbardziej doinwestowanych so³ectw
w Gminie Tyczyn wraz z ca³¹ infrastruktur¹ komunaln¹,
obci¹¿on¹ do 2011 r. sp³at¹ kredytów na budowê kanaliza-
cji sanitarnej i dróg (prawo pozwala na bezp³atne przejêcie
maj¹tku tak¿e bez ci¹¿¹cych na nim obci¹¿eñ kredytowych),

c) przejêcie przez Miasto Rzeszów ujêcia wody wraz
ze stacj¹ uzdatniania w Budziwoju zaopatruj¹cego w wodê
Gminê Tyczyn, a zbêdnego dla Miasta Rzeszowa (ujêcia

wody w Tyczynie nie gwarantuj¹ zaspokojenia potrzeb lud-
noœci w wodê ze wzglêdu na z³e parametry hydrogeologicz-
ne i eksploatacyjne),

d) przejêcie infrastruktury dla transportu œcieków
komunalnych (kanalizacja sanitarna, przepompownie)
przebiegaj¹cych przez tereny Bia³ej i Budziwoja, a maj¹-
cych bardzo istotne znaczenie dla przerzutu œcieków
z Gminy Tyczyn do oczyszczalni œcieków w Rzeszowie-Za-
³ê¿u, co spowoduje wzrost kosztów przesy³owych dla Gmi-
ny Tyczyn (ju¿ w tej chwili œcieki ze wzglêdu na ceny zrzutu
do oczyszczalni miejskiej w Rzeszowie s¹ bardzo wysokie
i dotowane s¹ przez Gminê Tyczyn),

e) utrata dochodów Gminy w wysokoœci 9.062.000 z³
(31%) spowoduje wzrost wskaŸnika zad³u¿enia Gminy z pla-
nowanych 40% na koniec 2008 r. do 60% co automatycznie
mo¿e spowodowaæ utratê p³ynnoœci finansowej, zagro¿enie
zarz¹dem komisarycznym, powstrzymanie wszelkich inwe-
stycji i mo¿liwoœci siêgania po œrodki unijne w najlepszym
dla Polski okresie dotacyjnym,

f) utratê uzbrojonych terenów inwestycyjnych - skut-
kuj¹c¹ ograniczeniem mo¿liwoœci pozyskania nowych inwe-
storów, a tym samym dodatkowych dochodów i miejsc pra-
cy dla mieszkañców,

g) dezintegracjê spo³eczn¹ Gminy polegaj¹c¹ na ze-
rwaniu wiêzi ukszta³towanych w toku kilkusetletniej wspó³-
pracy. Czêœci so³ectw przynale¿¹ do dnia dzisiejszego do
Parafii Tyczyn, pomimo powstania w tych miejscowoœciach
samodzielnych parafii co œwiadczy o bardzo bliskim s¹siedz-
twie z centrum Tyczyna.

Nadmieniamy, ¿e w przeprowadzonych konsultacjach
w 2004 r. zaledwie 11% mieszkañców Bia³ej i 14%
Budziwoja spoœród uprawnionych do udzia³u w konsultacjach
opowiedzia³o siê za przynale¿noœci¹ do Rzeszowa, w chwili
obecnej wskaŸnik ten wzrós³ tylko do  41% w Bia³ej i 38%
w Budziwoju nie przekraczaj¹c 50% uprawnionych. Sytu-
acja ta wyst¹pi³a w warunkach zorganizowania przez Prezy-
denta Miasta Rzeszowa komitetów na rzecz przy³¹czenia, sk³a-
daj¹cych siê z podleg³ych Prezydentowi pracowników, przyja-
ció³ lub cz³onków rodzin, które to (komitety) prowadzi³y bar-
dzo agresywn¹ i negatywn¹ dla Gminy Tyczyn kampaniê ma-
j¹c¹ na celu niszczenie jej wizerunku i zdyskredytowanie jej
dorobku. Prezydent kilkakrotnie organizowa³ bezprawne ze-
brania  w tych¿e miejscowoœciach bez zgody organów samo-
rz¹dowych Gminy Tyczyn, sk³adaj¹c ró¿ne obietnice nie po-
parte prawnymi dokumentami Prezydenta lub Rady Miasta
Rzeszowa.

Wspó³pracuj¹ce z Prezydentem Rzeszowa media poda-
wa³y nie sprawdzone, a maj¹ce istotny wp³yw na kszta³towa-
nie opinii mieszkañców informacje o bardzo wysokim popar-
ciu, np. „Nowiny” z dnia 6 wrzeœnia 2007 r. w artykule pt.
„Wiêkszoœæ chce do miasta” pisz¹ o ponad 80% poparciu
w Bia³ej i Budziwoju, „Super Nowoœci” z dnia 11 wrzeœnia
2007 r. pisz¹, i¿ poparcie w Bia³ej i Budziwoju przekroczy³o
80%, „Nowiny” z dnia 8 listopada 2007 r. w artykule pt. „Bia-
³a prosi prezydenta o wsparcie” o 86% poparciu mieszkañ-
ców, „Gazeta w Rzeszowie” w artykule „Bia³a chce widzieæ co
zyska po przy³¹czeniu do Rzeszowa” z dnia 8 listopada 2007 r.
pisze o 80% poparciu, „Super Nowoœci” z dnia 28 listopada
2007 r. w artykule „Ferenc z³o¿y³ obietnice” pisz¹ o 86% po-
parciu w Bia³ej i Budziwoju dla Rzeszowa.
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Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 8.00-15.00 (I piêtro)

Uwaga czytelnicy!

Nastêpny numer „G³osu Tyczyna”
uka¿e siê z dat¹

10  lutego 2008 r.

Termin sk³adania tekstów na
dyskietce lub CD up³ywa

 4 lutego 2008 r.

Zdjêcia mile widziane.

Dy¿ur Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej

Edmunda Kalandyka

odbywa siê w ka¿dy
pierwszy wtorek miesi¹ca

w godz. 9.00-11.00, pok. 26.

Najbli¿szy dy¿ur 5 lutego 2008 r.

Nieprawdziwe informacje dotycz¹ tak¿e frekwencji na
zebraniach organizowanych przez Prezydenta Miasta Rzeszo-
wa w Bia³ej i Budziwoju, i tak „Gazeta w Rzeszowie” z dnia
21 sierpnia 2007 r. w artykule „Budziwój szykuje siê do kon-
sultacji” pisze o 300 uczestnikach zebrania gdy tymczasem
wg œwiadków by³o ich ok. 100 natomiast „Super Nowoœci”
z dnia 28 listopada 2007 r. w artykule „Ferenc z³o¿y³ obietni-
ce” pisz¹ o 100 osobach na spotkaniu w rzeczywistoœci nie
by³o ich wiêcej jak 60.

Równoczeœnie uzasadniaj¹c nasze stanowisko przytaczamy
negatywn¹ dla w³adz miasta Rzeszowa opiniê z listopada 2004 r.
Instytutu Gospodarki Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dza-
nia w Rzeszowie. W czêœci podsumowanie zapisano.

1. Dokumenty strategiczne opracowane przez jednostki

samorz¹du terytorialnego regionu rzeszowskiego nie tworz¹

spójnej, kompleksowej koncepcji rozwoju ca³ego Rzeszowskiego

Obszaru Miejskiego (ROM).

2. Poszerzenie granic Rzeszowa wystêpuje incydental-

nie w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego. Strategia Rozwoju Miasta do roku 2010.

Zmiana granic Rzeszowa jest jednym z proponowanych roz-

wi¹zañ w celu poprawienia struktury gêstoœci zaludnienia.

A zatem koncepcja poszerzenia granic miasta nie zosta³a

uwzglêdniona jako cel strategiczny wynikaj¹cy z misji rozwoju

miasta Rzeszowa.

3. Projekt poszerzenia granic Rzeszowa wg koncepcji

w³adz miasta w sposób promienisto - koncentryczny ma cha-

rakter woluntarystyczny.

* Nie wynika z koncepcji rozwoju ca³ego Rzeszowskie-

go Obszaru Miejskiego, lecz ma charakter dzia³ania doraŸne-

go. Podejmowanie w krótkim okresie przez Radê Miasta kilku

uchwa³ dotycz¹cych tego samego zagadnienia wskazuje na brak

koncepcji rozwoju miasta Rzeszowa.

* Nie rozwi¹zuje najwa¿niejszego problemu rozwojo-

wego - pozyskania terenów inwestycyjnych, poniewa¿ tereny

o najwy¿szej atrakcyjnoœci inwestycyjnej zlokalizowane s¹

w so³ectwach Krasne i Trzebownisko.

