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20 maja br. obradowa³a Rada
Miejska w Tyczynie. Radni podjêli
uchwa³y w sprawach:
> zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia finansowego oraz sprawozdania
z dzia³alnoœci Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury za 2008 r.  Radni przy-
jêli roczne sprawozdanie finansowe,
w tym bilans, który wykazuje zarówno
po stronie aktywów jak i pasywów kwo-
tê 980.870,15 z³, rachunek zysków i strat
wykazuj¹cy zysk w kwocie 63.895,65 z³,
wprowadzenie do sprawozdania finanso-
wego oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci
M-GOK za 2008 r.,
> zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia finansowego oraz sprawozdania
z dzia³alnoœci Miejskiej i Gminnej Bi-
blioteki Publicznej za 2008 r. Radni
przyjêli roczne sprawozdanie finansowe,
w tym bilans, który wykazuje zarówno

Rada uchwali³a po stronie aktywów jak i pasywów kwo-
tê 11.416,60 z³, rachunek zysków i strat
wykazuj¹cy stratê w kwocie 259,52 z³,
wprowadzenie do sprawozdania finanso-
wego oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci
MiGBP za 2008 r.,
> udzielenia dotacji w roku 2009 na do-
finansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków. Na podstawie ustawy o samo-
rz¹dzie gminnym oraz uchwa³y Rady
Miejskiej z 20 marca 2009 r., Gmina Ty-
czyn ma mo¿liwoœæ udzielania dotacji na
dofinansowanie odnowy obiektów zabyt-
kowych. Zgodnie z przyjêt¹ procedur¹,
wniosek o udzielenie dotacji opiniuje
Komisja Oœwiaty, Kultury i Zdrowia, po
czym Rada Miejska podejmuje uchwa³ê
w tej sprawie. Dotacja w wysokoœci
85.000 z³ dotyczy wniosku Parafii Rzym-
skokatolickiej w Tyczynie na renowacjê
zespo³u koœcielnego w Tyczynie,

> przyjêcia „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy Tyczy na lata 2009-2013”,
> przyjêcia zmian Statutu Zwi¹zku
Komunalnego „Wis³ok”,
> przyst¹pienia do sporz¹dzenia miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Plan bêdzie sporz¹dzo-
ny dla terenu o pow. 1.20 ha przy ul. Pu-
³anek w Budziwoju,
> wyra¿enia zgody na zwiêkszenie ka-
pita³u zak³adowego Przedsiêbiorstwa
Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” -
Spó³ka z o.o. w Tyczynie. Radni wyrazi-
li zgodê na zwiêkszenie kapita³u spó³ki
o 282.000 z³ poprzez wniesienie aportu
w postaci: budynku us³ugowo-magazy-
nowego, budynku magazynowego wraz
z gara¿em, wiaty magazynowej stalowej
oraz  trzech dzia³ek o ³¹cznej powierzchni
0.2890 ha.,
> zmiany bud¿etu gminy na 2009 r.
                                                          (bs)

6 czerwca 2009 r.
Baza Zlotu: Podkarpacki Oœrodek

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
Trasa Zlotu przebiegaæ bêdzie po drogach
powiatu rzeszowskiego przez miasta
i gminy: Rzeszów, Boguchwa³a, Tyczyn
i Lubenia.
Program:
8.00 - przyjêcie za³óg i badanie regula-
minowe pojazdów,
9.00 - sprawdzian testowy ze znajomoœci
zasad udzielania pomocy przedmedycznej
i przepisów prawa o ruchu drogowym,
9.45 - oficjalne otwarcie Zlotu (PODR
w Boguchwale),
10.00 - start pierwszej za³ogi do prób re-
gulaminowych:
> próba resuscytacji na fantomie kom-
puterowym (przy PODR),
> pozorowany wypadek w Rzeszowie -
ul. 3-go Maja,
> pozorowany wypadek w Tyczynie
(obok Urzêdu Miejskiego),
> pozorowany wypadek w Siedliskach
(obok Przychodni Zdrowia),
17.00 - podsumowanie Zlotu  i Mistrzostw
(obiekty PODR w Boguchwale):
> pokaz ratownictwa w wykonaniu s³u-
chaczy Medycznej Szko³y Policealnej
w Rzeszowie,
> og³oszenie wyników - wrêczenie pu-
charów i nagród.

XXX Okrêgowy Zlot
Szkoleniowy Ratowników

Drogowych PZM
W pierwszym pó³roczu zrealizo-

waliœmy czêœæ zaplanowanych inwesty-
cji, pozosta³e s¹ w trakcie wykonawstwa.
> Zakoñczyliœmy remont budynku
wielofunkcyjnego w Tyczynie, ul. Ko-
œciuszki 6.

Inwestycje budowlane kubaturowe
Zakres robót obejmowa³ wykona-

nie elewacji z ociepleniem i kolorystyk¹
oraz roboty towarzysz¹ce, tj. osuszenie
³aw fundamentowych mocno zawilgoco-
nych, ob³o¿enie œcian p³ytkami, wykona-
nie wylewki betonowej zbrojonej na stro-

                       Ci¹g dalszy na stronie 11

Burmistrz Tyczyna
informuje, ¿e w dniu

12 czerwca 2009 r. (piatek)
Urz¹d Miejski w Tyczynie

bêdzie nieczynny

17 czerwca 2009 r.
na obiektach Centrum Turystyki

i Rekreacji w Kielnarowej-Królce
odbêdzie siê

I Podkarpacka Spartakiada
Osób Niepe³nosprawnych

pod patronatem Wy¿szej Szko³y
Informatyki i Zarz¹dzania w Rze-
szowie

pie ostatniej kondygnacji, wymiana sto-
larki okiennej i drzwiowej, utwardzenie
placu przed budynkiem kostk¹ brukow¹.
Zadanie zosta³o zakoñczone, odebrane
i rozliczone.
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16 kwietnia br. w Zespole Szkó³ w £¹ce zosta³y zorga-
nizowane powiatowe eliminacje w ramach Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.

SP Tyczyn

Najlepsi w gminie,
najlepsi w powiecie

Majowy koncert pieœni patriotyczno-religijnych
Nie od dzisiaj wiadomo, ¿e po-

przez œpiew, muzykê mo¿na i nale¿y wy-
chowywaæ oraz uczyæ patriotyzmu i sza-
cunku do naszej przesz³oœci, historii. Dla-
tego te¿, kierowana tymi przes³ankami,
postanowi³am po raz kolejny zaprezen-
towaæ po³¹czone zespo³y scholi parafial-
nej z Tyczyna oraz chórów Szko³y Pod-
stawowej z naszego miasta i Szko³y Pod-
stawowej z Borku Starego. Nie tak daw-
no zespó³ zdoby³  I miejsce na Festiwalu
Pieœni Patriotycznej w Rzeszowie. Tym
razem m³odych artystów mo¿na by³o
us³yszeæ w piêknym repertuarze utworów
patriotycznych i religijnych. Dodatkowo

        Dyrygent  Agnieszka Fudali

Prezentowany repertuar by³ zró¿-
nicowany pod wzglêdem trudnoœci arty-
stycznych i wymaga³ od m³odych wyko-
nawców, nie tylko du¿ej pracy i zaanga-
¿owania, ale równie¿ sporych umiejêtno-
œci muzycznych. Takie utwory jak: Oj-

czyzna, Modlitwa obozowa, Marsz Sybi-

raków, Skrzyd³a, a tak¿e Ave Maria, List

do Boga, Chrystus œpi, to tylko niektóre
tytu³y przedstawianych pieœni. M³odzi
chórzyœci doskonale zdali „egzamin
z patriotyzmu”, dobrze rozumiej¹c treœæ
wykonywanych pieœni. Fina³owy utwór
Tango na g³os, orkiestrê i jeszcze jeden

g³os, brawurowo wykonany przez
ogromnie utalentowane solistki Jolantê
Maruszak i Patrycjê Jurek, sprawi³, ¿e

na nie jednej twarzy widaæ by³o emocje
i ogromne wzruszenie. Gromkie brawa
kierowane w stronê chórzystów by³y
wyrazem du¿ego uznania i sympatii.

Pragnê zatem podziêkowaæ
wszystkim m³odych wykonawcom oraz
ich rodzicom, za pomoc i zaanga¿owa-
nie. Dziêkujê serdecznie w imieniu swo-
im i chórzystów ksiêdzu Pra³atowi Józe-
fowi Stanowskiemu oraz ksiêdzu Ry-
szardowi Potêdze, którzy okazali nam
bardzo du¿e  wsparcie. Specjalne podziê-
kowanie dla  pana Szymona Dziedzica,
za jego wspania³y akompaniament.

pieœni te zosta³y wzbogacone tekstami,
czytanymi przez m³odzie¿ z oazy. Kon-
cert, bêd¹cy monta¿em s³owno-muzycz-
nym odby³ siê 10 maja br. w koœciele pa-
rafialnym w Tyczynie. Wspania³e otocze-
nie, klimat oraz niezaprzeczalny urok
œwi¹tyni  pomog³y w uzyskaniu w³aœci-
wego efektu.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury spo³eczeñstwa
i dzia³anie na rzecz poprawy stanu bezpieczeñstwa ruchu dro-
gowego, a w szczególnoœci bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y
szkolnej, poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecz-
nego poruszania siê po drogach, kszta³towanie partnerskich za-
chowañ wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie
podstawowych zasad i umiejêtnoœci udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej.

 Grzegorz Sowa, Kamil Lubera i Dominik Szela
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                               Danuta Tadla

Dzieñ Matki to najpiêkniejszy dzieñ w roku. Mi³oœæ
mamy i taty dla ka¿dego dziecka jest czymœ najwa¿niejszym.
Dzieñ Matki jest okazj¹, aby dzieci mog³y wyraziæ swoj¹
wdziêcznoœæ rodzicom za trud ich wychowania. Z tej okazji 24
maja br. w sali Domu Ludowego w Kielnarowej odby³o siê
spotkanie - „Dla Ciebie Mamo”.

Kielnarowa

Dla Ciebie Mamo...

gotowanym na tê okazjê programie s³owno-muzyczno-tanecz-
nym. Tañce, wiersze i piosenki by³y wyrazem szczerych uczuæ
dla Mam. Mo¿e nie wszystko sk³adnie przebiega³o, ale dzieci
w³o¿y³y w wystêpy ca³e swoje serce i mi³oœæ, a Mamy
z podziwem patrzy³y na pociechy.

Du¿¹ niespodziank¹ by³y kwiaty, które wszystkie dzie-
ci wrêczy³y swoim Mamom. Na twarzy nie jednej z nich poja-
wi³y siê ³zy wzruszenia, gdy jej dziecko wrêcza³o piêkn¹ czer-
wona ró¿ê i sk³ada³o ¿yczenia. Po czêœci artystycznej wszyst-
kie Mamy wraz z dzieæmi czêstowa³y siê pysznym ciastem,
herbatk¹ i soczkiem.

