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A K T U A L N O Œ C I

Od 1 stycznia 2009 r. na mocy
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
28 lipca 2008 r. (Dz.U.08.137.860) wieœ
Bia³a zosta³a w³¹czona do miasta
Rzeszowa.

 1 stycznia 2009

Bia³a w Rzeszowie

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
w Tyczynie z a p r a s z a  n a

W programie:

godz.15.00
* koncert œwi¹teczno-noworoczny
w wykonaniu dzieciêcych i m³odzie-
¿owych zespo³ów tanecznych
* jase³ka w wykonaniu dzieciêcej gru-
py teatralnej z Kielnarowej
godz. 16.30
* przekazanie pieniêdzy uzbieranych
przez szko³y
godz. 17.00
* projekcja filmu dotyczacego tematy-
ki tegorocznego Fina³u WOŒP - wykry-
wanie nowotworów u dzieci
* aukcje, licytacje m.in. kasku m³odzie-
¿owego reprezentanta Polski w ¿u¿lu -
Dawida Lamparta, pizzy w kszta³cie
serca

godz. 17.25
* przedstawienie noworoczne Szko³y
Jêzykowej „Promar”
* pokazy tañca: towarzyskiego - klub
taneczny „Aksel”, bollywood - MDK
S³ocina, break-dance - „Wataha Bre-
akers”, oraz „Well Choosen Crew”,
show-dance w wykonaniu  „Flimero”
 „Cameo” i „Katarzynek”, a tak¿e ta-
niec wspó³czesny - duety
godz. 19.00
* koncert zespo³u „Wers za Wers”
godz. 20.00
* „Œwiate³ko do nieba”
Sala widowiskowa M-GOK w Tyczynie

             Organizatorzy: M-GOK Tyczyn
                              ZMW „Wici” Tyczyn

Odejœcie Bia³ej oznacza dla Gmi-
ny Tyczyn utratê najbardziej zurbanizo-
wanych i najbardziej zainwestowanych
terenów.

Gmina Tyczyn utraci³a 605,9 ha
tj. 7,34% powierzchni, 2033 mieszkañ-
ców oraz ponad 3 mln z³otych, tj. ok. 10
% dochodów bud¿etu gminy.

XVII Fina³ WOŒP 11stycznia 2009 r.

Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego

w Rzeszowie  z dnia 31 grudnia 2008 r.
o zmianach w sk³adach: Rady Miasta
Rzeszowa i Rady Miejskiej w Tyczy-
nie.

Na podstawie art.197 ust.4 usta-
wy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr
159, poz. 1547 z póŸn. zm.) podaje siê
do publicznej wiadomoœci, co nastêpuje:
1. Wskutek zmiany granic miasta na pra-
wach powiatu Rzeszów i gminy Tyczyn,
na podstawie § 1 pkt 5 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r.
w sprawie ustalenia granic niektórych
gmin i miast oraz nadania miejscowo-
œciom statusu miasta (Dz.U. Nr 137, poz.
860), zgodnie z art.197 ust.1 pkt 2 po-
wo³anej wy¿ej ustawy, radni Rady Miej-
skiej w Tyczynie wybrani w okrêgu wy-
borczym nr 7: Z¹bek Stanis³aw Micha³
z listy nr 17 - Komitet Wyborczy Wybor-
ców Razem Gmina Tyczyn i Kalandyk
Edmund Emil z listy nr 19 - Komitet
Wyborczy Wyborców Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej w Bia³ej z dniem 1 stycznia
2009 r. staj¹ siê radnymi Rady Miasta
Rzeszowa.
2. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Mia-
sta Rzeszowa liczy 34 radnych zaœ Rada
Miejska w Tyczynie liczy 13 radnych.
3. Obwieszczenie podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Podkarpackiego i podaniu do publicznej
wiadomoœci poprzez rozplakatowanie na
obszarze miasta na prawach powiatu Rze-
szów i gminy Tyczyn.