* Nie uwzglêdnia interesów okolicznych jednostek sa-

morz¹du terytorialnego. Realizacja omawianego projektu

znacznie os³abi³aby ich potencja³ rozwojowy i najprawdopo-

dobniej spowodowa³aby koniecznoœæ wprowadzenia zarz¹du

komisarycznego w dwóch gminach.

* Powoduje marginalizacjê dwóch miast G³ogowa

Ma³opolskiego i Tyczyna, co niesie za sob¹ olbrzymie skutki

spo³eczne i ekonomiczne.

* Nie uwzglêdnia ¿adnej rekompensaty poniesionych

nak³adów finansowych przez gminy w spornych so³ectwach.

* Nie zawiera ¿adnych konkretnych propozycji rozwi¹-

zania problemów zwi¹zanych z zad³u¿eniem, zarówno z zobo-

wi¹zaniami zaci¹gniêtymi na poszczególne inwestycje, jak te¿

innymi d³ugami gmin, dla których zabezpieczeniem jest maj¹-

tek zlokalizowany na terenie spornych so³ectw.

* Nie uwzglêdnia skutków prawnych zwi¹zanych z po-

zyskaniem œrodków finansowych przez gminy na inwestycje

z funduszu SAPARD czy Programu Aktywizacji Obszarów

Wiejskich.

Konkluzja: jest to propozycja pozornego rozwoju miasta

Rzeszowa, która ponadto os³abi b¹dŸ zablokuje potencja³

rozwojowy okolicznych gmin.

4. Propozycja Starosty Rzeszowskiego budowy Aglo-

meracji Rzeszowskiej bez zmiany granic miasta w ramach po-

rozumienia miêdzy wszystkimi jednostkami samorz¹du tery-

torialnego stanowi formê doraŸnej reakcji na problem, wywo-

³any uchwa³ami Rady Miasta Rzeszowa i dzia³aniami Prezy-

denta Miasta. Proponowane rozwi¹zania maj¹ charakter ma³o

praktyczny, chocia¿ teoretycznie mo¿liwe s¹ do realizacji.

Propozycja powo³ania zwi¹zku miêdzygminnego - zdaniem

autorów - jest warta rozwa¿enia, ale nie jako alternatywa dla

koncepcji poszerzenia miasta Rzeszowa, lecz jego uzupe³nie-

nie dla strategii rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Miejskiego.

5. Konieczne jest przygotowanie kompleksowej strate-

gii rozwoju ca³ego Rzeszowskiego Obszaru Miejskiego.

Dokument ten powinien wskazywaæ m.ni. kiedy i w jakim za-

kresie oraz na jakich warunkach powinna byæ dokonywana

zmiana granic miasta. Zamiast uk³adu koncentrycznego pro-

ponowanego przez w³adze miasta Rzeszowa warto rozwa¿yæ

koncepcjê rozwoju pasmowego w oparciu o naturalne ograni-

czenia rozwoju miasta i istniej¹ce oraz projektowane ci¹gi ko-

munikacyjne. Uk³ad komunikacyjny, infrastruktura i obecnoœæ

terenów inwestycyjnych wskazuj¹ na g³ówne kierunki takiego

rozwoju - obszary gmin Trzebownisko i Krasne. Celowym wy-

daje siê równie¿ przy³¹czenie do Rzeszowa niektórych so³ectw

(lub ich czêœci) powi¹zanych funkcjonalnie z Rzeszowem. S¹

to: so³ectwo Przybyszówka, czêœæ so³ectwa Mi³ocin - osiedle

Mi³ocin Szko³a oraz czêœæ so³ectwa Zwiêczyca - po³o¿ona bez-

poœrednim s¹siedztwie rzeszowskiego osiedla Staroniwa.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê do organów ad-
ministracji rz¹dowej analizuj¹cych wniosek w³adz miasta Rze-
szowa w sprawie zmiany granic o wziêcie pod uwagê zamiesz-
czonych w Uzasadnieniu argumentów.
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13 stycznia br. odby³ siê 16 fina³ WOŒP. Tym razem
Polacy zbierali pieni¹dze na pomoc dzieciom ze schorzeniami
laryngologicznymi. I jak co roku, nie obesz³o siê bez udzia³u
Tyczyna, który nieprzerwanie 16. ju¿ raz ³¹czy³ przyjemne
z po¿ytecznym.

O godz. 15:00 w M-GOK rozpocz¹³ siê specjalnie przy-
gotowany „Kalejdoskop œwi¹teczno-noworoczny”- koncert
zespo³ów dzia³aj¹cych w Domu Kultury, który by³ dobrym po-
wodem, aby wyjœæ z domu i wspomóc akcjê, wrzucaj¹c datki
do puszek. Zbiórka pieniêdzy prowadzona by³a w budynku M-
GOK. Zebrana kwota dostarczona zosta³a do Zespo³u Szkó³
Ekonomicznych przy ul. Rejtana w Rzeszowie, gdzie odbywa-
³o siê wielkie liczenie datków.

Jednym z za³o¿eñ tyczyñskiej imprezy by³o zgromadze-
nie licznej widowni. I uda³o siê - sala widowiskowa zape³nio-
na by³a po brzegi. Przygotowany przez organizatorów progam
sk³ada³ siê z widowiska z piosenkami, kolêdami i tañcami na-
wi¹zuj¹cego do okresu œwi¹teczno-noworocznego. Imprezê
otworzy³a Dyrektor M-GOK Pani Zofia Matys jednoczeœnie
wystawiaj¹c na licytacjê akt dobrego serca na rzecz WOŒP -
p³ócienny obraz „Pozytywne wibracje” autorstwa Maæka
 Gulaka.

Gra³a Orkiestra

W czêœci artystycznej mo¿na by³o zobaczyæ trzy grupy
wiekowe zespo³u „Katarzynki” (najm³odsza, œrednia
i starsza z Bia³ej), grupê „Kaœki” oraz znany m³odzie¿owej
widowni zespó³ break-dance „Wataha”.

„Katarzynki” i „Kaœki” przyjête zosta³y bardzo gor¹co
przez zgromadzon¹ publicznoœæ. Wielkie zaanga¿owanie, cie-
kawy repertuar i talent mia³y prawo siê podobaæ i wywo³ywaæ
emocje.  B³yszcza³y zarówno tancerki, jak i solistki, których
nazwiska warto odnotowaæ. By³y to: Zuzia Kuœnierz, Patry-
cja Jurek, Klaudia Patalska, Zuzia Pelc, Milena Pelc oraz
Dominika Patalska. O¿ywienie na sali wprowadzili ch³opcy
z „Watahy” pod przewodnictwem Maæka Gulaka. Wykazali siê
poczuciem rytmu, zaprezentowali dobr¹ kondycjê fizyczn¹
i ró¿norodnoœæ figur, a publicznoœæ g³oœno ich dopingowa³a.

Ca³y program œmia³o mo¿na uznaæ za udany, w czym
najwiêksza zas³uga g³ównej organizatorki - Pani Jolanty Ko-
cy³y. Za ocenê mo¿e dodatkowo pos³u¿yæ wypowiedŸ ma³ej

Aleksander Prokop wylicytowa³  obraz autorstwa Maæka Gulaka

„Katarzynki” w widowisku pt. „Strój œw. Miko³aja”

Œpiewa Zuzanna Pelc i „Katarzynki” (gr. œrednia)

„Katarzynki” (gr. najm³odsza) w tañcu „Niesforne zaj¹czki”

„Katarzynki” (Bia³a) w tañcu Disco-dance
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6 grudnia ubr. odby³o siê posiedzenie komisji konkur-
sowej miêdzyszkolnego konkursu plastycznego pod has³em
„Szko³a Podstawowa w Budziwoju dawniej i dziœ. Historia
pêdzlem malowana”. Komisja pracowa³a w sk³adzie: Marta
Chlebek, Izabela Liskowicz, Renata RzeŸnik. W konkursie
wziêli udzia³ uczniowie ze Szkó³ Podstawowych z Budziwoja
i Kielnarowej. Odpowiednio do liczby wykonanych prac, do
etapu miêdzyszkolnego konkursu zakwalifikowano ze SP w Bu-
dziwoju 23 prace i ze SP w Kielnarowej 13 prac plastycznych.