Ca³e spotkanie przebieg³o w bardzo mi³ej i ciep³ej at-
mosferze. Bo có¿ jest piêkniejszego - dla ka¿dej Mamy naj-
piêkniejsze jest jej dziecko, a dla ka¿dego dziecka jego Mama.

Bardzo serdecznie dziêkujê za pomoc w przygotowa-
niu tego spotkania. Przede wszystkim dzieciom za zaanga¿o-
wanie w przygotowanie programu artystycznego. Mamom za
przybycie i upieczenie pysznych ciast, wspó³organizatorce pani
bibliotekarce Stanis³awie Paluch, oraz pani Alicji Geroñ za
przygotowanie uk³adów tanecznych.

Na zakoñczenie, jeszcze raz dziêkujemy Mamom za to,
¿e s¹, ¿e nas kochaj¹ i ¿e zawsze mo¿emy na nie liczyæ. I pa-
miêtajcie drogie Mamy, ¿e my zawsze Was kochamy.

Z okazji Dnia Dziecka w imieniu swoim w³asnym oraz
wszystkich Rodziców sk³adamy dzieciom najserdeczniejsze
¿yczenia, spe³nienia najskrytszych marzeñ, oraz aby ich
dzieciñstwo by³o jak najlepsze i aby trwa³o jak najd³u¿ej!

                Barbara P³odzieñ

Dzieci i m³odzie¿ z Kielnarowej mia³y okazjê w szcze-
gólny sposób podziêkowaæ Mamom, za ich mi³oœæ, oddanie
i poœwiêcenie. Mamy oczywiœcie nie zawiod³y, licznie zgro-
madzone mog³y podziwiaæ swoje pociechy w specjalnie przy-

Za³o¿eniem turniejów jest jak naj-
szerszy udzia³ dzieci i m³odzie¿y. Aby
dotrzeæ do fina³u krajowego uczestnicy
przechodz¹ eliminacje na poziomie szko-
³y, gminy, powiatu i województwa.

W turnieju w £¹ce udzia³ wziê³o
dziewiêæ trzyosobowych dru¿yn ze szkó³
podstawowych. Jedn¹ z nich by³a nasza
szko³a. W grupie reprezentuj¹cej Szko³ê
Podstawow¹ w Tyczynie byli: Grzegorz
Sowa z kl. VIb, Kamil Lubera z kl. Va
i Dominik Szela z kl. Va. Ch³opcy spisa-
li siê na medal, zajêli I miejsce i bêd¹ re-
prezentowaæ szko³ê w kolejnym woje-
wódzkim etapie turnieju. Wrócili do
szko³y z pucharem i nagrodami, ka¿dy

z nich otrzyma³ kask ochronny do jazdy
na rowerze. Grzegorz Sowa zaj¹³ III miej-
sce w indywidualnej konkurencji i zosta³
dodatkowo nagrodzony materacem.

Burmistrz  Tyczyna
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

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

Dzieñ Dobrych Uczynków
Fundacja Ekologiczna „Arka”corocznie organizuje

19 maja Dzieñ Dobrych Uczynków. Jest to œwiêto spo³ecz-
nych, bezinteresownych inicjatyw na rzecz ludzi, zwierz¹t
i przyrody. Akcja skierowana jest do dzieci i m³odzie¿y szkol-
nej oraz organizacji spo³ecznych.

Nasza szko³a ju¿ po raz drugi w³¹czy³a siê w tê akcjê.
Nie trzymamy siê kurczowo daty 19 maja, bo chcemy inspiro-
waæ do dzia³ania przez ca³y czas. Dobre uczynki w naszej szkole
spe³niane s¹ przez ca³y rok szkolny. Podejmujemy wiele ini-
cjatyw, które wyra¿aj¹ troskê o innych ludzi, zdrowie i œrodo-

Teatrzyk „odpadowy”

wisko. Samorz¹d Uczniowski organizu-
je szereg akcji charytatywnych na rzecz
dzieci, chorych czy te¿ zwierz¹t ze schro-
niska „Kundelek”. Zuchy i harcerze chêt-
nie pomagaj¹ ludziom starszym i samot-
nym.

Dbaj¹c o kondycjê i sprawnoœæ
fizyczn¹ uczniów klas starszych zorga-
nizowano kilka wycieczek rowerowych,
które dostarczy³y wszystkim niezapo-
mnianych wra¿eñ. Ca³a szko³a uczestni-
czy³a w XVII Tygodniu Sportu Szkolne-

go oraz w IX Szkolnym Tygodniu Zdro-
wia. Dla naszych dzieci dzia³alnoœæ na
rzecz ekologii nie jest obca. Od czterech
lat wspó³pracujemy z Fundacj¹ „Gap
Polska”, realizuj¹c „Program ekozespo-
³ów” - w tym roku ph. „Zmniejszamy
swój œlad ekologiczny”. Dzieci nie tylko
poznaj¹ œwiat roœlin i zwierz¹t oraz inte-
resuj¹ siê czêsto skomplikowanymi dla
nich zjawiskami przyrodniczymi, ale sta-
raj¹ siê dbaæ o te „dobra natury”, aby
mo¿na by³o jak najd³u¿ej cieszyæ siê
piêknem i dobrem, które daje nam przy-
roda. W trosce o œrodowisko, któremu
zagra¿aj¹ plastikowe jednorazówki, u¿y-
wamy lnianych toreb ekologicznych.
Sprawnie przebiega te¿ „Œmieciobranie”
oraz zbiórka i segregacja odpadów, na

gicznego „Abecad³o œmieciad³o”, prowa-
dzone przez prezes Stowarzyszenia,
pani¹ Kasiê Rusza³ê. 19 maja br. nasi
„zerówkowicze” mieli okazjê obejrzeæ
„Teatrzyk Odpadowy” o tematyce zwi¹-
zanej z ochron¹ œrodowiska, segregacj¹
i recyklingiem odpadów, w wykonaniu
pani Haliny Gruszkoœ, wolontariuszki
Stowarzyszenia „Ekoskop” i wspó³autor-
ki „Abecad³a œmieciad³a”.

Przedstawione wy¿ej dzia³ania to
jeszcze jeden dowód na to, ¿e szko³a nie
tylko uczy, ale równie¿ wychowuje, bo -
jak twierdzi William Blake „dobro to
dzia³anie - czynienie czegoœ konkretne-
go we w³aœciwym czasie”.

Sprawozdanie z naszej ubieg³o-
rocznej akcji umieszczono na stronie in-

potrzeby której rozstawiono specjalne po-
jemniki, przeznaczone na papier, plastik
i baterie. „Nie œmiecimy, segregujemy -
odzyskujemy, szanujemy przyrodê, nie
zak³ócamy ¿ycia zwierz¹t i pomagamy
im, gdy tylko potrzeba, oszczêdzamy
wodê i energiê” - to tylko niektóre has³a
znane nawet szeœcio i siedmiolatkom.

Dziêki wspó³pracy ze Zwi¹zkiem
Komunalnym „Wis³ok” i Stowarzysze-
niem „Ekoskop”, dla klas I-III odby³y siê
zajêcia w formie aktywnej zabawy
z dzieæmi i segregacji opakowañ, z wy-
korzystaniem treœci elementarza ekolo-

t e r n e t o w e j
Fundacji Eko-
l o g i c z n e j
„ A r k a ”
www.funda-
c j a a r k a . p l
oraz w wyda-
nej niedawno
Ksiêdze Do-
brych Uczyn-
ków.

                  Iwona WoŸniak
            szkolny koordynator ds. ekologii
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Po raz kolejny Szko³a Podstawowa w Budziwoju po-
stanowi³a przywitaæ wiosnê po europejsku, w³¹czaj¹c siê
w projekt „Europejskiego Dnia Wiosny 2009”. Has³em prze-
wodnim tegorocznych obchodów jest „Europejski rok kreatyw-
noœci i innowacji”. G³ównym celem projektu jest umo¿liwie-
nie ludziom postrzegania zmian jako mo¿liwoœci i szans, zmie-
rzenia siê z nimi jako wyzwaniem.

Szko³y odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w stymulowaniu i od-
krywaniu postaw cechuj¹cych siê chêci¹ znajdowania rozwi¹-
zañ dla problemów, ciekawoœci œwiata oraz talentu. Kreatyw-
noœæ ma coraz wiêkszy udzia³ w edukacji uczniów. Oznacza

SP Budziwój

Europejski Dzieñ Wiosny 2009

to, ¿e innowacyjne umiejêtnoœci musz¹ byæ starannie pielêgno-
wane od najm³odszych lat w ca³ym procesie uczenia siê przez
ca³e ¿ycie. Nasza szko³a poszukuje nowych rozwi¹zañ, aby staæ
siê miejscem przyjaznym dla kreatywnoœci.

W ramach tegorocznych obchodów zrealizowaliœmy
nastêpuj¹ce dzia³ania, proponowane przez organizatorów tej
inicjatywy.

Zorganizowaliœmy spotkanie z p. Mart¹ G³odowsk¹ -
kierowniczk¹ Domu Ludowego w Budziwoju, która zapozna³a
uczniów klasy Vb z tradycyjnymi budziwojskimi piosenkami.
Te utwory stanowi¹ wspania³¹ czêœæ naszego ¿ycia, wartoœci
i kultury. S¹ przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale nie-
stety coraz czêœciej odchodz¹ w zapomnienie. Pani Marta przy-
nios³a ze sob¹ oryginalne stroje ludowe (uczniowie mieli oka-
zjê je przymierzyæ), opowiedzia³a o nich oraz o zespole œpie-
waczym „Budziwojce”, który ju¿ wkrótce bêdzie obchodzi³
25-lecie istnienia. Uczniowie obejrzeli tak¿e widowisko pt.
„Wesele budziwojskie”, które by³o przepe³nione w³aœnie ludo-
wymi przyœpiewkami. Na zakoñczenie dzieci nauczy³y siê
i wspólnie wykona³y piosenkê pt. „Ch³opcy z Budziwoja”. Za-

                          Bo¿ena Filip, Katarzyna B³oñska,

                                       Adrianna Gronko

jêcia bardzo siê podoba³y i na pewno przyczyni³y siê do wiêk-
szej œwiadomoœci kulturowej zwi¹zanej z rodzinn¹ miejsco-
woœci¹.

30 marca br. nasz¹ szko³ê odwiedzi³ i udzieli³ wywiadu
Albert Einstein - jeden z najwiêkszych naukowców dwudzie-
stego wieku, twórca teorii wzglêdnoœci, laureat Nagrody No-
bla za wyjaœnienie efektu fotoelektrycznego. Einstein wniós³
te¿ swój wk³ad do rozwoju filozofii nauki. W jego postaæ wcieli³
siê Sebastian Kozio³kiewicz, zaœ w role dziennikarzy - jego
koledzy i kole¿anki z klasy Vb. Albert Einstein odpowiada³ na
pytania dotycz¹ce swoich osi¹gniêæ naukowych, nagród, ale
te¿ opowiada³ o ¿yciu prywatnym. Uczniowie Vb z zaintereso-
waniem s³uchali o odczuciach i wra¿eniach wynalazcy po zdo-
byciu Nagrody Nobla.
          Uczniowie wykazali siê równie¿ bardzo dobr¹ znajomo-
œci¹ swojej najbli¿szej okolicy. Wykonali folder o Budziwoju
prezentuj¹cy najwa¿niejsze i najpiêkniejsze miejsca.