           Komisarz Wyborczy w Rzeszowie

                  Tomasz Smoleñ

Biała

Budziwój

TYCZYN

Hermanowa

Kielnarowa

Matysówka

Borek Stary

14 stycznia br. odbêdzie siê sesja
Rady Miejskiej w Tyczynie. Radni
podejm¹ uchwa³y w sprawach:
> stwierdzenia wygaœniêcia mandatu
radnych,
> wyboru Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej,
> zmiany Uchwa³y Nr II/4/2006 z dnia
6 grudnia 2006 r. dot. wyboru przewod-
nicz¹cych sta³ych komisji Rady
Miejskiej.
> zmiany sk³adów osobowych sta³ych
komisji Rady,
> zmiany Statutu Gminy Tyczyn.

Sesja Rady Miejskiej
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Po raz pierwszy w historii
w nocy z 13 na 14 grudnia 2008 r.
Betlejemskie Œwiat³o Pokoju za-
p³onê³o u podnó¿a Tatr. 14 grud-
nia 2008 r.  Ogieñ z Betlejem trafi³
do Krakowa, sk¹d delegacja Pod-
karpackiej Komendy Chor¹gwi
ZHP przywioz³a Go do Rzeszowa. W œrodê 17 grudnia pod-
czas uroczystej Mszy œw. delegacje wszystkich hufców ode-
bra³y Betlejemskie Œwiat³o z r¹k Ordynariusza Diecezji Rze-
szowskiej Biskupa Kazimierza Górnego. Do Budziwoja tra-
fi³o w czwartek (18.12.08) na Wigiliê harcersk¹ zorganizowan¹
przez 48 Dru¿ynê Harcersk¹ „Jerzyki”. W pi¹tek (19.12.08)
zaœ zuchy i harcerze przynieœli Betlejemski Ogieñ na porann¹
mszê roratni¹ do koœcio³a parafialnego i do szko³y, sk¹d miesz-
kañcy wsi i uczniowie mogli Go zabraæ do w³asnych domów.

Wieœci z ZHP
„Nieœmy P³omieñ Braterstwa”
- Betlejemskie Œwiat³o Pokoju

Przekazanie Betlejemskiego Œwiat³a
Pokoju w koœciele

godnoœci osobistej. Tak niech œwieci wasze œwiat³o przed ludŸ-
mi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego,
który jest w niebie (Mt. 5, 16). Tymi s³owami Jezus zachêca
nas do ci¹g³ej pracy nie tylko nad sob¹, ale równie¿ do wspó³-
pracy z drugim cz³owiekiem. Niejednokrotnie mamy poczucie
braku czasu, ale nie mo¿emy pozwoliæ siê zepchn¹æ do miary
konsumpcji œwiata, lecz powinniœmy z drugim i dla drugiego
cz³owieka ten œwiat wspó³tworzyæ.

W tym radosnym i oczekiwanym dniu, gdy gasn¹ spo-
ry, goj¹ siê rany, niechaj towarzysz¹ nam s³owa harcerskiej

Warta zuchów w szkole przy BŒP

piosenki pt. „Ogieñ z Betlejem”:
W grocie z Betlejem nadziejê œwiatu da³,
Zszed³ dla nas z nieba, sprowadzi³ dziwny czar.
Pokoju si³a i serca ciep³a dar
Œwiat odmieni³a szukaj¹c nas.
Wœród ludzkich serc baga¿ ciep³a niós³,

W uœmiechach jedna³ w s³otê wiatr czy mróz.
Zapalmy ogieñ - niech po³¹czy nas,

Zapalmy ogieñ, roznieæmy go w nas,
Zapalmy ogieñ w Narodzenia Boga Czas.
Niech Œwiat³o z Groty Narodzenia Pañskiego w Betle-

jem staje siê znakiem naszej mi³oœci wobec bliŸniego. Niech
dla ka¿dego z nas bêdzie Ÿród³em radoœci, ¿e Mi³oœæ jest nam
ofiarowana. Wspó³czesny œwiat potrzebuje œwiadków bezinte-
resownej Mi³oœci wyra¿aj¹cej siê w braterstwie. To poczucie
braterstwa pozwala nam stan¹æ wobec bliŸniego, aby przyj¹æ