Budziwój

Historia pêdzlem malowana

Laureaci konkursu

Wystawa prac plastycznych

                                               mgr Izabela Liskowicz

Wszystkie zakwalifikowane prace  zosta³y zaprezento-
wane na wystawie pod has³em „Szko³a dawniej i dziœ” zorga-
nizowanej z okazji obchodów 160-lecia Szko³y Podstawowej
w Budziwoju. Prace bior¹ce udzia³ w etapie miêdzyszkolnym
ukazuj¹ wysoki poziom umiejêtnoœci uczniów w zakresie tech-
niki malarskiej. Ró¿norodnoœæ ujêæ tematu, pocz¹wszy od
przedstawieñ budynku szko³y dawnego oraz aktualnego, po
wnêtrza klas lekcyjnych, a tak¿e ukazanie zajêæ kó³ zaintereso-
wañ œwiadczy o du¿ym zaanga¿owaniu uczniów w twórcze roz-
wi¹zanie tematyki konkursu. Ogl¹dane przez komisjê prace

pokazuj¹ kolorowy œwiat szko³y, na który sk³ada siê nie tylko
budynek, ale przede wszystkim uczniowie i nauczyciele.

Komisja przyzna³a po 2 równorzêdne nagrody w ka¿-
dej kategorii wiekowej oraz wyró¿nienia odpowiednio do licz-
by prac bior¹cych udzia³ w konkursie:
Kategoria I - klasy I-III,
Nagrody otrzymali: Mateusz Domino (kl. I Kielnarowa)
i Patrycja Blicharz (kl. Ia Budziwój)
Wyró¿nienia: Dariusz £azarz kl. II i Arkadiusz Sowa kl. I
(obaj z Kielnarowej)
Kategoria II - klasy IV-
VI
Nagrody: Karolina Szala (kl. IVa Budziwój) i Kamil Sowa
(kl. V Kielnarowa)
Wyró¿nienia: Zuzanna Czarnota kl. IVa, Justyna Skubisz
kl. IVa i Mateusz Korbecki kl. V (wszyscy z Budziwoja),
Joanna Oczoœ i Paulina Mackiewicz (kl. V obie z Kielnaro-
wej).

Fundatorem nagród rzeczowych dla m³odych malarzy
by³ pan Kazimierz Myrda - w³aœciciel Delikatesów „Centrum
- Smak” w Budziwoju. Upominki sprawi³y im wielk¹ radoœæ
i nagrodzi³y twórczy wysi³ek.

                                                           Rafa³ Kaplita

dziewczynki siedz¹cej wœród publicznoœci, która powiedzia³a
do swojej mamy: „Serduszko puka mi w ich rytm”.

Prawie dwugodzinny wystêp „Katarzynek”, „Kasiek”
i ch³opaków z „Watahy” zosta³ nagrodzony g³oœnym aplauzem.

Oddany na licytacjê obraz kupi³  Pan Aleksander Pro-
kop zasilaj¹c kontro Orkiestry kwot¹ 100 z³. Ostatecznie ze-
brano ok. 1000 z³.

Pokazy zespo³u „Wataha”

Po raz kolejny nasza Gmina mia³a swój udzia³ w ogól-
nopolskiej akcji i, miejmy nadziejê, nie ostatni. Warto podziê-
kowaæ wszystkim ludziom dobrego serca.
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Stanis³aw Potoczny w urodzi³ siê
12 kwietnia 1912 r. w Zagórzu. Rodzina
jego by³a biedna i bardzo religijna. Sta-
nis³aw z biegiem lat odkry³ u siebie chêæ
do nauki. Mia³ to szczêœcie, ¿e w tym
pêdzie do wiedzy na przeszkodzie nie sta-
nêli mu rodzice. Najpierw wiêc zakoñ-
czy³ szko³ê powszechn¹, póŸniej gimna-
zjum, a w Sokalu - powiatowym mia-
steczku - zda³ maturê. Wykaza³ siê du¿¹
samodzielnoœci¹, dorabia³ udzielaniem
korepetycji. Na tym nie koñczy³, chcia³
uczyæ siê dalej. Kolejnym etapem ¿ycia
dla Stanis³awa okaza³o siê byæ miasto
Lwów. Tam dosta³ siê na studia filozo-
ficzno-teologiczne, które ukoñczy³ z po-
wodzeniem. Zanim jednak tak siê sta³o
bywa³ tak¿e i w Tyczynie; murowany
koœció³ pod wezwaniem œw. Katarzyny
robi³ na nim wielce pozytywne wra¿enie.
Uwieñczeniem tego okresu w ¿yciu m³o-
dego cz³owieka by³ dzieñ 19 czerwca
1938 r.; wtedy to przyj¹³ œwiêcenia ka-
p³añskie, zosta³ Bernardynem i przybra³
imiê zakonne Serafin. Dla niego by³o to
z pewnoœci¹ wielkie wydarzenie, ale dla
jego rodziny prze¿ycie by³o nie mniej-
sze i nie mniej emocjonuj¹ce.  Spod strze-
chy na ksiêdza, to by³o „coœ”.

Kiedy wybuch³a wojna, sowiec-
cy okupanci zastali ks. Serafina we Lwo-
wie, ale jego pobyt w tym mieœcie dobie-
ga³ ju¿ koñca. By³o ju¿ bardzo niebez-
piecznie, „za ciasno”, postanowi³ wiêc
zakonnik przedostaæ siê nielegalnie do
Generalnej Guberni. To siê uda³o, naj-
pierw odwiedzi³ rodzinne strony, póŸniej
zakotwiczy³ na d³u¿ej w Krakowie. Po-
stanowi³ wtedy uczyæ siê dalej, tym ra-
zem podj¹³ naukê w Pañstwowym Insty-
tucie Sztuk Plastycznych. W ostatnim
dniu stycznia 1941 r. ukoñczy³ IV klasê
na Wydziale Malarstwa; móg³ wtedy ju¿
zdecydowanie powa¿niej realizowaæ
swoj¹ pasjê.

Ten czas trwa³ jednak krótko.
Bycie kapelanem Armii Krajowej do
³atwych i bezpiecznych zajêæ nie nale¿a-
³o i nak³ada³o na konspiratora liczne obo-
wi¹zki. M³odemu ksiêdzu szczêœcie
przyja³o i wojnê prze¿y³. Kiedy chcia³
zaj¹æ siê prac¹ w zakonie okaza³o siê, ¿e
do Lwowa - z oczywistych zreszt¹ przy-
czyn - powróciæ nie mo¿e. Na domiar z³e-
go upomnia³ siê o niego Urz¹d Bezpie-
czeñstwa. Wtedy ks. Potoczny postano-
wi³ za namow¹ przyjació³ uciekaæ na za-
chód. Okaza³o siê, ¿e szczêœcie jest zno-
wu po jego stronie.

Wspomnienie o ksiêdzu, ¿o³nierzu, malarzu...

W Anglii ³atwo jednak nie by³o.
Karierê na Wyspach zacz¹³ od obierania
ziemniaków w tanich restauracjach. K³o-
poty z aklimatyzacj¹, niepewna sytuacja
mieszkaniowa, wiele innych znaków za-
pytania, na przekór tym przeciwnoœciom
musia³ tak¿e znaleŸæ czas na odprawie-
nie Mszy œw. Nie by³o wiêc ³atwo. Do
Polski nie chcia³ wracaæ, korespondowa³
oczywiœcie z rodzin¹, pisa³ i otrzymywa³
piêkne listy, uzna³, ¿e to na razie musi
mu wystarczyæ. Na emigracji nauczy³ siê
jeszcze wiêkszej pokory, choæ du¿o cza-
su spêdza³ w œrodowisku polonijnym, to

jednak czu³ siê wyobcowany. Czas bieg³
nieub³aganie do przodu, zacz¹³ rozwa¿aæ
swój powrót do Polski.

Bêd¹c na obczyŸnie nie omija³y
go tak¿e zwyczajnie ludzkie nieszczêœcia.
W dniu 29 marca 1962 r. zmar³a jego
ukochana mama. Do kraju ba³ siê jesz-
cze przyje¿d¿aæ, pozosta³o mu tylko
w Londynie odprawiæ Mszê œw. w inten-
cji zmar³ej. Znowu by³o mu trudno, sa-
motnoœæ dawa³a znaæ o sobie, pobyt poza
krajem jeszcze bardziej dawa³ siê we zna-
ki. Z drugiej zaœ strony, miesi¹c za mie-
si¹cem, rok za rokiem, zbli¿a³a siê rocz-
nica na któr¹ d³ugo czeka³. W koñcu
i ona nadesz³a.