Spotkanie
z pani¹

Mart¹ G³odowsk¹

Spotkanie
Albertem

Einsteinem

Kolejnym dzia³a-
niem by³o opracowanie
albumu z ilustracjami
prezentuj¹cymi charakte-
rystyczne budowle Europy
wraz z opisem w jêzyku
angielskim.

Podjêta inicjatywa
po raz kolejny udowodni-
³a, ¿e nasi uczniowie s¹
bardzo otwarci na Europê
oraz mo¿liwoœci innowa-
cyjne, jakie daje nam przy-
nale¿noœæ do Unii Euro-
pejskiej.
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15-17 maja br. Stowarzyszenie
TrzeŸwoœciowe zorganizowa³o wyjazd  do
Sanktuarium Matki Bo¿ej w Licheniu.

Wyruszyliœmy 15 maja w pi¹tek
o godz. 5.30 w modlitewnym skupieniu
o trzeŸwoœæ naszych rodzin i spo³eczno-
œci lokalnej. Pierwszym puktem progra-
mu pielgrzymki by³o zwiedzanie w War-
szawie na ¯oliborzu koœcio³a œw. Stani-
s³awa Kostki - miejsce pos³ugi ks. Jerze-
go Popie³uszki zamordowanego przez
S³u¿by Bezpieczeñstwa 19 paŸdziernika
1984 r.

Modliliœmy siê przy grobie ks.
Jerzego oraz zwiedziliœmy w dolnym
koœciele muzeum s³ugi bo¿ego, poœwiê-
cone jego ¿yciu i ówczesnym realiom
PRL. W sali mêczeñstwa uczciliœmy
chwil¹ ciszy mêczeñstwo ks. Jerzego.

Stowarzyszenie TrzeŸwoœciowe „Wyzwolenie”

U matki Bo¿ej Bolesnej Królowej Polski

Uczestnicy pielgrzymki w Licheniu

Z Warszawy udaliœmy siê do Nie-
pokalanowa, miejsca pracy œw. Maksy-
miliana Marii Kolbego, gdzie zwiedzili-
œmy bazylikê oraz obejrzeliœmy Miste-
rium Mêki Pañskiej przygotowane przez
ojców franciszkanów, opiekunów sank-
tuarium.

Grób ks. Jerzego Popie³uszki

Misterium Mêki Pañskiej w Niepokalanowie

Z Niepokalanowa pojechaliœmy
do Lichenia.  Po roz1okowaniu siê w po-
kojach domu wypoczynkowo-noclego-
wym „Julia”czêœæ pielgrzymów uda³a siê
do Bazyliki. W sobotê rano rozpoczêli-
œmy zwiedzanie licheñskiego sanktu-
arium z przewodnikiem, które zakoñczy-

³o siê przy Bazylice NMP Bolesnej Kró-
lowej Polski. O godz. 12.00 uczestniczy-
liœmy we Mszy œw. odprawianej miêdzy
innymi w intencji Stowarzyszenia
i wszystkich pielgrzymów przyby³ych
do Matki Bo¿ej.

Zwiedzanie Sanktuarium w Licheniu

Nastêpnie  udaliœmy siê do miej-
sca objawieñ Matki Bo¿ej w lasku Gr¹-
bliñskim, gdzie uczestniczyliœmy w trzeŸ-
woœciowej Drodze Krzy¿owej przygoto-
wanej przez Stowarzyszenie. Droga Krzy-
¿owa pomimo deszczu zmobilizowa³a
pielgrzymów do uczestnictwa, a wielu do
przeczytania rozwa¿añ trzeŸwoœciowych.
Wieczorem wziêliœmy udzia³ w apelu Ma-
ryjnym i procesji ze œwiat³ami.

W niedzielê o godz. 7.00 udali-
œmy siê na Mszê œw. by po¿egnaæ siê
z Matk¹ Bosk¹ Bolesn¹ i zawierzyæ na-
sze trudne sprawy trzeŸwoœciowe i ro-
dzinne, a po œniadaniu udaliœmy siê
w drogê powrotn¹ do Tyczyna. W auto-
karze modliliœmy siê o trzeŸwoœæ w na-
szej lokalnej spo³ecznoœci. Wys³uchali-
œmy œwiadectwa ma³¿eñstwa z Rzeszo-
wa, które od ponad dwudziestu lat ¿yje
w trzeŸwoœci oraz œwiadectwa mê¿a wy-
chodz¹cego z na³ogu.

Przewodnicz¹cy  ST „Wyzwole-
nie” podziêkowa³ wszystkim za punktu-
alnoœæ oraz mi³¹ atmosferê na ca³ej tra-
sie pielgrzymki. Do Tyczyna wróciliœmy
oko³o godziny 19.30 choæ zmêczeni ale
pe³ni wiary i nadziei na lepsze trzeŸwe
¿ycie.

Stowarzyszenie TrzeŸwoœciowe
„Wyzwolenie”serdecznie zaprasza chêt-
nych na kolejny wyjazd w drodze do
trzeŸwoœci do Kalwarii Pac³awskiej
w dniu 27 czerwca 2009 r. (sobota).

Licheñska Grota

                  Tadeusz Keina
        Przewodnicz¹cy ST „Wyzwolenie”

Bazylika N.M.P. Bolesnej Królowej Polski
w Licheniu
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Spotkanie z twórczoœci¹ Andrzeja Korca

                               Alicja Kustra, Agnieszka Janda

Wydarzeniem, które towarzyszy³o obchodom Dni Ty-
czyna by³a wystawa malarstwa Andrzeja Korca - jednego
z najaktywniejszych i uznanych twórców w kraju. Deszcz
i  chmury nie odstraszy³y mi³oœników sztuki malarskiej. Wprost
przeciwnie - stworzy³y odpowiedni nastrój nostalgii i melan-
cholii.

Spotkanie sk³ada³o siê z dwóch czêœci. Zadaniem pierw-
szej z nich by³o (poprzez pytania) bli¿sze poznanie naszego
goœcia. Pan Andrzej wyjaœni³ uczestnikom tajniki tworzenia
obrazu. Zapytany o wp³yw, jaki wywar³ na jego twórczoœæ prof.
Szancenbach, odpowiedzia³, ¿e mistrz dawa³ ka¿demu studen-
towi du¿¹ dozê samodzielnoœci i dziêki temu on sam stara siê
nie narzucaæ formy swoim licealistom. Artysta zaznaczy³, ¿e

w malarstwie interesuje go konstrukcja obrazu, ekspresja ko-
lorów, faktura i technologia spoiw, gruntu i pigmentu. Chêtnie
opowiada³ o krótkim pobycie w Tyczynie, zagranicznych wo-
ja¿ach, plenerach, w których bra³ udzia³ oraz o tematyce swo-
ich obrazów.

W czêœci drugiej wspólnie z artyst¹ przenieœliœmy siê
do pomieszczeñ muzealnych, w których mogliœmy obejrzeæ jego
prace. Szczególne zainteresowanie odbiorców wzbudzi³y trzy
z nich. W prawdzie nie mia³y tytu³ów, ale zwiedzaj¹cy bez-
b³êdnie potrafili w zamierzonej „pl¹taninie” kolorów rozpo-
znaæ postacie grajków, handlarzy i artystów. Poœród swoich ob-
razów pan Andrzej da³ siê poznaæ równie¿ jako muzyk, bo oka-
za³o siê, ¿e jego drug¹ pasj¹ jest gra na gitarze i harmonijce.

Andrzej Korzec - studiowa³ malarstwo w krakowskiej

ASP w pracowni prof. Jana Szancenbacha. Bra³ udzia³

w wielu wystawach zbiorowych i plenerach w Polsce oraz

zagranic¹ (S³owacja, Niemcy, W³ochy itd.).

Otrzyma³ wielokrotnie nagrody lub wyró¿nienia w kon-

kursie „Obraz, grafika, rysunek, rzeŸba roku” (1995, 1998,

2000, 2005, 2006, 2008). Jest stypendyst¹ Ministra Kultury

i Sztuki (1996, 1997) oraz Burmistrza Miasta Klagenfurt.

Obecnie pracuje w Liceum Plastycznym w Rzeszowie

jako nauczyciel malarstwa i rysunku. Jest zas³u¿onym pe-

dagogiem, a wielu jego uczniów zdobywa³o nagrody w kon-

kursach, a póŸniej uzyska³o indeks na akademiê lub inne

studia.

SPEAKER Szko³a Jêzyka Angielskiego
36-020 Tyczyn, ul. Parkowa 27a,
tel. 017 22-93-610, 693-542-900

Pó³kolonia jêzykowo-sportowa dla dzieci w wieku 6-13 lat
oraz konwersacje dla gimnazjalistów 13-15 lat

Termin: 29 czerwca - 10 lipca 2009 r.
Miejsce: zespó³ pa³acowo-parkowy, Liceum w Tyczynie, ma-
lowniczym miasteczku 8 km od Tyczyna.
Koszt: 480/460 z³ stali klienci, +80 z³ * (zorganizowany do-
jazd z /do Rzeszowa),

   280 z³ kurs jêzykowy dla gimnazjalistów.
Program:
- zajêcia z jêzyka angielskiego w kilku grupach zaawanso-
wania z naciskiem na komunikacjê
                    (3 godz. dziennie dzieci/ 2 godz. gimnazjaliœci),
- karate z doœwiadczonym instruktorem oraz inne gry i za-

bawy sportowe, m.in. rugby, foodbol, baseball, hokej na
trawie i inne,

- tematyczne zajêcia plastyczne z wykorzystaniem nieco-
dziennych technik,
- elementy wiedzy o kulturze krajów anglojêzycznych,
np. zabawy w Indian, Aborygenów, rycerzy,
- aktywna nauka przez przygodê i zabawê; rzetelna wie-
dza jêzykowa i kulturowa doœwiadczonych anglistów, jak rów-
nie¿ goœci anglojêzycznych,
- 2 posi³ki dziennie.

Zg³oszenia do 19 czerwca 2009 r. przyjmuje Szko³a Jêzyka
Angielskiego SPEAKER z siedzib¹ w Tyczynie,
                                                                  tel. 017 22-93-610.