Przy choince

go z szacunkiem i godnoœci¹. Jak mawia³ Robert Baden - Po-
well: „…mi³oœæ jest bosk¹ cz¹stk¹, która zamieszkuje w ka¿-
dym z nas i jest w³aœciwie nasz¹ dusz¹. Im wiêcej pos³uguje siê
cz³owiek w stosunku do bliŸnich cnot¹ mi³oœci, tym bardziej
rozwija i uszlachetnia swoj¹ duszê …” - a tak¿e œwiat czyni
bardziej ludzkim.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ! oraz ¿yczenia-
mi wewnêtrznego spokoju, wytrwa³oœci i radoœci oraz b³ogo-
s³awieñstwa Bo¿ego w ka¿dym dniu Nowego 2009 Roku. Niech
ten rok pe³en bêdzie sukcesów na drodze ¿yciowej, aby spe³ni³
zamierzenia i d¹¿enia zawodowe, spo³eczne oraz by przyniós³
Wam wiele satysfakcji z w³asnych dokonañ.

Te g o r o c z n e
przes³anie Betlejem-
skiego Œwiat³a Pokoju
brzmi: „Nieœmy P³o-
mieñ Braterstwa”; Bra-
terstwo wyrasta z po-
czucia w³asnej godno-
œci i to¿samoœci. Po-
trzeba zatem, aby ka¿-
dy z nas, chc¹c szcze-
rze ofiarowaæ je drugie-
mu cz³owiekowi, sam
nieustannie w sobie od-
krywa³ Ÿród³o i œwiado-
moœæ w³asnej to¿samo-
œci oraz zrozumienie

                     Iwona WoŸniak - dru¿ynowa 21 GZ „Ekoludki”



5G£OS TYCZYNA     1/2009

Cz³owiek od zarania swych dzie-
jów ¿y³ wœród otaczaj¹cej go przyrody.
Korzystaj¹c z jej praw bra³ tylko tyle, ile
by³o mu niezbêdne do prze¿ycia.

W obecnych czasach cz³owiek
podporz¹dkowuje sobie ca³¹ przyrodê.
Czasami nie zdaje sobie sprawy, jakie
to mo¿e mieæ skutki. Musi od nowa na-
uczyæ siê ¿ycia zgodnie z przyrod¹, prze-
strzegania jej praw, bo przecie¿ sam jest
jej cz¹stk¹. Niestety, niewielu z nas za-
stanawia siê nad problemami ochrony
przyrody, dlatego wa¿n¹ rolê odgrywa
edukacja ekologiczna ju¿ od najm³od-
szych lat.

Ogromne zadania stoj¹ wiêc przed
szko³¹, która powinna tworzyæ warunki,
aby dziecko w kontakcie z przyrod¹ do-
znawa³o jak najwiêcej prze¿yæ, gdy¿ roz-
wijanie u m³odego dziecka œwiadomoœci
ekologicznej prowadzi do rozwoju
wzglêdnie trwa³ych postaw wobec przy-
rody.

Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze
zadania, a wiêc troskê o œrodowisko,
a w szczególnoœci selekcjê zbiórki zu¿y-
tego sprzêtu elektrycznego i elektronicz-
nego uczniowie z klasy IIIb Dominika
Paluch i Rafa³ Po³aniecki ze Szko³y
Podstawowej im. Stanis³awa Staszica
w Tyczynie wziêli udzia³ w konkursie
ekologicznym organizowanym przez
Zwi¹zek Komunalny „Wis³ok” - „Przy-
bysz z Planety WEEE - 2008”.

Konkurs polega³ na skonstruowa-
niu instalacji przestrzennej przedstawia-
j¹cej wed³ug w³asnych wyobra¿eñ „Przy-
bysza z Planety WEEE”, który jako twór
sk³adaj¹cy siê ze zu¿ytych urz¹dzeñ elek-
trycznych i elektronicznych, stanowi po-
wa¿ne zagro¿enie dla œrodowiska.

Z radoœci¹ przyjêliœmy zaprosze-
nie Zwi¹zku Komunalnego „Wis³ok” do
udzia³u w imprezie.

12 grudnia 2008 r. w Politechni-
ce  Rzeszowskiej odby³a siê Gala Lide-
rów Ekologii zorganizowana przez Zwi¹-

Sukces uczniów SP Tyczyn

Przybysz z Planety WEEE - 2008

zek Komunalny „Wis³ok”. Wziêli w niej
udzia³ przedstawiciele w³adz rz¹dowych
i samorz¹dowych, organizacji proekolo-
gicznych, ekologów, naukowców oraz
najaktywniejszych lokalnych dzia³aczy
œrodowiskowych, a tak¿e nauczycieli
i uczniów.