W dniu 21 czerwca 1963 r., ks.
Bronis³aw Michalski piastuj¹cy godnoœæ
Protonotariusza Apostolskiego, reprezen-
tuj¹cy Urz¹d Naczelnego Kapelana dla
Oœrodków Wy³¹cznie Polskich w Wiel-
kiej Brytanii, zwróci³ siê do ks. Serafina
tymi ciep³ymi s³owami: „W niedzielê
dnia 23 czerwca odbêdzie siê piêkna uro-
czystoœæ kap³añska. Wykoleba³a Ciê
przepiêkna ziemia lwowska. W domu ro-
dzinnym pod czu³¹ opiek¹ matki otrzy-
ma³eœ wskazania co do Twej przysz³oœci.
Bóg dobry pokierowa³ losami twojego
¿ycia…”.

Kiedy w koñcu wróci³  ks. Sera-
fin do Polski, osiad³ w Przeworsku. Tam
spêdzi³ swoje ostatnie lata i spocz¹³ na
miejscowym cmentarzu.

                            Dariusz Fudali

Rok 1938. Licznie zgromadzona rodzina na uroczystoœci zwi¹znej z przyjêciem œwiêceñ
                 kap³añskich przez Stanis³awa, a w³aœciwie ju¿ o. Serafina
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Normalny cz³owiek je¿y siê
w sposób naturalny, czytaj¹c entuzja-
styczn¹ recenzjê: a to podejrzewa niebe-
zinteresownoœæ autora, a to doszukuje siê
fa³szywych tonów. Wiem o tym dosko-
nale - ale có¿ pocz¹æ (chc¹c byæ w zgo-
dzie z sumieniem i najg³êbszym przeko-
naniem) z tyle co wydanym tomem
„Wokó³ tyczyñskiego wzgórza”?

Na chytroœæ miejsca nie ma - na
tê chytroœæ, która ka¿e wzdrygn¹æ siê
przed jednym, skrzywiæ lekko na drugie:
po to tylko, by daæ sobie alibi, ¿e nie jest
siê recenzentem bezkrytycznym. Nie ma
miejsca, bo mnie siê nie chce uciekaæ do
takich zabiegów tudzie¿ tricków; bom
nieskrywanym admiratorem tego jak¿e
udanego tomu!

Ksi¹¿ka jest ³adna i wartoœciowa.
To ocena szczera i niepodszyta bynaj-
mniej partykularyzmami. Pocz¹wszy od
formatu i twardej oprawy, przez jasn¹
czcionkê z szeryfami, po w sam raz ba-
œniowe, a w sam raz realistyczne ilustra-
cje Stanis³awa O¿oga - wszystko do sie-
bie pasuje, wszystko siê komponuje, do-
brze uzupe³nia. A do tego treœæ - jak¿e
piêkny uk³on wobec historii, wobec tra-
dycji, wobec tego (jak go udatnie zwa³
nieod¿a³owany docent Franciszek Kotu-
la) folkloru s³ownego, osobliwego. Ale
inaczej przecie¿ byæ nie mog³o: opraco-
wanie legend i opowieœci, pracowicie
zgromadzonych przez uczniów szkó³
z ca³ej gminy na konkurs, og³oszony
przez niezrównanego admiratora swej
ma³ej ojczyzny burmistrza Szczepañskie-
go, powierzono nie byle komu - Zbignie-
wowi Trzeœniowskiemu, znanemu ju¿
z mistrzowskiego utrwalenia podobnych
imponderabiliów ³añcuckich i pod³añcuc-
kich („Didko spod kamiennego mostu”,
„W zakamarkach ³añcuckiej okolicy”).

Wokó³ cudownego wzgórza A wtedy ci, co dziœ w pysze m³o-
dych dusz uwa¿aj¹, ¿e wa¿ne jest tylko
to, co tu i teraz, bêd¹ mogli siêgn¹æ po
ten swoisty skarbczyk. Dowiedzieæ siê,
dlaczego droga w Kielnarowej jest krêta
(wzglêdnie: dlaczego by³a taka; kto wie,
jak nam siê œwiat jeszcze zmieni?), po-
szukaæ Swaro¿ycowego gaju albo Babie-
go Do³u, poznaæ niecne losy trzech Anien
albo historiê skarbu Kacpra, czy wyobra-
ziæ sobie trwogê obserwuj¹cych szaleñ-
stwo koguta z p³omieni...

I doœæ. Doœæ - na razie. Jeœli tych
s³ów parê, skreœlonych przez nieuleczal-
nego wielbiciela cudownego wzgórza, na
którym rozsiad³o siê centrum Tyczyna,
i szczerego sympatyka mieszkaj¹cych
tam dobrych ludzi zachêci kogoœ do siê-
gniêcia po piêkn¹ ksi¹¿kê Pana Trze-
œniowskiego - bêdzie to dla mnie kom-
plement zgo³a niezas³u¿ony. Ale i tak je-
stem pewien, ¿e ta wa¿na i m¹dra praca
nied³ugo zagrzeje miejsca na ksiêgar-
skich pó³kach - coœ mi przeczucie szep-
cze, ¿e sama poczta pantoflowa ju¿ robi
swoje....

Tak czy owak: przez ponad
10 ostatnich lat miewa³em honor odno-
towywaæ w krakowskim „Dzienniku Pol-
skim” kolejne publikacje, wymyœlone
i firmowane przez samorz¹dowców z Ty-
czyna. Nigdy nie musia³em z nich kpiæ,
nigdy nie musia³em ich ganiæ; za ka¿dym
razem ogarnia³ mnie zachwyt, ¿e w na-
szych œmiesznych i niekiedy zupe³nie nie-
zrozumia³ych czasach wci¹¿ znajduj¹ siê
ludzie, którym chce siê coœ wartoœciowe-
go stworzyæ.

Po ostatniej ksi¹¿ce tylko utwier-
dzam siê w tym przekonaniu: wokó³ cu-
downego tyczyñskiego wzgórza panuje
ani chybi jakaœ wyj¹tkowo sprzyjaj¹ca
aura. Czego zbiór legend, podañ i opo-
wieœci, przysposobionych do druku przez
Zbigniewa Trzeœniowskiego kolejnym
œwietnym dowodem.

Zupe³nie niepotrzebnie westchn¹³
on w notce „Od autora” - „Kiedy (...) bur-
mistrz Tyczyna (...) zaproponowa³ mi
zebranie legend, podañ i opowieœci ty-
czyñskich i przedstawienie ich w formie
zbioru, przyj¹³em tê propozycjê z pew-
nym oporem, a nawet strachem. Czy aby
podo³am temu?”. Zastrze¿enia by³y nie-
uzasadnione. Trzeœniowski podo³a³ zada-
niu, i to podo³a³ w mistrzowskim stop-
niu. Zebra³ mnóstwo atrakcyjnego mate-
ria³u, przetworzy³ go w stosowny sposób,
skonstruowa³ zgrabn¹, spójn¹ i atrak-
cyjn¹ ca³oœæ. A - co godzi siê podkreœliæ
- jego wysi³ku tudzie¿ pracy ilustratora
nie zmarnowa³ i wydawca, sprawdzony
z dobrej strony wspó³realizator tyczyñ-
skich przedsiêwziêæ edytorskich, Podkar-
packi Instytut Ksi¹¿ki i Marketingu. No
i dziêki trzem - a raczej czterem: nie wol-
no zapominaæ o spiritus movens „Wokó³
tyczyñskiego wzgórza”, burmistrzu Ka-
zimierzu Szczepañskim - „ojcom sukce-
su” mamy coœ autentycznie cennego, coœ,
czego wartoœæ bêdzie ros³a z ka¿dym ro-
kiem, w miarê, jak na niebiañskie ³¹ki
przenosiæ siê zaczn¹ najstarsi, dla których
te legendy, te opowieœci to nie materia
literacka, lecz ¿ywa pamiêæ z najpiêkniej-
szych lat dzieciñstwa...

                          Waldemar Ba³da

Ksi¹¿ki o gminie

W UGiM, pok. 21 i 25 (I piêtro),
mo¿na nabyæ mapy i ksi¹¿ki o Tyczynie.
S¹ to m.in.:

> Wokó³ tyczyñskiego wzgórza. Legen-
dy znad Strugu i Hermanówki, autor Zbi-
gniew Trzeœniowski (2007), cena 20 z³.
> Tyczyn -  edukacja regionalna. Pro-
gram wycieczek po Tyczynie i okolicy
dla klas IV-VI (2006), autorka Anna Ko-
walczyk, cena 15 z³.