Zapraszamy do odwiedzenia miejsca imprezy; na oso-
biste spotkania z prowadz¹cymi prosimy umawiaæ siê telefo-
nicznie.
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11 maja br. w ramach Gminnych
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w naszej
szkole odby³y siê zawody sportowe dla
uczniów klas I - III. Do rywalizacji przy-
st¹pi³y Szko³y Podstawowe z Tyczyna,
Budziwoja, Matysówki, Hermanowej
i Borku Starego. Dru¿yny, sk³adaj¹ce siê
z 4 ch³opców i 4 dziewczynek, startowa-
³y w 7 konkurencjach by³y to:
> bieg sztafetowy - zawodnik ka¿dej dru-
¿yny mia³ za zadanie pokonanie wyzna-
czonego odcinka trasy i przekazanie pa-
³eczki sztafetowej kolejnemu cz³onkowi
zespo³u;
> konkurs rzutów pi³eczk¹ do worka -
ka¿dy zawodnik z wyznaczonego miej-
sca wykonywa³ dwa rzuty pi³eczk¹ do
worka trzymanego przez opiekuna;

SP Matysówka

Gminne Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej „Baw siê z nami”

                          Gniewomir Greñ

> wyœcigi w workach - uczniowie mieli
za zadanie pokonanie wyznaczonego
odcinka trasy skacz¹c lub biegn¹c
w workach;
> dru¿ynowy skok w dal z miejsca -
konkurencja ta polega³a na sumowaniu
skoków poszczególnych zawodników
danej dru¿yny;
> wyœcigi z zamian¹ pi³ek - ka¿dy za-
wodnik mia³ do pokonania wyznaczony
odcinek trasy, na pó³metku którego mu-
sia³ zamieniæ 2 pi³ki do siatkówki, na
2 pi³ki do koszykówki;
> strza³y do bramki - ka¿dy cz³onek dru-
¿yny mia³ za zadanie z wyznaczonej od-
leg³oœci oddaæ celny strza³ do bramki;
> bieg z przeci¹gniêciem szarfy - kon-
kurencja dru¿ynowa, polegaj¹ca na po-
konaniu wyznaczonego odcinka trasy
i w wyznaczonym miejscu przeci¹gniê-
ciu przez siebie szarfy.

Bezkonkurencyjna okaza³a siê
Szko³a Podstawowa z Tyczyna, która na
35 mo¿liwych do zdobycia punktów
uzbiera³a ich a¿ 34 i tym samym zajê³a

pierwsze miejsce w za-
wodach. Bardzo zaciêta
walka toczy³a siê
o drug¹ lokatê, któr¹
w koñcowym rozra-
chunku wywalczy³a
Szko³a Podstawowa
z Budziwoja wyprze-
dzaj¹c o jeden punkt

z opiekunami dru¿yn z ka¿dej szko³y,
którym serdecznie za to dziêkujemy.

 Pami¹tkowe zdjêcie
uczestników zawodów

sportowych
w Matysówce

Parafialny Zespó³ „Caritas”
Hermanowa

zaprasza na III Wyjazd Wakacyjny
„Szlakiem ró¿nych kultur” do Ode-
ssy (Morze Czarne).

Wyjazd odbêdzie siê w terminie
24 lipca do 2 sierpnia br.
Zg³oszenia do 19 czerwca 2009 r.

Szczegó³owe informacje pod nr.
tel. 660-932-922.

ekipê Szko³y Podstawowej  z Hermano-
wej, która zajê³a trzecie miejsce. Tu¿ za
podium znalaz³y siê szko³y z Matysówki
i Borku Starego.

Ka¿da dru¿yna odebra³a z r¹k dy-
rektora SP w Matysówce mgr Lidii Ku-
piszewskiej okolicznoœciowe dyplomy
i nagrody rzeczowe, a pierwsze trzy szko-
³y zosta³y dodatkowo nagrodzone pucha-
rami, które ufundowane zosta³y dziêki
pomocy Gminnej Komisji d/s Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych.

Zawody odby³y siê w mi³ej i spor-
towej atmosferze, a nad ich prawid³owym
przebiegiem czuwa³ nauczyciel wycho-
wania fizycznego Gniewomir Greñ wraz
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Inwestycje budowlane
kubaturowe

Ogó³em wydatki ³¹cznie z robotami dodatkowymi wy-
nios³y 257.623,72 z³. Wykonawc¹ zadania by³o Przedsiêbior-
stwo „WEBUD” z Rzeszowa.
> Wykonaliœmy równie¿ elewacjê z ociepleniem i kolory-
styk¹ Szko³y Podstawowej w Kielnarowej.

szko³y, za roboty te zap³aciliœmy 149.669,42 z³ ogó³em. Obec-
nie trwaj¹ prace dodatkowe przy szkole, które planujemy za-
koñczyæ do 22 czerwca br. Wykonawc¹ zadania jest Firma RAF-
MAR z Lutczy.
> Rozbudowa i nadbudowa pawilonu zaplecza stadionu
sportowego w Tyczynie, ul. Cicha.

Jest do drugi etap realizacji zadania na br. Pierwszy etap
obejmowa³ wykonanie stanu zamkniêtego budynku ze stolark¹
okienn¹, dachem i instalacj¹ odgromow¹.

Do wykonania pozostaj¹ wszystkie instalacje oraz ro-
boty ogólnobudowlane i wykoñczeniowe.

Przewidujemy zakoñczenie zadania na sezon sportowy
tj. na 15 wrzeœnia 2009 r.

Wykonawc¹ zadania jest Firma RAF-MAR z Lutczy,
wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakres robót obejmowa³ wykonanie elewacji budynku
szko³y styropianem gr. 10,0 cm wraz z kolorystyk¹, ob³o¿enie
p³ytkami antypoœlizgowymi schodów, u³o¿enie kostki bruko-
wej wokó³ budynku oraz dojazdu do szko³y, wykonanie miej-
sca parkingowego na samochody osobowe oraz drobne roboty
towarzysz¹ce. Aktualnie odebrano wykonan¹ ca³¹ elewacjê                                                        Bogumi³a Kiczek

Zezwolenie na lokalizacjê zjazdu z drogi wydaje w³a-
œciwy zarz¹dca drogi. Za wybudowanie lub przebudowê
zjazdu bez zezwolenia gro¿¹ kary.

Budowa lub przebudowa zjazdu nale¿y do w³aœciciela
lub u¿ytkownika nieruchomoœci przyleg³ych do drogi, po uzy-
skaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarz¹d-
cy drogi na lokalizacjê zjazdu lub jego przebudowê.

Zezwolenie na zjazd
Zezwolenie na lokalizacjê zjazdu wydaje siê generalnie

na czas nieokreœlony. W zezwoleniu na lokalizacjê zjazdu okre-
œla siê miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne,
a w zezwoleniu na przebudowê zjazdu - jego parametry tech-
niczne. W przypadku obu zezwoleñ musi siê w nich znaleŸæ
pouczenie o obowi¹zku:
- uzyskania przed rozpoczêciem prac budowlanych pozwole-
nia na budowê, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania
zg³oszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz
uzyskania zezwolenia zarz¹dcy drogi na prowadzenie robót
w pasie drogowym;
- uzgodnienia z zarz¹dca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowê, projektu budowlanego zjazdu.

Odmowa zezwolenia
Ze wzglêdu na wymogi wynikaj¹ce z warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne, zarz¹dca
drogi mo¿e odmówiæ wydania zezwolenia na lokalizacje zjaz-
du lub jego przebudowê albo wydaæ zezwolenia na lokalizacje
zjazdu na czas okreœlony. Decyzja o wydaniu zezwolenia na

Budowa zjazdu
wymaga pozwolenia i projektu

lokalizacjê zjazdu wygasa, je¿eli w ci¹gu trzech lat od jego
wydania zjazd nie zosta³ wybudowany.

Gro¿¹ kary
Za wybudowanie lub przebudowê zjazdu:

- bez zezwolenia zarz¹dcy drogi,
- o powierzchni wiêkszej ni¿ okreœlona w zatwierdzonym pro-
jekcie budowlanym zjazdu, zarz¹dca wymierza w drodze de-
cyzji administracyjnej, karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 10-krot-
noœci op³aty ustalanej za zajêcie pasa drogowego, która ustala-
na jest zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

Warunki techniczne
Na autostradach i drogach ekspresowych stosowanie

zjazdów jest zabronione, a na drogach g³ównych ruchu przy-
œpieszonego stosowanie zjazdów jest dopuszczalne wyj¹tko-
wo, gdy brak innej mo¿liwoœci dojazdu lub nie jest uzasadnio-
ne b¹dŸ mo¿liwe wykonanie albo wykorzystanie istniej¹cej
drogi ni¿szej klasy do obs³ugi przyleg³ych nieruchomoœci (par.
9 ust. 1 pkt 1-3 rozporz¹dzenia ministra transportu i gospodar-
ki morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytu-
owanie).

Zjazdy dziel¹ siê na publiczne i indywidualne, przy
czym: zjazd publiczny - to okreœlony przez zarz¹dcê drogi jako
zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym jest prowa-
dzona dzia³alnoœæ gospodarcza, a w szczególnoœci do stacji
paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemys³owe-
go, handlowego lub magazynowego. Natomiast zjazd indywi-
dualny jest okreœlony przez zarz¹dcê drogi jako zjazd do jed-
nego lub kilku obiektów u¿ytkowanych indywidualnie.
                                                         Ci¹g dalszy na stronie 17
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Urodzi³ siê 19 stycznia 1878 r.
w Budziwoju, w rodzinie Kazimierza
i Marii z d. Stachurska. Szko³ê po-
wszechn¹ ukoñczy³ w Budziwoju, gim-
nazjum w rzeszowskim kolegium pijarów
w latach 1891-1899. W 1902 r. zosta³
alumnem Seminarium Duchownego
w Przemyœlu. W okresie tym, jako m³o-
dy cz³owiek zaanga¿owa³ siê w dzia³al-
noœæ polityczn¹. W latach 1903-1910
wype³nia³ obowi¹zki cz³onka Rady Po-
wiatowej. Warto nadmieniæ, ¿e w okre-
sie tym by³ przecie¿ klerykiem, a póŸ-
niej, po wyœwiêceniu kap³anem. Semina-
rium Duchowne z wynikiem pozytyw-
nym ukoñczy³ w 1906 r. Do œwiêceñ ka-
p³añskich zosta³ dopuszczony 1 lipca
1906 r.

Biografiê ks. Franciszka Kotuli
najdobitniej zobrazowa³ dotychczas Bar-
tosz Walicki, dziennikarz „Kuriera Soko-
³owskiego”, a zarazem wyj¹tkowo docie-
kliwy historyk i regionalista z Soko³owa,
gdzie ks. Franciszek w okresie od 9 czerw-
ca 1915 r. do 30 listopada 1916 r. pe³ni³
obowi¹zki wikariusza parafii. Kap³añskie
drogi prowadzi³y ks. Franciszka przez
kilka parafii. Jako neoprezbiter, w mie-
si¹c po przyjêciu kap³añstwa, zosta³ skie-
rowany na pierwsz¹ placówkê duszpa-
stersk¹ do parafii w Gniewczynie, pod
Przeworskiem. Podj¹³ obowi¹zki koope-
ratora, czyli wikariusza. Przebywa³ tam
na duszpasterskiej s³u¿bie prawie trzy
lata, tj. do 30 czerwca 1908 r. Kolejna
parafia to Izdebki, gdzie przebywa³ doœæ
krótko, bowiem od 1 lipca do 30 listopa-
da 1909 r. Od 1 grudnia 1909 r. do 31 mar-
ca 1911 r. przebywal jako kooperator-wi-
kariusz w Krasiczynie, a od 1 kwietnia do
31 lipca 1911 r. w parafii Kurzyn w deka-
nacie rudnickim.