W trakcie Gali nast¹pi³o rozstrzy-
gniêcie IV edycji konkursu „Przybysz
z Planety WEEE - 2008”, a tak¿e „Tro-
piciele Odpadów Olejowych”. Odby³y siê
równie¿ ekologiczne wystêpy artystycz-
ne, pokazy i prezentacje.

Udzia³ w Gali Liderów Ekologii
dla laureatów konkursu by³ niezapo-
mnian¹ przygod¹. Tym razem dostarczy³
nam jeszcze wiêcej emocji i wra¿eñ ni¿
ubieg³ego roku, gdy¿ w konkursie „Przy-
bysz z Planety WEEE - 2008” - I miejsce
zdoby³a  Szko³a Podstawowa im. Stani-
s³awa Staszica w Tyczynie, któr¹ repre-
zentowali uczniowie z klasy IIIb: Domi-

nika Paluch i Rafa³ Po³aniecki, autorzy
wykonanych „robotów”. W nagrodê
Szko³a otrzyma³a Eko-czek o wartoœci
850 z³otych. Za otrzyman¹ kwotê zosta-
³y zakupione nagrody indywidualne dla
zwyciêzców, a tak¿e sprzêt sportowy dla
uczniów z naszej szko³y.

To wielka radoœæ, sukces i osi¹-
gniêcie nie tylko dla laureatów, ale rów-
nie¿ dla Szko³y. Mo¿emy byæ dumni, ¿e
mamy tak wspania³ych uczniów, którzy
godnie reprezentuj¹ nasz¹ szko³ê. Wygra-
na pozostanie na pewno d³ugo w pamiê-
ci i bêdzie dla uczniów motywacj¹ do dal-
szego dzia³ania na rzecz ochrony œrodo-
wiska. Gratulujemy!

Sk³adamy serdeczne podziêkowa-
nia wszystkim Rodzicom, którzy przy-
czynili siê do naszego sukcesu.

                      Bernadetta  Prêdka
               Wychowawczyni klasy IIIb

Dominika Paluch z kl. IIIb ze swoim
przybyszem

Rafa³ Po³aniecki z kl. IIIb ze swoim
przybyszem

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Tyczynie
Filia w Hermanowej

zaprasza na widowisko

„Wieczerza wigilijna”

oraz wspólne kolêdowanie
11 stycznia 2009 r. o godz. 16.00

Sala widowiskowa
Domu Ludowego
w Hermanowej

Dom Ludowy w Budziwoju
zaprasza na jase³ka

„Nie by³o miejsca dla Ciebie”

          w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y
      oraz koncert kolêd

    w wykonaniu
       zespo³u „Budziwojce”

      18 stycznia 2009 r. o godz. 14.00
   Sala widowiskowa Domu Ludowego
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Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym na
terenie Gminy Tyczyn, dzia³a ju¿ od 7 lat. Swoj¹ œwietlicê ma
naprzeciw apteki k. koœcio³a. Skupia obecnie 90 osób niepe³-
nosprawnych i ich opiekunów. Jest organizacj¹ pozarz¹dow¹,
a dzia³alnoœæ w tej organizacji jest spo³eczna.

Osobami reprezentuj¹cymi Zarz¹d s¹: Maria Hada³a -
prezes, Ma³gorzata Kalandyk - zastêpca, Maria Sitarz -
skarbnik i Monika Bocek - sekretarz. Cz³onkowie Zarz¹du
i Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Sowa, Maria Karaczyñska,
Zofia Bomba, Kazimiera Stromczyñska i Alicja Piecuch.

Swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzimy w oparciu o sk³adki
cz³onkowskie, dotacjê gminy, wsparcie finansowe i rzeczowe
sponsorów, a tak¿e w³asna pracê i zaanga¿owanie cz³onków
stowarzyszenia.