> Album Ziemia Tyczyñska, 2006, tekst
Dominika Leszczyñska, zdjêcia Bartosz
Frydrych i archiwum UGiM, opr. graf.
Sylwia Tulik, cena 30 z³.
> Tyczyn i okolice (2003), aut. Barbara
Samolewicz, cena 10 z³.
> Koœció³ w Budziwoju (2006), autorki:
Teresa Borowiec, Regina Kawa; 15 z³.
> Samorz¹d lokalny - istota, efekty
i doœwiadczenia (2005), 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.
> Ludwik Wodzicki - ziemianin z Tyczyna
(1997), autor S³awomir Wnêk; cena 7 z³.

> Mapy: województwo podkarpackie
(2003), cena 5 z³ i  okolice Rzeszowa -
powiat rzeszowski (2006), cena 5 z³.
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Hermanowa

Krzy¿ Jana Paw³a II

                       Krystyna Kotowicz

zabrak³o te¿ osobistych rzeczy: szal jaki
w³o¿ono na Jego ramiona w czasie jed-
nej z pielgrzymek, piuska, buty (które
nosi³, gdy ju¿ u¿ywa³ do chodzenia la-
ski). Wisz¹cy ornat ze stu³¹ i sutannê
z pasem opinaj¹cym j¹ - dotykaliœmy
i z czci¹ ca³owaliœmy. Kaznodzieja opo-
wiedzia³ nam niezwyk³e wydarzenie
zwi¹zane z tym pasem. W 2005 r. przy-
jecha³ z nim na oddzia³ intensywnej te-
rapii do Wojewódzkiego Szpitala w Rze-
szowie, gdzie le¿a³a 23 letnia Anna, na-
uczycielka ze szko³y im. Jana Paw³a II
w Kraczkowej. Zas³ab³a nagle w pracy.
Badania wykaza³y obumieranie pnia
mózgu i dawano jej tylko kilka procent
¿ycia. W ósmym dniu œpi¹czki szanse
prze¿ycia spad³y niemal do zera. W tym
dniu przyby³ kap³an i ¿arliwie modli³ siê
nad chor¹, tak¿e po³o¿y³ pas papieski na
jej g³owie i prosi³ Jana Paw³a II o wys³u-
chanie próœb uczniów i ich rodziców.
Chora w nocy zaczê³a samodzielnie od-
dychaæ, a na drugi dzieñ wybudzi³a siê
ze œpi¹czki. Nie rozumia³a okolicznoœci
w jakich siê znalaz³a. Œni³a tylko, ¿e
z jakimœ lekarzem przebywa na Watyka-
nie. ¯ona le¿¹cego obok lekarza z ciê¿-
kim zawa³em by³a przekonana, ¿e jemu
te¿ cudownie zosta³o przywrócone zdro-
wie. PóŸniej ks. Bizior wielokrotnie by³

zapraszany do szpitala z papieskiem pa-
sem i modlitw¹ w intencji chorych.

Najcenniejsz¹ z przywiezionych
pami¹tek by³ krzy¿, który towarzyszy³
Ojcu Œwiêtemu w czasie Drogi Krzy¿o-
wej w Wielki Pi¹tek w 2005 r. Ks. Bizior
jest kustoszem tego krzy¿a - z woli jego
w³aœciciela, ks. abpa Mieczys³awa Mo-
krzyckiego ze Lwowa, by³ego osobiste-
go sekretarza Jana Paw³a II. Krzy¿ zo-
sta³ wyrzeŸbiony przez mieszkañca jed-
nej z bieszczadzkich wiosek na proœbê
jego ¿ony. Podczas robienia porz¹dków
nieszczêœliwie ona upad³a i uszkodzi³a
krêgos³up - zostaj¹c kalek¹. Znaj¹c zdol-
noœci rzeŸbiarskie mê¿a zapragnê³a, aby
wyrzeŸbi³ on krzy¿, który zawieszony
nad ³ó¿kiem dodawa³by mêstwa w zno-
szeniu cierpienia w ³¹cznoœci z ukrzy¿o-
wanym Zbawicielem. W 2000 r. ma³¿on-
kowie gor¹co zapragnêli podarowaæ ten
krzy¿ Ojcu Œwiêtemu. Osobiœcie nie
mogli tego uczyniæ, ale zabra³a go dele-
gacja samorz¹dowców jad¹ca do Rzymu
na uroczystoœci jubileuszowe. Gdy wrê-
czano krzy¿ Ojcu Œwiêtemu dziwnie
wpatrywa³ siê w niego. Krzy¿ zosta³ po-
wieszony w watykañskich apartamen-
tach. W Wielki Pi¹tek 2005 r. stan zdro-
wia nie pozwala³ uczestniczyæ Ojcu
Œwiêtemu w Drodze Krzy¿owej w Ko-

loseum. Z uczestnikami tego nabo¿eñ-
stwa ³¹czy³ siê on duchowo, ogl¹daj¹c
transmisjê telewizyjn¹ w swojej kaplicy.
I w³aœnie wtedy trzyma³ w rêkach ten
bieszczadzki krzy¿, ca³owa³ go i tuli³ siê
do niego, a potem, w wystosowanym do
uczestników Drogi Krzy¿owej s³owie po-
wiedzia³: ,,I ja tak¿e ofiarujê moje cier-
pienia, aby dope³ni³ siê Bo¿y plan (...).
Jestem blisko tych wszystkich, którzy
w tej chwili doœwiadczaj¹ cierpienia (...).

Ze wzruszeniem ca³owaliœmy pa-
pieski krzy¿ trzymany w rêkach kusto-
sza wierz¹c, ¿e doda nam si³ do dŸwiga-
nia ¿yciowych krzy¿y. Dzieñ nawiedze-
nia krzy¿a Jana Paw³a II z Wielkiego Pi¹t-
ku 2005 r wzbudzi³ w nas przekonanie,
¿e nasz Papie¿ - Polak jest nam nieustan-
nie bliski, a zw³aszcza wtedy gdy dozna-
jemy cierpienia, - pomaga nam i za nas
siê modli w Domu Ojca. Do specjalnej
ksiêgi ³ask, która zosta³a pob³ogos³awio-
na na grobie Jana Paw³a II, parafianie
z Hermanowej wpisali kilkadziesi¹t próœb
i podziêkowañ, ufaj¹c, ¿e przez wsta-
wiennictwo S³ugi Bo¿ego zostan¹ wys³u-
chani. By³ to tak¿e dzieñ ¿arliwej modli-
twy o rych³¹ beatyfikacjê Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II.

13 stycznia br. goœciliœmy w naszym koœciele parafial-
nym ks. Mieczys³awa Biziora z Kraczkowej - opiekuna pa-
mi¹tek po Ojcu Œwiêtym Janie Pawle II z jego cenn¹ kolekcj¹.
W czasie ka¿dej Mszy œw. wyg³osi³ on okolicznoœciowe kaza-
nie, opowiada³ o przywiezionych eksponatach. Po Mszach œw.
w kaplicy Matki Bo¿ej ogl¹daliœmy eksponaty. By³y ró¿ne,
m.in.: papieskie ró¿añce, które tak hojnie rozdawa³, kolekcja
osobistych podpisów na obrazkach i portretach autorstwa w³o-
skich artystów, osobisty wpis w ksi¹¿ce ,,Skarb naszych oj-
ców”, 3 modlitewniki ze spotkañ z Ojcem Œwiêtym, medale na
Jego czeœæ i upamiêtniaj¹ce rocznice pontyfikatu, a wœród nich
polskiej artystki z okazji 25-lecia pontyfikatu. By³a nawet szysz-
ka z ogrodu watykañskiego i ga³¹zka z zasuszon¹ ju¿ cytryn¹
dojrzewaj¹c¹ na tarasie nad oknem papieskiego pokoju. Nie
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Jeœli szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska       numer oferty
- przedstawiciel handlowy 333
- sprzedawca 332
- przedstawiciel handlowy 331
- pracownik biurowy 330
- pracownik myjni sam. 327
- pomoc kuchenna 326
- serwisant sprzêtu 325
- kosmetyczka 323
- fryzjerka 322
- pracownik myjni sam. 321
- pomoc elektryka 320
- sekretarka 318
- pracownik magazynu 315
- zaopatrzeniowiec 314
- asystent prezesa zarz¹du 311
- kierowca autobusu 309
- dyrektor handlowy 303
- przedstawiciel handlowy 302

Porady  prawne
W siedzibie Gminnego Centrum

Informacji w Tyczynie, ul. Rynek 25,
w ka¿dy czwartek w godz. od 9.00 do
13.00 bezp³atnych porad prawnych
udziela mgr Maciej Bandelak

Te i inne oferty pracy znajdziesz
w Gminnym Centrum Pracy

(Tyczyn, ul. Rynek 25) czynnym od
poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 7.30
do godz. 15.30, tel. 017-22-91-885.