1 sierpnia 1911 r. przyj¹³ obowi¹z-
ki wikariusza w Kamieniu (dekanat rud-
nicki). Od 1lipca 1913 r. by³ wikariuszem
w parafii Majdan Królewski. Jego pos³u-
ga na tym stanowisku koœcielnym trwa³a
dwa lata, od 9 czerwca 1915 r. do 30 li-
stopada 1916 r. 1grudnia obj¹³ obowi¹z-
ki wikariusza w parafii Rzeszów - Staro-
mieœcie. Pracowa³ tam do 20 lutego 1920
roku. Jako wikariusz, w dniach 17-18
kwietnia 1918 r. zosta³ poddany spraw-
dzianowi na proboszcza.

W wyniku pozytywnego egzami-
nu, 1 marca 1917 r. zosta³ mianowany
proboszczem parafii pod wezwaniem œw.
Wawrzyñca w Malawie. Zast¹pi³ na tym

Z cyklu: Niech pozostan¹ w naszej pamiêci

Ksi¹dz Franciszek Kotula z Budziwoja, proboszcz z Malawy
stanowisku ks. Antoniego Grymskiego,
który zosta³ przeniesiony do Wide³ki. Jak
zapisano wówczas: „Gdy nadszed³ wy-
znaczony termin przybycia do naszej
parafii nowego proboszcza, gospodarze
ubrani w barwne stroje krakowskie, wy-
jechali po niego na koniach z tr¹bkami
do granic parafii. Banderia w zasadzie
wyje¿d¿a³a tylko po ksiêdza biskupa, gdy
przybywa³ do parafii na wizytacjê. Ten
zaszczyt jednak spotka³ te¿ nowego pro-
boszcza. Ca³y orszak przeje¿d¿aj¹c przez
wieœ, obwieszcza³ wszystkim o niezwy-
k³ej uroczystoœci we wsi. Banderiê pro-
wadzi³ by³y naczelnik gminy Walenty
Szczepañski. Dzwony koœcielne mia³y
równie¿ dzwoniæ podczas przejazdu, na-
wet ludzie byli ju¿ do tego wyznaczeni,
jednak ksi¹dz Antoni Grymski nie zezwo-
li³ na to”.

Ks. Franciszek Kotula nie zasta³
parafii w stanie pe³nego zagospodarowa-
nia. Nowy proboszcz za punkt honoru
przyj¹³ sobie zagospodarowanie plebanii
i gruntów plebañskich, z których wiêk-
szoœæ nie by³a uprawiana. Wkrótce mu-
sia³ zmierzyæ siê z wyj¹tkowym wyzwa-
niem, jakim sta³a siê budowa nowej œwi¹-
tyni. 6 maja 1921 r. dotychczasowa drew-
niana œwi¹tynia sp³onê³a. Œwi¹tynia zo-
sta³a zbudowana przez Józefa Poniñskie-
go dzierz¹wcê Malawy w 1721 r. Mia³a
masywne dêbowe  podwaliny, dach po-
kryty gontem, a od 1919 r. blach¹. Para-
fia stanê³a przed nowym, niezwyk³ym
wyzwaniem. Musia³a udŸwign¹æ ciê¿ar
budowy nowego koœcio³a, co wcale nie
by³o ³atwym zadaniem. Ze wzglêdu na
rozmiar nowej œwi¹tyni zdecydowano siê
na budowê w innym miejscu, ni¿ po-
przednia. Jednak¿e, w wyniku nadzwy-
czajnego wysi³ku nowego proboszcza
i parafian, po dwóch latach w 1923 r. zbu-
dowano nowy koœció³, w stylu neogotyc-
kim. W 1923 r. nowa œwi¹tynia zosta³a
poœwiêcona przez biskupa pomocnicze-
go diecezji przemyskiej ks. bp. Karola
Józefa Fischera, a w piêæ lat póŸniej 27
sierpnia 1928 r. konsekrowa³ j¹ ordyna-
riusz przemyski ks. bp. Franciszek Barda.

Na proboszczu spocz¹³ obowi¹-
zek pe³nego wyposa¿enia œwi¹tyni. Mu-
szê nadmieniæ, ¿e po po¿arze ocala³a tyl-
ko niewielka czêœæ wyposa¿enia, naczyñ
liturgicznych i szat obrzêdowych. Do
tego nale¿y nadmieniæ, ¿e ta parafia na-
le¿a³a do biedniejszych. Postêpuj¹ca in-
flacja wówczas dope³nia³a czasu pogar-

dy dla rz¹dz¹cych, a ludnoœæ czyni³a jesz-
cze biedniejsz¹. I dlatego o wyzwaniu
„malawiaków” nale¿y wyraziæ siê
w tym miejscu z pe³nym uznaniem. Przed
wybuchem wojny uda³o siê w tej parafii
zakupiæ jeszcze trzy dzwony w firmie
Szwalbego w Bielsku-Bia³ej. Dla upa-
miêtnienia proboszcza ks. Franciszka
Kotuli jednemu z nich nadano imiê
„Franciszek”.

Cech¹ charakterystyczn¹ z tego
okresu jest fakt wyj¹tkowej postawy ks.
proboszcza Kotuli. Osobiœcie - jak zazna-
czy³ wspominany ju¿ Bartosz Walicki
by³ cz³owiekiem wyj¹tkowej dyscypliny.
Wymaga³ od siebie, ale tak¿e i od para-
fian. St¹d te¿ zachowa³y siê informacje
o konfliktach z wiernymi. Biskup prze-
myski w pewnym okresie podda³ nawet
analizie dalsze funkcjonowanie w Mala-
wie samodzielnej parafii. Projekt prze-
widywa³ jej w³¹czenie do parafii w Kra-
snem. Jednak z up³ywem czasu ksi¹dz
proboszcz  zyska³ sobie poparcie u wier-
nych, a sam dostosowa³ siê do nowych
wyzwañ. Nadmieniæ nale¿y, ¿e do koñca
¿ycia cechowa³ go upór, obowi¹zkowoœæ
oraz wymagaj¹ca postawa. Do lokalnej
anegdoty przesz³o zachowanie siê ks.
proboszcza w stosunku do narzeczonych,
którzy przyszli do niego zamówiæ œlub.
Nie potrafili wykazaæ siê w³aœciw¹
wiedz¹ z zakresu praw wiary. Kap³an nie
przebieraj¹c w s³owach i czynach wzi¹³
wówczas laskê i ok³ada³ ni¹ pana m³ode-
go, ucz¹c szacunku do Koœcio³a.

Pomimo wyzwania jakim by³a
budowa koœcio³a, ks. Kotula widzia³ tak-
¿e inne cele, realizowa³ je na rzecz wspól-

                      Ci¹g dalszy na stronie 16

Ks. Franciszek Kotula



13G£OS TYCZYNA     11/2009

„D³uga lekcja” Ewy Ostrow-
skiej to ksi¹¿ka poruszaj¹ca wspó³cze-
sne problemy m³odzie¿y, choæ zosta³a na-
pisana 30 lat temu. Bohaterkami powie-
œci s¹ trzy dziewczyny, uczennice drugiej
klasy liceum. Ewa - córka bogatych ro-
dziców, op³ywaj¹ca we wszelkie luksu-
sy; z matk¹ pastwi¹c¹ siê psychicznie nad

Pó³ka z ksi¹¿kami

sporo zarabiaj¹cym ojcem - architektem;
Magda - mieszka z mam¹, która prac¹ po
godzinach stara siê nieba przychyliæ swo-
jej Madzi, a córka odp³aca siê - wulgar-
nym sposobem bycia, brakiem kultury
i impertynencj¹. I Ania - mieszkaj¹ca
w drewnianym domu z m³odszymi siostra-
mi i rodzicami. Te trzy bohaterki poznaje-
my na progu nowego roku szkolnego.

„Dziki szczaw” to debiutancka
powieœæ Agnieszki Gil. Akcja ksi¹¿ki
rozgrywa siê na wakacjach. Nad Pilicê
do dawnych znajomych przyje¿d¿a
15-letnia £ucja wraz z mam¹. Obie pa-
nie korzystaj¹ z wiejskich uroków;
chodz¹ na spacery, opalaj¹ siê, p³ywaj¹
w rzece, rozmawiaj¹ ze sob¹ na tematy
mniej i bardziej powa¿ne. „Miastowym”
(szczególnie £ucji) przygl¹da siê Mirek,
który mieszka obok z rodzicami. M³odzi
poznaj¹ siê, podobaj¹ siê sobie, ale ró¿-
nice w postrzeganiu œwiata utrudniaj¹ im
wzajamny kontakt. £ucja zachwyca siê

wodem wyjecha³ do Kanady i tam u³o-
¿y³ sobie ¿ycie. Mama i córka nie mog¹
znaleŸæ wspólnego jêzyka. Tamara ma za
z³e mamie, ¿e spotyka siê ona ze sporo
m³odszym od siebie mê¿czyzn¹ - Igorem.
Dziewczyna na znak protestu kupuje
ma³ego kotka, który uwielbia s³odycze
i budyñ waniliowy. Pewnego dnia mama
oznajmia córce, ¿e jedzie z Igorem na
wakacje do Grecji, a Tamara spêdzi swój
wolny od nauki czas u bli¿ej nieznanej
siostry ojca we Wrzosowie. Wakacyjny
pobyt u ciotki sprawi, ¿e bohaterka do-
wie siê nieco prawdy o swoim tacie
i o sobie, pozna nowych ludzi, prze¿yje
niemal mro¿¹c¹ krew w ¿y³ach przygo-
dê z szalon¹ kobiet¹ i nauczy siê piec wy-
œmienite ciasta.

G³ównym bohaterem powieœci
Marty Sienkiewicz pt. „W cieniu mo-
tyla” jest 13-letni Konstanty. Od œmierci
rodziców ch³opiec mieszka u wujka. Ko-
cio nie jest jednak szczêœliwy; starszy

tym, co wiejskie, dla Mirka natomiast
wszystko to, co podoba sie £ucji na wsi
jest zwyczajne. Mimo ró¿nic para pró-
buje poznaæ siê bli¿ej i choæ trochê zro-
zumieæ œwiat tej drugiej strony.