2008 - to by³ pracowity rok

Rok 2008 obfitowa³  w wiele uro-
czystoœci  i spotkañ integracyjnych:
27 stycznia - op³atek, wspólne kolêdo-
wanie z Ko³em Gospodyñ Wiejskich
w Borku Starym,
11 lutego - Œwiatowy Dzieñ Chorego,
11 marca - Dzieñ Kobiet,
5 kwietnia - „Jajko Wielkanocne”
w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury
w Tyczynie,
11 kwietnia - wyjazd na basen,
30 kwietnia - wycieczka krajoznawcza -
Pogórze Dynowskie,
10 maja - spotkanie w skansenie pani
Izabeli Domino,
16-29 kwietnia - turnus rehabilitacyjny
20 osób w Rymanowie,
1 czerwca - Dzieñ Matki i Dzieñ Dziecka,
22 czerwca - IX Powiatowy Dzieñ Jed-
noœci uczestników z ca³ego Powiatu
w Gimnazjum w Tyczynie,
3 sierpnia - £any - spotkanie z przyrod¹,
23 sierpnia - B¹dŸmy razem II piknik in-
tegracyjny z MKS Strug Tyczyn,
21 paŸdziernika - wieczór piosenki re-
ligijnej z m³odzie¿¹ Zespo³u Szkó³
w Tyczynie,
26 listopada - „Andrzejki” w M-GOK
w Tyczynie,
30 listopada - wyjazd do kina na film pt.
„Œwiadectwo”,
13 grudnia - „Miko³ajki”.

„B¹dŸmy razem” II piknik integracyjny z MKS Strug Tyczyn

Cz³onkowie Stowarzyszenia
przez ca³y rok mieli mo¿liwoœæ korzysta-
nia ze sprzêtu rehabilitacyjnego wypo¿y-
czonego na podstawie ich orzeczeñ o nie-
pe³nosprawnoœci, korzystali z sali gim-
nastycznej gimnazjum oraz piêciokrotnie
z pomocy Banku ¯ywnoœci.

Ponadto w 2008 r. zrealizowali-
œmy dwa programy aktywizacji osób nie-
pe³nosprawnych z Regionalnego Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej pod has³em
„B¹dŸmy Razem” i Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo³ecznej w Warszawie pod
has³em „W drodze do szczêœcia”. Dziêki

Przeprawa promem w miejscowoœci Nadzieja podczas wycieczki po Pogórzu Dynowskim

niemu przeprowadziliœmy warsztaty: pla-
styczno-muzyczno-ruchowe, z psycholo-
gii oraz komputerowe dla dzieci i opie-
kunów w œwietlicy. Doposa¿yliœmy œwie-
tlicê w nowoczesny sprzêt interaktywny.

Zadowoleni jesteœmy, ¿e tak du¿o
uda³o nam siê zrobiæ dla naszych pod-
opiecznych. W realizacji powy¿szych za-
dañ pomaga³o nam wiele osób prywat-
nych i instytucji z terenu ca³ej gminy.

Lista osób, do których zwróci³am
siê o pomoc jest d³uga ale wa¿ne, ¿e nikt
nie odmówi³ jeœli móg³ pomóc. Serdecz-
nie dziêkujê za wspó³pracê.

Kielnarowa £any - spotkanie z przyrod¹
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                      Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Maria Hada³a

Wszystkim mieszkañcom Borku Starego, którzy
pomagali w jakichkolwiek pracach wykonywanych na
rzecz So³ectwa sk³adam serdeczne podziêkowania.

Dziêkujê równie¿ radnym z Borku Starego oraz
cz³onkom Rady So³eckiej za pomoc w podejmowaniu
decyzji na posiedzeniach Rady So³eckiej oraz pomoc
w ich realizacji.

Szczególne s³owa podziêkowania kierujê do
pañstwa Tadeusza i Ma³gorzaty Ruszel, którzy nie szczê-
dz¹c w³asnych œrodków finansowych utwardzili kostk¹
zatoczke i plac wokó³ przystanku autobusowego Borek
Stary wieœ dó³.
                              Z powa¿aniem So³tys Borku Starego

Podziêkowanie

Dom Ludowy w Borku Starym
serdecznie zaprasza na

Koncert Noworoczny
dedykowany

Babciom i Dziadziom

Dom Ludowy
  w Kielnarowej

oraz
  Parafialny zespó³

 „Caritas”

serdecznie zapraszaj¹
      na spotkanie op³atkowe

W programie:

* Jase³ka oraz program artystyczny w wykonaniu
uczniów Szko³y Podstawowej z Borku Starego
* Program kolêdowy w wykonaniu m³odzie¿owej grupy
wokalnej z Borku Starego

Koncert odbêdzie siê 11 stycznia br. (niedziela)
o godz. 15.00 w sali widowiskowej Domu Ludowego.