Centrum Informacji Gospodarczej
w Tyczynie z siedzib¹ w Gminnym
Centrum Pracy (Tyczyn, ul. Rynek 25)

o f e r u j e
bezp³atne porady z zakresu

pozyskiwania dotacji unijnych
dla ma³ych i œrednich firm,

których udziela Dominik Rybka, ekspert
VENTO Consulting w ka¿dy poniedzia-
³ek w godz. 8.00-11.00,
        tel. 017-22-91-885, 502-188-134.

Zapraszamy
do nowo otwartego
sklepu firmowego
Zak³adów Miêsnych
„Herman” S.A. przy Zak³adzie w Kiel-
narowej 440. Dojazd z Rzeszowa auto-
busem 126, kierunek Czerwonki.

Oferujemy pe³ny asortyment
w atrakcyjnych cenach. Realizacja zamó-
wieñ specjalnych, na wesela, komunie
i inne imprezy okolicznoœciowe. Sklep
czynny: poniedzia³ek  8.00-17.00

   wtorek-pi¹tek 6.00-18.00
  sobota 6.00-14.30

Podstawowym obowi¹zkiem w³a-
œciciela nieruchomoœci jest utrzymanie
budynku we w³aœciwym stanie technicz-
nym - takim, by nie zagra¿a³ bezpieczeñ-
stwu mieszkañców. Bezpoœrednio wi¹¿e
siê z tym obowi¹zek zlecania okresowych
kontroli stanu budynku i ponoszenia ich
kosztów. S¹ kontrole, które trzeba prze-
prowadzaæ corocznie, i takie, które wy-
starczy zrobiæ raz na piêæ lat.

O wyszukanie odpowiednich spe-
cjalistów do wykonywania tych kontroli
musi siê troszczyæ sam w³aœciciel, takich
kontroli nie przeprowadzaj¹ urzêdnicy.
Stawki s¹ umowne.

Najwa¿niejszy komin
i instalacja gazowa

W³aœciciel domu jednorodzinne-
go co roku musi przeprowadzaæ kontro-
lê stanu technicznego kominów i insta-
lacji gazowej (przewody dymowe, spali-
nowe i wentylacyjne).

Nale¿y regularnie czyœciæ komi-
ny. Przewody dymowe od palenisk opa-
lanych paliwem sta³ym (wêgiel, drewno
itp.) powinny byæ czyszczone co najmniej
cztery razy w roku (co kwarta³), spalino-
we - od palenisk opalanych paliwem
p³ynnym (olejem opa³owym) albo gazo-
wym co najmniej dwa razy w roku. Prze-
wody wentylacyjne powinny byæ czysz-
czone co najmniej raz w roku.

Po kontroli technicznej przewo-
dów kominowych mistrz kominiarski
albo inna osoba z w³aœciwymi uprawnie-
niami powinna sporz¹dziæ odpowiedni
protokó³. Po ka¿dym oczyszczeniu prze-
wodów kominowych trzeba przypomnieæ
kominiarzowi, by wystawi³ dokument
potwierdzaj¹cy wykonanie tych prac.
Gdyby zdarzy³ siê po¿ar, w³aœciciel domu
bêdzie mia³ dowód np. dla firmy ubez-
pieczeniowej, ¿e dba³ o kominy.

Co piêæ lat generalny przegl¹d
Pozosta³e przegl¹dy stanu tech-

nicznego budynku jednorodzinnego
i zwi¹zanych z nim instalacji wystarczy
przeprowadziæ raz na piêæ lat. Dokonuje
siê wówczas przegl¹du:
- budynków (wolno stoj¹cych gara¿y,
komórek, innych urz¹dzeñ zwi¹zanych
z obiektem, choæby przy³¹czy kanaliza-
cyjnych i szamb czy ogrodzenia),
- instalacji elektrycznej i odgromowej,
- estetyki obiektu oraz jego otoczenia.

W³aœciciel musi dbaæ o obiekt i instalacje
Przyjemnoœæ z posiadania w³asnej nieruchomoœci to obowi¹zki, jakim

w³aœciciel musi sprostaæ. Zarówno ich przestrzeganie, jak i ignorowanie mo¿e
s³ono kosztowaæ.

Uwaga! W³aœciciel domu jednorodzinne-
go nie musi prowadziæ ksi¹¿ki obiektu.
Musi jednak zbieraæ dokumenty z prze-
gl¹dów, ¿eby w razie kontroli przez in-
spektorów nadzoru budowlanego móc je
okazaæ.

Kto mo¿e skontrolowaæ
Inspektorzy nadzoru budowlane-

go nie poœwiêcaj¹ zbyt wiele czasu kon-
trolom w budynkach jednorodzinnych
(robi¹ to zazwyczaj wtedy, gdy dojdzie
do wypadku albo katastrofy budowlanej),
jednak maj¹ prawo wejœæ tak¿e na pry-
watn¹ posesjê i do prywatnego domu.
Kontrole mog¹ przeprowadzaæ tylko oso-
by pracuj¹ce w inspektoratach nadzoru
budowlanego maj¹ce upowa¿nienie wy-
dane przez powiatowego inspektora nad-
zoru budowlanego. Wchodz¹c do obiek-
tu, powinni okazaæ legitymacjê s³u¿bow¹
i upowa¿nienie. Posesjê mo¿e skontro-
lowaæ nie tylko inspektor budowlany, ale
tak¿e inspektor sanitarny, stra¿ po¿arna.

Pilnuj dokumentów
Na w³asne potrzeby, jak i ze

wzglêdu na mo¿liw¹ kontrolê z nadzoru
budowlanego trzeba pilnowaæ dokumen-
tów zwi¹zanych z obiektem. S¹ to:
- zwi¹zane z budow¹: pozwolenie bu-
dowlane wraz z projektem, dziennik bu-
dowy, protoko³y odbiorów czêœciowych
i koñcowych, itp.
- powykonawcze: dokumentacja budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie robót oraz geodezyjnymi po-
miarami powykonawczymi,
- decyzje,
- je¿eli by³y sporz¹dzone - instrukcje
obs³ugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urz¹dzeñ z nim zwi¹zanych,
- zawiadomienie o zakoñczeniu budowy,
a je¿eli by³o potrzebne
- tak¿e pozwolenie na u¿ytkowanie.

Je¿eli w³aœciciel prawid³owo pro-
wadzi dokumentacjê, nie narazi siê na
ewentualne zarzuty i grzywnê ze strony
inspektora nadzoru budowlanego. Jeœli
czegoœ istotnego brakuje, to inspektor
przeprowadza bezpoœredni¹ kontrolê
obiektu.

Kontrola taka mo¿e byæ podstaw¹
do wydania decyzji administracyjnych
w formie nakazów i zakazów. Je¿eli stan
techniczny obiektu lub jego elementów

                        Ci¹g dalszy na stronie 16
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Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny „Szczêœliwy Dom”
z Rzeszowa realizuje w Szkole Podstawowej w Bia³ej projekt
pn. „Klub Mi³oœników Ksi¹¿ki”. Projekt ten wspó³finansowa-
ny jest przez Fundacjê PZU w Warszawie w ramach konkursu
„Wzbogacanie ofert edukacyjnych na terenach wiejskich
i w ma³ych miastach”.

Projekt jest odpowiedzi¹ na spadaj¹ce zainteresowanie
ksia¿k¹, szczególnie wœród dzieci i m³odzie¿y. Wg badañ In-
stytutu Ksi¹¿ki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, w 2004 r.
czytanie ksi¹¿ek zadeklarowa³o 58% naszego spo³eczeñstwa,
pozosta³e 42% stanowi³y osoby zupe³nie niezainteresowane
ksi¹¿kami.  Najgorsza sytuacja pod tym wzglêdem jest na tere-
nach wiejskich. Wg badañ Instytutu z 2000 r., w co dziesi¹tym
polskim domu nie by³o ¿adnej ksi¹¿ki, a na wsi, gdzie - w co
pi¹tym domu nie by³o ani jednego tytu³u. Zaledwie 40% miesz-
kañców wsi czyta³o ksi¹¿ki.