Wolicie æmy czy motyle? To py-
tanie pojawia siê kilkakrotnie na kartach
powieœci Moniki Lipiñskiej pt. „Æmy
i motyle”. Bohaterk¹ tej ksi¹¿ki jest
16-letnia Tamara, która mieszka we Wro-
c³awiu. Nie jest ona typow¹ nastolatk¹,
lubi hipisowsko-cygañski styl ubierania
siê, ma swoje pogl¹dy na œwiat i zero ko-
le¿anek. Dziewczyna mieszka z mam¹ -

w³aœcicielk¹ ekskluzywnego salonu
kosmetycznego i wielbicielk¹ nowocze-
snego stylu ¿ycia. Tata jeszcze przed roz-

kuzyn - Olo - ci¹gle mu dokucza i w do-
bitnych s³owach przypomina, ¿e Kon-
stanty „tylko” mieszka z jego rodzin¹.
Ch³opiec ma du¿e problemy z matema-
tyk¹, poza tym czuje siê nierozumiany
przez kolegów z klasy i rodzinê.
                             Zapraszam do lektury!

                            Agnieska Janda

Ksi¹¿ki o gminie
W Urzêdzie Miejskim pok. 21

i 25 (I piêtro), mo¿na nabyæ ksi¹¿ki
i mapy o gminie Tyczyn. S¹ to:
> ZIEMIA TYCZYÑSKA z bliska i z da-
leka (2008), album wg koncepcji Kazi-
mierza Szczepañskiego, cena 35 z³.
> Ziemia tyczyñska w starej fotografii
(2008), album, koncepcja Alicja Kustra
i Kazimierz Szczepañski, cena 25 z³.
> Kartki z dziejów Tyczyna i okolic,
pr. zbiorowa, cena 15 z³.

> Wokó³ tyczyñskiego wzgórza. Legen-
dy znad Strugu i Hermanówki, autor
Zbigniew Trzeœniowski (2007), cena 20 z³.
> Tyczyn - edukacja regionalna. Pro-
gram wycieczek po Tyczynie i okolicy
dla klas IV-VI (2006), autorka Anna
Kowalczyk, cena 15 z³.
> Tyczyn i okolice (2003), aut. Barbara
Samolewicz, cena 10 z³.
> Album Ziemia Tyczyñska (2006), tekst
Dominika Leszczyñska, zdjêcia Bartosz
Frydrych i archiwum UGiM, opracowa-
nie graficzne Sylwia Tulik, cena 30 z³.
> Szko³a w Budziwoju w latach 1847-

1973 (2005), autorki: Teresa Borowiec
i Regina Kawa; cena 15 z³.
> Koœció³ w Budziwoju (2006), autorki:
Teresa Borowiec, Regina Kawa; cena 15 z³.
> Historia budziwojskich ch³opów
(2005), aut. Wioletta Pruchnik; cena 15 z³.
> W³adys³aw Samek. Ch³op - inteligent
z Borku Starego (2004), opracowanie re-
dakcyjne Wanda Daszykowska-Ruszel,
cena 15 z³.
> Samorz¹d lokalny- istota, efekty
i doœwiadczenia (2005), cena 10 z³.
> Mapy: województwo podkarpackie,
cena 5 z³; okolice Rzeszowa, cena 5 z³.
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Miejsko-Gminny Oœrodek Pomo-
cy Spo³ecznej w Tyczynie od stycznia br.
rozpocz¹³ realizacjê kolejnego projektu
systemowego „Czas na aktywnoœæ
w gminie Tyczyn”, wspó³finansowane-
go przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pita³ Ludzki Priorytet VII Dzia³anie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji Poddzia³anie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez
oœrodki pomocy spo³ecznej.

Instytucj¹ poœrednicz¹c¹ we
wdra¿aniu projektu jest Wojewódzki
Urz¹d Pracy, z którym Miejsko-Gminny
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej podpisa³
umowê ramow¹.

Na podstawie danych zgromadzo-
nych przez Miejsko-Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Tyczynie wynika,
¿e najczêœciej wystêpuj¹cym problemem
w gminie Tyczyn jest bezrobocie.

Zadaniem M-GOS w Tyczynie
jest udzielanie takiego wsparcia osobom
i rodzinom, które umo¿liwi im samo-
dzieln¹ egzystencjê, da szansê zaspoko-
jenia niezbêdnych potrzeb, zapewni sku-
teczn¹ realizacjê ról spo³ecznych oraz
stworzy mo¿liwoœæ rozwoju. Skuteczna
pomoc oznaczaæ tak¿e bêdzie pozbawie-
nie uprawnieñ do pomocy spo³ecznej
poprzez usuniêcie, b¹dŸ ograniczenie
ró¿nych dysfunkcji i wyprowadzenie
z grupy ryzyka w ka¿dym przypadku,
kiedy jest to tylko mo¿liwe.

Rekrutacja uczestników projektu
„Czas na aktywnoœæ w gminie Tyczyn”
odbywa³a siê poprzez kontakt z odbior-
cami œwiadczeñ, wstêpn¹ diagnozê po-
trzeb uczestników projektu, przez wype³-
nienie ankiety, co pozwoli³o pracowni-
kom socjalnym M-GOPS w Tyczynie na
wytypowanie potencjalnych uczestników
projektu. Rekrutacja nast¹pi³a z zacho-
waniem zasady równoœci szans.

Uczestnikami projektu systemo-
wego s¹ zarówno osoby korzystaj¹ce ze
œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, które s¹
bezrobotne jak rówie¿ osoby posiadaj¹-
ce status rolnika. Osoby te s¹ w wieku
aktywnoœci zawodowej.W projekcie bie-
rze udzia³ 20 uczestniczek w tym 15 no-
wych osób oraz 5 uczestniczek, które
bra³y udzia³ w projekcie realizowanym
w ubieg³ym roku ze wzglêdu na dalsz¹

chêæ podnoszenia kwalifikacji i umiejêt-
noœci spo³ecznych. Dla ka¿dej osoby ob-
jêtej programem zosta³ opracowany In-
dywidualny Plan Dzia³ania.

W ramach projektu wszystkie
uczestniczki zawar³y kontrakty socjalne
z pracownikami M-GOPS w Tyczynie
dotycz¹ce wspó³pracy oraz zobowi¹za³y
siê do uczestniczenia we wszystkich ro-
dzajach przewidzianych dla nich szkoleñ
w zwi¹zku z udzia³em w projekcie.

G³ównym celem projektu jest po-
moc osobom w przezwyciê¿eniu trud-
nych sytuacji ¿yciowych i umo¿liwienie
im aktywizacji edukacyjnej, zawodowej,
spo³ecznej i zdrowotnej.

Celem szczegó³owym projektu
jest wsparcie osób bezrobotnych oraz rol-
ników poprzez podniesienie ich kwali-
fikacji i umiejêtnoœci, jak równie¿ udzia³
w warsztatach umiejêtnoœci spo³ecznych,
poradnictwu specjalistycznemu, media-
cjom rodzinnym i terapii psychologicznej.

Celem szczegó³owym bêdzie
równie¿ zwiêkszenie skutecznoœci pracy
socjalnej w gminie Tyczyn.

Uczestniczki projektu zosta³y ob-
jête poradnictwem i wsparciem poprzez
warsztaty i szkolenia grupowe z nastê-
puj¹cymi specjalistami:
> doradc¹ zawodowym - maj¹ce na celu
poznanie procesów i tendencji zachodz¹-
cych na rynku pracy, swoich mocnych
stron, ocenê w³asnej przydatnoœci na ryn-
ku pracy, mo¿liwoœci i predyspozycji
zawodowych, które buduj¹ w³asn¹ dro-
gê zawodow¹, poznanie podstaw auto-
prezentacji, poznanie zasad pisania do-
kumentów aplikacyjnych, nabycie umie-
jêtnoœci prowadzenia rozmów kwalifika-
cyjnych, zdobycie wiedzy i praktycznych
wskazówek dotycz¹cych sposobów po-
szukiwania pracy;
> specjalist¹ ds. kompetencji zawodo-
wych - nauka umiejêtnoœci komunikacji
interpersonalnej, trening asertywnoœci,
trening umiejêtnoœci spo³ecznych;
> mediatorem rodzinnym - w zakresie
skutecznego komunikowania siê, pojêcia
konfliktu, analizy w³asnych mechani-
zmów reagowania na konflikt, metod roz-
wi¹zywania konfliktów, mediacji jako
skutecznej drogi do porozumiewania siê,
w jakich sytuacjach korzystaæ z media-
cji, jak równie¿ aspekty prawne media-

cji, kiedy prowadzone s¹ mediacje;
> psychologiem - w zakresie zdefinio-
wania potrzeb osoby znajduj¹cej siê
w trudnej sytuacji, pomoc w rozwi¹zy-
waniu problemów zwi¹zanych z trudno-
œciami wynikaj¹cymi z braku pracy, tre-
ning umiejêtnoœci psychospo³ecznych,
warsztaty motywacyjne i bie¿¹ce konsul-
tacje.

Ponadto ka¿da z uczestniczek od-
bywa indywidualne konsultacje z w/w
specjalistami celem lepszego rozpozna-
nia indywidualnych potrzeb w znalezie-
niu pracy, poznanie osobistych preferen-
cji zawodowych, a tak¿e wyboru odpo-
wiedniego rodzaju pracy oraz kierunku
szkolenia lub przekwalifikowania zawo-
dowego.

Konsultacje indywidualne w ra-
mach aktywizacji spo³ecznej prowadzo-
ne s¹ w terminach, które zosta³y ustalo-
ne w Indywidualnym Planie Dzia³ania.

W ramach aktywizacji edukacyj-
nej uczestniczki projektu wezm¹ udzia³
w kursie zgodnym z ich predyspozycja-
mi dostosowanym do lokalnego rynku
pracy celem zwiêkszenia ich szans na
zdobycie zatrudnienia. 15 uczestniczek
weŸmie udzia³ w kursie sprzedawca
z obs³ug¹ komputera i kas fiskalnych,
5 uczestniczek skorzysta z kursu z zakre-
su wiza¿u, makija¿u i stylizacji paznokci.

Miejsko-Gminny Oœrodek Pomo-
cy Spo³ecznej wspó³pracuje w zakresie
wymiany informacji na podstawie poro-
zumienia zawartego z Powiatowym
Urzêdem Pracy w Rzeszowie.

Projekt „Czas na aktywnoœæ
w gminie Tyczyn” poprzez zwiêkszenie
roli pracy œrodowiskowej, zindywiduali-
zowane podejœcie do klientów oœrodka
pomocy spo³ecznej, podniesienie kwali-
fikacji zawodowych i umiejêtnoœci spo-
³ecznych uczestniczek niew¹tpliwie
zwiêksza ich szansê na rynku pracy.

Zakoñczenie realizacji projektu
nast¹pi 31grudnia 2009 roku.

Cz³owiek
- najlepsza inwestycja

                     mgr Barbara Lew

                             Kierownik

                           Miejsko-Gminnego

                  Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

                               w Tyczynie
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Jeœli szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska                      nr oferty

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. 017 22-91-885.

- magazynier                                   2466
- spawacz metod¹ 135                      2465
- elektromechanik utrzymania ruchu   2464
- pracownik produkcji metalowej   2463
- elektryk                                         2462
- samodzielna ksiêgowa                    2454
- kierowca kat. C                             2448
- piekarz piecowy                             2285
- murarz                                           2440
- kelner                                            2438
- magazynier czêœci elektronicznych  2435
- spawacz metod¹ TIG                       2434
- elektryk                                            2430
- kucharz do pizzerii                          2429
- asystentka stomatologiczna            2424
- kasjer - sprzedawca                         2416
- dekarz-blacharz                             2400
- fryzjer mêski                                 2394
- krawcowa                                      2388
- mechanik samochodowy                2377

> w sprawie przed³u¿enia do dnia 31
paŸdziernika 2009 r. okresu zasi³kowe-
go, na który ustalane jest prawo do œwiad-
czeñ rodzinnych oraz zmiany zasad przy-
znawania dodatku z tytu³u rozpoczêcia
roku szkolnego.

Ustaw¹ z dnia 17 paŸdziernika
2008 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych (Dz.U. z 18 grudnia 2008 r.,
Nr 223, poz. 1456), okres zasi³kowy usta-
lony zosta³  na  okres od 1 listopada do
31  paŸdziernika  nastêpnego  roku  ka-
lendarzowego. W zwi¹zku z tym, bie¿¹-
cy okres zasi³kowy, który rozpocz¹³ siê
1 wrzeœnia 2008 r., zosta³ przed³u¿ony do
31 paŸdziernika 2009 r.

Prawo do dodatków zwi¹zanych
z nauk¹ dziecka ustalane jest odpowied-
nio do obowi¹zuj¹cych dotychczas zasad
poœwiadczenia nauki dziecka, uwzglêd-
niaj¹c zarówno bie¿¹cy rok szkolny 2008/
2009, jak i dwa miesi¹ce (wrzesieñ, paŸ-
dziernik 2009) przysz³ego roku szkolnego.

W zwi¹zku z powy¿szym Miej-
sko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Tyczynie informuje, i¿ aby otrzy-
maæ dodatek do zasi³ku rodzinnego z ty-
tu³u rozpoczêcia roku szkolnego 2009/
2010 nale¿y jak najszybciej wyst¹piæ
z wnioskiem o przyznanie przedmioto-
wego dodatku.

Wnioski nale¿y sk³adaæ w Miej-
sko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo-
³ecznej w Tyczynie w pokoju nr 12, od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30
do 15.30.

Komunikaty Miejsko-Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Tyczynie

Agencja Rynku Rolnego w Rze-
szowie informuje, ¿e wiosn¹ 2009 r. przy-
pada kolejny termin sk³adania wniosków
o dop³aty z tytu³u zu¿ytego do siewu lub
sadzenia kwalifikowanego materia³u
siewnego.

Wnioski nale¿y sk³adaæ w termi-
nie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2009 r.
We wskazanym terminie bêdzie mo¿na
ubiegaæ siê o przyznanie dop³aty
z tytu³u zu¿ytego do siewu materia³u
siewnego kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany:
> zbó¿ ozimych (wysianych w okresie
od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.),
> zbó¿ jarych (wysianych w 2009 r.),
> roœlin str¹czkowych (wysianych
w 2009 r.),      Sekcja Informacji OT ARR Rzeszów

Dop³aty do materia³u siewnego
> ziemniaka (wysadzonego w 2009 r.),
> mieszanek zbo¿owych i zbo¿owo-
str¹czkowych z gatunków roœlin objêtych
systemem dop³at.

Wnioski mo¿na sk³adaæ osobiœcie
lub przes³aæ poczt¹ na adres: Oddzia³
Terenowy Agencji Rynku Rolnego
w Rzeszowie, al. J. Pi³sudskiego 32,
35-001 Rzeszów.

Informacje na temat dop³at do
materia³u sienego mo¿na uzyskaæ na stro-
nie internetowej www.arr.gov.pl ,
w Oddziale Terenowym Agencji Rynku

Rolnego w Rzeszowie pod nr tel. 017
864-20-27; 864-20-28 lub w Telefonicz-
nym Punkcie Informacyjnym ARR pod
numerem tel. 022 66-17-272.

> w sprawie zmian zasad przyznawa-
nia jednorazowej zapomogi z tytu³u
urodzenia siê dziecka oraz dodatku do
zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia
dziecka.

Od 1 listopada 2009 r., przy ubie-
ganiu siê o jednorazow¹ zapomogê z ty-
tu³u urodzenia siê dziecka, jak równie¿
o dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u
urodzenia dziecka, wymagane bêdzie
przed³o¿enie zaœwiadczenia lekarskiego
potwierdzaj¹cego, ¿e matka dziecka po-
zostawa³a pod opiek¹ lekarsk¹ przez
okres co najmniej od 10 tygodnia ci¹¿y
do porodu.

Minister w³aœciwy do spraw zdro-
wia, w porozumieniu z ministrem w³a-
œciwym do spraw zabezpieczenia spo-
³ecznego, okreœli, w drodze rozporz¹dze-
nia, formê opieki medycznej oraz wzór
wymaganego zaœwiadczenia. Powy¿szy
warunek nie dotyczy opiekunów praw-
nych dziecka i osób, które wyst¹pi³y do
s¹du o przysposobienie dziecka.

Wymóg ten nie dotyczy tak¿e
osób, które z³o¿¹ wnioski o ustalenie pra-
wa do jednorazowej zapomogi z tytu³u
urodzenia siê dziecka lub dodatku do za-
si³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziec-
ka przed 1 listopada 2009 r.

Opisane zmiany wynikaj¹ z art.7
i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia
31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).

Uwaga czytelnicy!

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

21 czerwca 2009 r.
Termin sk³adania tekstów up³ywa

15 czerwca 2009 r.
 Zdjêcia mile widziane.

Testy mo¿na przesy³aæ e-mailem
na adres redakcji
                        glos@intertele.pl

   So³tys wsi Hermanowa
Marta Leniart

  pe³ni dy¿ury w ka¿dy poniedzia³ek
          w godz. 9.00-11.00
                             w Domu Ludowym

Dy¿ury so³tysów

So³tys wsi Kielnarowa
Janusz P³odzieñ

przyjmuje mieszkañców w ka¿dy
czwartek w godz. 18.00-20.00
w biurze w Domu Ludowym
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noty i spo³eczeñstwa. Przyk³adowo: re-
alizowano budowê drogi, rozwinê³a siê
dzia³alnoœæ Kó³ka Rolniczego, Kasy Stef-
czyka, mleczarni, Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej i Dru¿yny Bartoszowej. Przy
parafii zaœ powsta³a Akcja Katolicka. To
wszystko wymaga³o od ksiêdza probosz-
cza jego osobistego zaanga¿owania.
W szczególnoœci wymierne efekty zaczê-
³o przynosiæ krzewienie wiedzy i umie-
jêtnoœci rolniczych wœród parafian. Sta³
siê tak¿e wyj¹tkowym wrogiem szerz¹-
cego siê alkoholizmu. Czêsto uczestni-
czy³ w zebraniach wiejskich. Po prostu
widzia³ problemy tego œrodowiska.
Cech¹ charakterystyczn¹ z okresu kiedy
wype³nia³ obowi¹zki proboszcza w Ma-
lawie sta³o siê coroczne rozliczanie z wy-
ników finansowych parafii. Dzia³alnoœæ
parafii sta³a siê otwarta, przejrzysta i zy-
skuj¹ca sobie akceptacjê wœród wiernych.
W uznaniu zas³ug wniesionych na rzecz
parafii w Malawie i diecezji w 1931 r.
ks. Franciszek Kotula zosta³ uhonorowa-
ny dekretem nr RM L.5074/31 przywile-
jem noszenia rokiety i mantoletu.
        Wyj¹tkowymi w postawie ks. pro-
boszcza sta³y siê lata okupacji hitlerow-

skiej. Wielokrotnie wykaza³ wyj¹tkow¹
postawê œwiadcz¹c¹ o jego poœwiêceniu
i chêci w³asnej ofiary za parafian. Przy-
k³adowo: osobiœcie zg³osi³ siê jako za-
k³adnik i porêczyciel za jednego ze swo-
ich parafian, wielodzietnego ojca. W spo-
sób aktywny w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ
ruchu oporu. Za jego wiedz¹ na wie¿y
koœcio³a przechowywano broñ nale¿¹c¹
do placówki Armii Krajowej „Sosna” ze
S³ociny. Broni³ maj¹tku koœcielnego
przed grabie¿¹ przez hitlerowców. Ura-
towa³ przed rekwizycj¹ trzy nowe dzwo-
ny. Wygl¹da³o to wówczas w sposób na-
stêpuj¹cy: gdy proboszcz otrzyma³ nakaz
oddania dzwonów, w porozumieniu
z parafianami dzwony zosta³y zdjête
z wie¿y i zakopane w przedsionku. Hi-
tlerowcy otrzymali zaœ dwie sygnaturki
oraz nieprzydatny z u¿ytkowego punktu
widzenia pêkniêty XVIII-wieczny dzwon
„Zygmunt”.
             Nale¿y nadmieniæ, ¿e na terenie
tej parafii znajduje siê tzw. koœció³ do-
jazdowy pw. œw. Magdaleny, po³o¿ony
na góruj¹cym nad Rzeszowem wzgórzu
Marii Magdaleny. O jego pocz¹tkach nie
zachowa³y siê ¿adne wzmianki historycz-
ne. Pierwsza z nich pochodz¹ca z Archi-
wum Diecezji Przemyskiej mówi o ist-

nieniu w tym miejscu drewnianego ko-
œcio³a ju¿ w pierwszych latach XVII w.
Wynika z niej, ¿e w 1627 r. na górce
w Malawie sta³ koœció³, który ocala³ jako
jeden z nielicznych w okolicy, podczas
niszczycielskiego najzdu tatarów w 1624
r. Biskup przemyski nakaza³ go przenieœæ
do Krasnego, gdzie s³u¿y³ wiernym do
1741 r. PóŸniej ksi¹¿e Jerzy Lubomirski
wybudowa³ now¹ kaplicê murowan¹
w stylu renesansowym, tak¿e pod wezwa-
niem œw. Marii Magdaleny. U schy³ku
XVIII w. koœció³ek zosta³ opuszczony
i uleg³ znacznemu zniszczeniu. Odbudo-
wano go dopiero w 1847 r. Corocznie
uroczystoœci odpustowe przy tej œwi¹ty-
ni odbywaj¹ siê 22 lipca. Parafia w Ma-
lawie ma swój odpust 10 sierpnia.

Ks. Franciszek Kotula zmar³
w Malawie 10 wrzeœnia 1944 r.  Na jego
pogrzebie dzwony ocala³e z wojny bi³y
po raz pierwszy. Spocz¹³ wœród swoich
parafian na cmentarzu parafialnym
w Malawie.