Celem projektu jest pobudzanie w uczniach ciekawoœci
œwiata, pasji i aktywnoœci. Ma to byæ realizowane przede wszyst-
kim poprzez szerzenie inicjacji czytelniczej rozumianej jako
zespó³ dzia³añ wychowawczych, œwiadomych i spontanicznych,
które prowadz¹ do wykszta³cenia potrzeby obcowania z ksi¹¿-
kami i kszta³towanie motywacji czytelniczych. Budzenie za-
mi³owania do obcowania z ksi¹¿k¹ umo¿liwia realizowanie
innych celów: rozbudzanie wyobraŸni, poszerzanie zaintere-
sowañ literatur¹, wzbogacanie zasobu s³ownictwa.

Poprzez realizacjê projektu pragniemy równie¿ integro-
waæ dzieci i m³odzie¿ z terenów wiejskich, wzmacniaæ ich po-
czucie w³asnej wartoœci i samooceny.

Warto czytaæ ksi¹¿ki

W ramach projektu 5.000 z³ zo-
sta³o przeznaczone na zakup ksi¹¿ek
w celu wzbogacenia ksiêgozbioru biblio-
teki szkolnej Szko³y Podstawowej w Bia-
³ej. Beneficjentami programu s¹ ucznio-
wie klas 4-6. Zajêcia odbywaj¹ siê 1 raz
w tyg. po 2 godz. lekcyjne i prowadzone
s¹ w formie warsztatów metodami akty-
wizuj¹cymi, elementami socjoterapii i ar-
teterapii.

Program obejmuje 10 miesiêcz-
nych cykli - ka¿dy poœwiêcony jest inne-

mu gatunkowi literackiemu. W ramach
realizacji poszczególnych etapów prze-
widziane s¹ zajêcia plastyczne, insceni-
zacje, gry i zabawy.

W ramach zajêæ organizowane s¹
ró¿norodne konkursy wiedzy po³¹czone
z nagrodami. Uczestnicy zachêcani s¹
tak¿e do tworzenia w³asnych utworów -
ju¿ uda³o nam siê wydaæ pierwsz¹ gazet-
kê pt. „Œwiat m³odzie¿y”.

                              Iwona Buka³a

mo¿e spowodowaæ zagro¿enie ludzi,
mienia lub œrodowiska (wywo³aæ kata-
strofê, po¿ar, wybuch, pora¿enie pr¹dem
czy zatrucie gazem), w³aœciciel musi na-
tychmiast usun¹æ uszkodzenia lub uzu-
pe³niæ braki, a kontroluj¹cy musi natych-
miast przes³aæ protokó³ z kontroli do po-
wiatowego inspektora nadzoru budowla-
nego. Inaczej dostanie zakaz u¿ytkowa-
nia obiektu lub jego czêœci.

W³aœciciele starych obiektów nie
musz¹ wpadaæ w panikê, je¿eli brakuje
im niektórych dokumentów wymaganych
przez obecne przepisy. W razie kontroli

inspektor budowlany, badaj¹c dokumen-
ty, powinien braæ pod uwagê przepisy,
które obowi¹zywa³y w czasie, kiedy
obiekt powstawa³. Mo¿e siê nawet oka-
zaæ, ¿e obiekt nie bêdzie mia³ pozwole-
nia na budowê i projektu budowlanego.
Prawo budowlane zmienia³o siê bowiem
wielokrotnie: po II wojnie œwiatowej
obowi¹zywa³y ustawy budowlane z lat:
1928, 1961 i 1974. Obecne prawo bu-
dowlane jest z 1994 r.

Kara za b³êdy
Naruszenie obowi¹zku utrzyma-

nia budynku w nale¿ytym stanie mo¿e
skutkowaæ grzywn¹, a nawet kar¹ aresz-

Ci¹g dalszy ze strony 15

W³aœciciel musi dbaæ o obiekt i instalacje tu lub ograniczenia wolnoœci. Taka sama
kara jest mo¿liwa równie¿ wtedy, gdy
w³aœciciel nie usuwa uszkodzeñ lub nie
uzupe³nia braków.

Gdy powiatowy inspektor stwier-
dzi nieprawid³owoœci, ma prawo na³o¿yæ
500 z³ grzywny. Mo¿e równie¿ powia-
domiæ policjê, prokuraturê lub z³o¿yæ
wniosek do s¹du o orzeczenie kary
grzywny albo ograniczenia wolnoœci lub
nawet aresztu. Jednak do tej pory ogra-
niczenie wolnoœci i areszt s¹ tylko stra-
szakiem. S¹dy takich kar nie nak³adaj¹.
Natomiast zdarza siê, ¿e nak³adaj¹ kary
pieniê¿ne znacznie wy¿sze ni¿ 500 z³.

                  „Rzeczpospolita”

             z dnia 18 stycznia 2008 r.
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Zakoñczy³a siê pierwsza runda
rozgrywek w II lidze kobiet. Dziêki bar-
dzo dobrym wynikom w ostatnich me-
czach dziewczyny z Kielnarowej uplaso-
wa³y siê na wysokim V miejscu i w run-
dzie rewan¿owej bêd¹ graæ w grupie
o awans do I ligi.

Dziewczyny z „Jaru” w ostatnich
meczach uzyska³y nastêpuj¹ce wyniki:
LKS Szczawa-Jar 0:10; Jar-Nowy Targ
II 7:3; Gogo³ów-Jar 4:6; Jar-Nowy S¹cz
7:3; Bronowianka III-Jar 4:6; Jar-Krosno
II 5:5.

W IV lidze I dru¿yna mêska roze-
gra³a w £añcucie bardzo zaciêty mecz
z miejscow¹ dru¿yn¹, który zakoñczy³ siê
remisem 9:9. Tym samym obie dru¿yny
zachowa³y miano niepokonanych i s¹
g³ównymi kandydatami do awansu do
III ligi. Nasza dru¿yna ustêpuje rywalom
z £añcuta gorszym bilansem wygranych
gier i zajmuje w tabeli II miejsce.

Dobre IV miejsce w tej lidze zaj-
muje nasz drugi zespó³, który w ostatnim
meczu uleg³ na wyjeŸdzie 10:4 dru¿ynie
„Siódemki” Rzeszów.

Koniec roku to tak¿e czas indy-
widualnych turniejów klasyfikacyjnych.
I tak podczas II WTK kadetek pierwsze
dwa miejsca zajê³y nasze zawodniczki -
Dorota Rz¹sa i Jagoda Ziemiañska.
Dorota po zwyciêstwie w turnieju woje-
wódzkim bra³a udzia³ w II Ogólnopol-
skim Turnieju Klasyfikacyjnym w Drzon-
kowie ko³o Zielonej Góry gdzie zajê³a
33 miejsce, a Dariusz Dro¿d¿ zaj¹³ miej-
sce w przedziale 21;24 i zachowa³ limit
ogólnopolski. Podczas II WTK juniorów
wœród ch³opców Dawid Œl¹czka by³ VI,
a Dariusz Dro¿d¿ VIII, wœród dziewczyn
Dorota Rz¹sa zajê³a IV miejsce.

Tenis sto³owy.

£ucznictwo.
Bardzo dobre wyniki pod koniec

roku uzyska³a Joanna Rz¹sa, która bra³a
udzia³ w turniejach ogólnopolskich i miê-
dzynarodowych. W grudniu ubr., podczas
Miêdzynarodowych Zawodów w Zako-
panem zajê³a wœród juniorek III miejsce.
Po tych zawodach otrzyma³a propozycjê
przejœcia do klubu sportowego „£ucznik”
¯ywiec, a poniewa¿ uczêszcza do Szko-
³y Mistrzostwa Sportowego w ¯ywcu
klub nasz wyrazi³ zgodê na zmianê barw
klubowych i ju¿ podczas ferii wyjecha³a
na obóz z kadr¹ woj. œl¹skiego do Zako-
panego.

                             Ryszard Rz¹sa

Trwa przerwa w rozgrywkach
V ligi. Rundê jesienn¹ pi³karze Strugu za-
koñczyli na 12 pozycji gromadz¹c na
swoim koncie 16 punktów.

10 stycznia br. rozpoczêto przy-
gotowania do rundy rewan¿owej.
W pierwszym treningu uczestniczy³o po-
nad 20 zawodników. Obecnie dru¿yna
trenuje 3 x w tygodniu na hali sportowej
Gimnazjum w Tyczynie. Wraz z dru¿yn¹
przygotowania rozpocz¹³ Krzysztof
Drozd, który ostatnio wystêpowa³
w „Hermanie”, a tak¿e Pawe³ Socha, któ-
ry powróci³ z wyjazdu zagranicznego.
Niestety, nie trenuje Damian Tereszkie-
wicz, którym zainteresowany jest „Her-
man”, a tak¿e Mazgaj i Opoñ, którzy po-
wracaj¹ do „Or³ów” z wypo¿yczenia.
Czynione s¹ starania, aby do dru¿yny
do³¹czy³ jakiœ napastnik.