Ci¹g dalszy ze strony 12

                         Zdzis³aw Domino

              zdzislaw.domino@neostrada.pl

Koledze Januszowi Skotnickiemu
wyrazy szczerego wspó³czucia

z powodu œmierci

MAMY
sk³adaj¹:

Przewodniczacy
i Radni Rady Miejskiej w Tyczynie

Radnemu Rady Miejskiej
Panu Januszowi Skotnickiemu
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i ¿alu

z powodu œmierci

MAMY
sk³adaj¹:

pracownicy Urzêdu Miejskiego w Tyczynie

Panu Januszowi Skotnickiemu
wyrazy szczerego wspó³czucia

z powodu œmierci

MAMY
sk³adaj¹:

Dyrekcja i pracownicy Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury w Tyczynie

Panu Mieczys³awowi Skotnickiemu
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci

¯ONY
sk³adaj¹:

Dyrekcja i pracownicy
          Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Tyczynie

Ksi¹dz Franciszek Kotula z Budziwoja, proboszcz z Malawy

Z cyklu: Niech pozostan¹ w naszej pamiêci
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Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
CENTROMED Tyczyn, ul. Rynek 13

Zaprasza do poradni, które oferuj¹ szerok¹ gamê
us³ug w zakresie:

* ginekologii,   * otolaryngologii,
                  * dermatologii,   * okulistyki
przy zastosowaniu nowoczesnej, wysokiej klasy apara-
tury i sprzêtu medycznego.

Œwiadczenia wykonywane s¹ bezp³atnie
w ramach umowy z NFZ

Prowadzi bezp³atne badania audiometryczne s³uchu.
Ponadto w NZOZ CENTROMED mieszcz¹ siê pry-

watne gabinety lekarskie:
* pediatryczny,   * chirurgiczny

Rejestracja osobiœcie i telefonicznie codziennie
w godzinach od 8.00 - 18.00, tel. 017 22-93-970,
                       email: przychodnia@centromed.pl

Budynek NZOZ CENTROMED zlokalizowany jest
w centrum Tyczyna - wyposa¿ony w windê osobow¹
oraz dysponuje w³asnym parkingiem. W tym samym bu-
dynku mieœci siê apteka i zak³ad optyczny.

Od 1 kwietnia br. w Rzeszowie ru-
szy³ projekt pod has³em „Wsparcie osób
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ -
osób z zespo³em Downa oraz niepe³no-
sprawnoœci¹ sprzê¿on¹”.

Podmiotem odpowiedzialnym za
realizacjê tego projektu w Polsce jest
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym Zarz¹d
G³ówny w Warszawie w kooperacji
z PSOUU Ko³o w Rzeszowie oraz Pañ-
stwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych. Projekt jest wspó³-
finansowany przez Uniê Europejsk¹.

G³ównym celem projektu jest
zwiêkszenie udzia³u w ¿yciu spo³ecznym
i zawodowym oraz poprawa jakoœci ¿ycia
osób niepe³nosprawnych intelektualnie.

W projekcie bior¹ udzia³ pod-
opieczni Œrodowiskowego Domu Samo-
pomocy w Tyczynie: Jolanta Joachi-
mowska, Artur Bomba, Beata Data,
Krzysztof Sowa, Damian Patruœ.
W ramach dwutygodniowych praktyk
w zak³adach pracy na terenie naszej miej-
scowoœci ucz¹ siê jak wejœæ w rolê pra-
cownika. Podopieczni odbywaj¹ prakty-
ki w nastêpuj¹cych zak³adach pracy:
FHU SZiK Sp. J., P. W.  MAJA - Deli-
katesy Centrum w Tyczynie, FHU
EDEX w Tyczynie, Szkó³ka Drzewek
i Krzewów Ozdobnych p. Renata i Ja-
nusz Dziak, PPU BISBUD Sp. J.

Po odbytych praktykach istnieje
szansa znalezienia zatrudnienia we wspo-
mnianych firmach. W trakcie praktyk

Praktyki zawodowe
- szansa dla osób niepe³nosprawnych

ka¿dej osobie towarzyszy trener pracy.
Jego rol¹ jest przede wszystkim pomoc
w zaadaptowaniu siê praktykanta w no-
wym miejscu, a w efekcie jego pe³ne usa-
modzielnienie siê. Trener pracy prowa-
dzi tak¿e szkolenia instrukta¿owe na da-
nym stanowisku, dba o bezpieczeñstwo
pracownika, oraz o prawid³owe relacje
ze wspó³pracownikami. Uczestnicy pro-
jektu mog¹ liczyæ tak¿e na wsparcie psy-
chologa oraz doradcy zawodowego.

Jest to bardzo dobra okazja dla
podopiecznych ŒDS, aby sprawdzili siê
w zupe³nie nowych dla siebie czynno-
œciach, które pozwol¹ im nieco usamo-
dzielniæ siê, a tak¿e poznaæ podstawy pra-
cy w zespole, czy zak³adzie pracy.

Uczestnikom projektu ¿yczymy
powodzenia w znalezieniu zatrudnienia,
a wspó³pracuj¹cym firmom sk³adamy
wyrazy podziêkowania za ¿yczliwoœæ
i pomoc!

                         S³awomir Ferenc

Od 12 maja co dwa tygodnie w godz. 9.00-11.00
w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Tyczynie
udzielane s¹ przez prawnika bezp³atne porady prawne
- dostêpne dla wszystkich mieszkañców Gminy Tyczyn.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefonicz-
ny 017 23-02-126, b¹dŸ osobiste przybycie do Œrodowi-
skowego Domu Samopomocy przy ul. Mickiewicza 10.
    Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Terminy najbli¿szych spotkañ z prawnikiem:
                                    czerwiec -  9, 23;   lipiec - 7, 21

Biuro Rachunkowe
„Archimedes”

Poleca us³ugi w zakresie:
- podatkowej ksi¹¿ki przychodów
  i rozchodów,
- ewidencji VAT, rycza³tów,
- rozliczeñ podatkowych.        Tel. 601-515-156

O G £ O S Z E N I A

Budowa zjazdu
wymaga pozwolenia i projektu

Ci¹g dalszy ze strony 11

Podstawa prawna
- Art. 29-30 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. nr 19, poz.115 ze zm.).
- Rozporz¹dzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
daæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43,
poz.430).

Wa¿ne jest bezpieczeñstwo
Zasada bezpieczeñstwa w ruchu drogowym jest podsta-

wowym kryterium wyra¿ania zgody na wykonanie zjazdów
z dróg publicznych i mo¿e wp³ywaæ na uprawnienia w³aœcicie-
la dzia³ki w swobodnym korzystaniu z jego w³asnoœci. Prawo
w³asnoœci nie jest bowiem prawem absolutnym. Mo¿e ono do-
znawaæ szeregu ograniczeñ, je¿eli wynikaj¹ one z przepisów
prawa.

Do takich norm prawnych nale¿¹ miêdzy innymi przepi-
sy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2004 r. Nr 204, poz.2086 ze zm.) oraz akty wykonawcze do
tej ustawy - wyrok z 11 lipca 2007 r. Naczelny S¹d Administra-
cyjny w Warszawie, I OSK 1148/06

                                 Gazeta Prawna, z dnia 3 czerwca 2009 r.
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Pokój do wynajêcia w Kielnarowej.
                                                          Tel. 017 22-98-401

Sprzedam dzia³ki o pow. 23 ary obok drogi Budziwój -
Tyczyn i o powierzchni 28 arów na Zagrodach w Tyczy-
nie - Zagrody.
(330/3)                                                   Tel. 017 22-99-727

Sprzedam dzia³kê roln¹ w Budziwoju o pow. 25 arów.
Cena do  negocjacji.
(331/3)                                                   Tel.  788-952-304

Sprzedam dzia³kê roln¹ w Kielnarowej o pow. 55 arów
z mo¿liwoœci¹ zabudowy. Cena 4 tys. z³ za ar.
(332/3)                                             Tel.  017 22-98-028

Gminna Spó³dzielnia „SCh” w Tyczynie
posiada jeszcze do sprzeda¿y nowe mieszkania
(40-55 m2) bezczynszowe, w budynku 2-kondygnacyj-
nym na Osiedlu Pu³anek w Tyczynie.

   Piwnica i miejsce parkingowe - GRATIS.
Kontakt pod nr telefonu:    017 22-19-369;
                                       606-709-826;   605-049-227

Bar „U Wiktora”
organizuje:

> przyjêcia weselne, > bankiety,
> spotkania towarzyskie,

   > konferencje,  imprezy okolicznoœciowe - do 120 osób
Zapewniamy mi³¹ i uprzejm¹ obs³ugê
                                                         Tel. 017 22-91-360

Sprzedam dzia³kê o pow. 56 arów (mo¿liwoœæ podzia-
³u na dwie dzia³ki o pow. 15 i 41 arów) w Borku No-
wym. Pozwolenia na przy³¹cz mediów. Cena do uzgod-
nienia.
(333/2)                                               Tel. 017 856-84-64

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

Posprz¹tam dom, wyczyszczê okna.
(124/3)                                             Tel.  791-450-543

Technik farmaceutyczny z 5 - letnim sta¿em, podejmie
pracê.
(125/3)                                                Tel.  601-693-409

Sprzedam dzia³kê o powierzchni 6 arów w Borku Sta-
rym.
(334/2)                                               Tel. 017 22-98-870

Sprzedam MAZDÊ 323 Proteige, rok prod.1991,
benzyna, przebieg 130 tys. km. Cena 2.500 z³ (do uzgod-
nienia).                                                 Tel. 694-233-150

Gospodarstwo Agroturystyczne w Matysówce
organizuje:

obozy integracyjne dla szkó³ i firm, „zielon¹ szko³ê”.
Oferujemy swojskie jad³o i dobr¹ muzykê.
                                  Tel. 017 22-19-702; 668-601-059

Zainteresowani umieszczeniem oferty na naszych ³amach,
proszeni s¹ o osobisty kontakt z redakcj¹ - UM pok.24.
Oferty „Szukam pracy”, „Dam pracê”  i „Sprzedam/
kupiê dzia³kê, dom” - w Gminie Tyczyn, s¹ bezp³atne.

Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹ na terenie Budzi-
woja o powierzchni 49 arów.
(335/1)                                               Tel. 017 22-19-068

Sprzedam dzia³kê o pow. 70 arów z mo¿liwoœci¹ zabu-
dowy i z dostêpem do mediów. Cena 3.500 z³ za ar, Kiel-
narowa.
(336/1)                                               Tel. 017 22-99-627

Firma UNIT
Oferuje naprawy pojazdów:

      > mechanika
      > eletromechanika

                        > naprawa rozruszników i alternatorów
                        > monta¿ zamków centralnych
Antoni P³odzieñ  Tel.  017 22-99-536;   693-873-976
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