Okres przygotowawczy bêdzie
bardzo ciê¿ki; tylko w lutym zostanie ro-
zegranych 6-7 sparingów, wiêc obci¹¿e-
nie wytrzyma³oœciowe zawodników bê-
dzie doœæ du¿e. W sumie wszystkich gier
sparingowych zosta³o zaplanowanych
11. Przeciwnikami bêd¹ zespo³y z klasy
okrêgowej, rzeszowskiej, strzy¿owskiej,
ropczyckiej oraz przemyskiej. Najbli¿szy
mecz kontrolny ju¿ 26 stycznia, a rywa-
lem bêdzie dru¿yna Stali £añcut.

Fragment wywiadu z Jackiem Sow¹ - tre-
nerem dru¿yny seniorów Strugu Tyczyn.
> Panie Trenerze rok 2007 dobieg³ koñ-

ca. Jaki on by³ dla tyczyñskiego sportu?

- S¹dz¹c po wynikach, mo¿na powiedzieæ
¿e by³ przyzwoity, choæ nie do koñca uda-
ny. Runda wiosenna i zakoñczenie po-
przedniego sezonu by³o udane ze wzglê-
du na zajêt¹ pozycjê, natomiast runda
jesienna nie by³a ju¿ tak dobra, jeœli cho-
dzi o wyniki pierwszej dru¿yny.

Na pewno  zadowalaj¹cy jest fakt
istnienia w klubie dru¿yn m³odzie¿owych
i pracy z tymi zespo³ami. Bardzo dobr¹
rzecz¹ s¹ turnieje organizowane dla tej
m³odzie¿y, wyjazdowe te na miejscu.
Wiadomo jednak, ¿e g³ówn¹ uwagê  sku-
pia siê na dru¿ynie seniorów, a z tej nie
do koñca mo¿emy byæ zadowoleni.
> Jak mo¿e pan oceniæ wyniki i grê swo-

ich podopiecznych w minionej rundzie?

- Rok wczeœniej po spadku z IV ligi, dru-
¿yna przystêpowa³a do rozgrywek
w V lidze nie jako beniaminek, poniewa¿
3/4 zespo³u to byli m³odzi ch³opcy, któ-
rzy dopiero co ukoñczyli wiek juniora.
Bywa tak, ¿e beniaminkowie w pierw-
szym sezonie w nowej lidze zajmuj¹ do-

Pi³ka no¿na. syæ wysokie pozycje, natomiast nastêp-
na runda jest weryfikacj¹ mo¿liwoœci
zespo³ów. I takie mam w³aœnie wra¿enie,
¿e runda jesienna by³a t¹ wspomnian¹
weryfikacj¹.

Potencja³ dru¿yny jest olbrzymi,
natomiast nie zosta³ on w pe³ni wykorzy-
stany w meczach, z ró¿nych powodów.
Nie mo¿na tego t³umaczyæ tylko win¹ sê-
dziów, ale przede wszystkim w³asnymi
b³êdami. Niestety pope³niliœmy ich zbyt
du¿o, a raczej powiedzia³bym, ¿e zbyt
wiele zosta³o brutalnie wykorzystanych
przez dru¿yny przeciwne, st¹d - tak mi
siê wydaje - niezadowalaj¹ce wyniki.

Cieszy mnie sportowa postawa
dru¿yny, choæ za to siê punktów niestety
nie przyznaje. Nie mieliœmy wyklucze-
nia kartkowego poza dwoma ¿ó³tymi,
które zdarzy³y siê Tomikowi Musze
i Krzysiowi Hadale, nie mieliœmy kartek
za niesportowe zachowanie, za „pysków-
ki” wiêc widaæ pracê wychowawcz¹. Po-
zostaje siê tylko cieszyæ z tej postawy
sportowej. Niestety miejsce w tabeli nie
jest adekwatne do umiejêtnoœci.

Ca³¹ rozmowê mo¿na przeczytaæ
na stronie www.strug-tyczyn.prv.pl

                        S³awomir Ferenc

Przypominamy mieszkañcom
gminy, ¿e hodowla lub utrzymywanie
psów ras uznawanych za agresywne:
amerykañski pit bull terrier, pies z Ma-
jorki (Perro de Presa  Mallorguin), bul-
dog amerykañski, dog argetynski, pies
kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa
inu, rottweiler, akbash dog, anatolian
karabash, moskiewski stró¿uj¹cy
i owczarek kaukaski wymaga uzyskania
zezwolenia organu gminy. Zezwolenie
takie nie bêdzie wydane, gdy pies jest
trzymany w warunkach w sposób mog¹-
cy stanowiæ zagro¿enie dla ludzi i zwie-
rz¹t. Za nieprzestrzeganie tych przepisów
grozi kara grzywny lub aresztu.
Podstawa prawna: Regulamin utrzyma-
nia czystoœci i porz¹dku na terenie Gmi-
ny Tyczyn, przepisy szczegó³owe. (bk)

 Na niebezpiecznego
psa - zezwolenie

W Szkole Podstawowej w Bu-
dziwoju s¹ do nabycia okoliczno-
œciowe kalendarze wydane z oka-
zji 160-lecia powstania szko³y.

Wolne wp³aty za kalendarze
zostan¹ przeznaczone na zakup
sprzêtu sportowego dla szko³y.
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O G £ O S Z E N I A

Dystrybutor materia³ów budowlanych
Hurtownia - Rzeszów, ul. Lwowska 120,

tel. 017-85-27-907

Tyczyn, ul. Koœciuszki 20
tel. 017 22-99-243,
fax 017 22-93-104
bisbud@bisbud.com.pl

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

pod tym numerem od godz. 15.30 w dni powszednie
i œwiêta, zg³aszaæ mo¿na przypadki awarii sieci wodo-
ci¹gowo-kanalizacyjnej, 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

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

„FIZJO-TERAPIA”
Katarzyna Dawidziak

                                    tel. 017-856-38-78; 664-488-804
 Rehabilitacja w domu pacjenta:
    * masa¿e,     *  laseroterapia,     * elektroterapia
 Najnowszy sprzêt,  atrakcyjne ceny

Kupiê dzia³kê budowlan¹ o pow. od 10 do 15 arów
na terenie Gminy Tyczyn.
(266/2)                                             Tel. 017-22-97-546
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹ o pow. 15 arów
w Matysówce.
(267/2)                                             Tel. 017-22-91-172
Kupiê mieszkanie w bloku lub dom do remontu albo
dzia³kê o pow. 5 arów.
(268/2)                           Tel. 663-120-735,  601-474-438

Technik sztuk plastycznych wykonuje: zaproszenia
(œlub, chrzest), reklamy, dekoracje okolicznoœciowe.
(94/1)                          Tel. 017-85-49-952, 608-377-409

Blacharstwo-Lakiernictwo
Mechanika Pojazdowa w Kielnarowej
> naprawy bie¿¹ce > rozrz¹dy
> zawieszenia > skrzynie biegów
> sprzêg³a >  hamulce, itp.

Tel. 017-22-99-629,   512-390-702
Czynne od poniedzia³ku do pi¹tku
               w godz. od 8.00 do 17.00
w soboty w godz. od 8.00 do 15.00

Sprzedam dzia³kê o pow. 27 arów widokow¹ w Herma-
nowej.
(269/1)                   Tel. 017-22-99-524 w godz. 8.00 - 9.00

Opiekunka z doœwiadczeniem do dziecka szuka pracy.
(95/1)                                                 Tel. 017-22-91-574

 GABINET „CHMIELODAR”
Tyczyn, ul. S³owackiego 10

Oferuje:
* masa¿ klasyczny, relaksacyjny

                                       (równie¿ w domu klienta)
* naturalne produkty zdrowotne

Gabinet czynny:
od poniedzia³ku do soboty w godz. 9.00-19.00
                                   Tel. 511-525-625, 017-22-91-672

NZOZ LUX - OKULISTYKA
Rzeszów, ul. Kolejowa 12 tel. 017-852-11-00
> 3 minuty od Pl. Wolnoœci
> 3 minuty od Dworca PKS, PKP
> 3 minuty od ZUS

          Specjaliœci chorób oczu
* Pe³ne badania okulistyczne
* Salon optyczny - okulary wykonywane na poczekaniu
                   do koñca lutego 20% zni¿ki
                     na oprawy dla mieszkañców Gminy Tyczyn
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