W programie:

*  „Jase³ka” w wykonaniu grupy teatralnej
                                                                   z Kielnarowej
* Wspólne kolêdowanie
* ¯yczenia oraz poczêstunek

Zapraszamy szczególnie osoby starsze i samotne

Spotkanie odbêdzie siê 18 stycznia  br. (niedziela)
o godz. 12.00 w sali widowiskowej Domu Ludowego.

Wœród instytucji najbli¿ej wspó³pracuj¹cych z nami jest
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Tyczynie, który udostêp-
nia nam lokal, oraz Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej, który wspiera nas pomoc¹ doradcz¹ w realizowaniu
trudnych dla nas programów.

Dzieñ Matki i Dzieñ Dziecka

Zabawa „Andrzejkowa” - przedstawienie wolontariuszy

„Miko³ajki”

Drogocenna jest równie¿ wspó³praca ze szko³ami, m³o-
dzie¿¹, wolontariuszami, a tak¿e Ko³ami Gospodyñ Wiejskich
z Borku Starego, Budziwoja i Hermanowej.

Cieszy uœmiech na twarzy i radoœæ podczas wspólnych
spotkañ, a docenienie starañ i podziêkowania za trud osób, któ-
rym los czasem ju¿ na starcie sprawi³ k³opot w postaci niepe³-
nosprawnoœci, motywuj¹ do dalszej pracy.

Korzystaj¹c z okazji w imieniu Zarz¹du sk³adam wszyst-
kim serdeczne ¿yczenia, wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia i ra-
dosnych prze¿yæ na ka¿dy dzieñ 2009 r.
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Rada uchwali³a...

Pozosta³e uchwa³y przyjête na
sesji w dniu 30 grudnia ubr. dotyczy³y:
> przyjêcia Regulaminu dofinansowa-
nia przez Gminê Tyczyn transportu
i utylizacji wyrobów zawieraj¹cych
azbest z pokryæ dachowych, stanowi¹-
cych w³asnoœæ osób fizycznych.

Wg danych na terenie Gminy Ty-
czyn znajduje siê oko³o 335 ton wyro-
bów zawieraj¹cych azbest. Skala zjawi-
ska jest bardzo du¿a, a koszty zmiany
pokrycia dachowego bardzo wysokie.
Czêsto usuniêty azbest wyrzucany jest
w miejsca na ten cel nie przeznaczone lub
zakopywany.

50-procentowe dofinansowanie
przez gminê Tyczyn kosztów transportu
i utylizacji wyrobów zawieraj¹cych
azbest ma na celu pomoc w³aœcicielom
nieruchomoœci, którzy zmieniaj¹ pokry-
cie dachowe w bezpiecznym jego usu-

16 grudnia 2008 r. Rada Miejska
w Tyczynie podjê³a uchwa³ê o przepro-
wadzeniu konsultacji w sprawie posze-
rzenia miasta Tyczyna o czêœæ wsi Her-
manowa. W dniu 30 grudnia 2008 r. rad-
ni podjêli uchwa³ê w sprawie konsulta-
cji dotycz¹cych poszerzenia miasta
o czêœæ Budziwoja.

Powodem proponowanych zmian
granic miasta Tyczyna z Hermanow¹
i Budziwojem - jest bezpoœrednie i bli-
skie s¹siedztwo czêœci Budziwoja i Her-
manowej z Tyczynem. Mieszkañcy w/w
czêœci przynale¿¹ do dnia dzisiejszego
(pomimo powo³ania samodzielnych pa-
rafii) do parafii Tyczyn. Dzieci uczêsz-
czaj¹ do Szko³y Podstawowej w Tyczy-
nie (czêœci te mieszcz¹ siê w tyczyñskim
obwodzie szkolnym). Mieszkañcy korzy-
staj¹ z Przychodni Rejonowej, Bibliote-
ki, Domu Kultury w Tyczynie. Ze wzglê-
du na odleg³oœæ dziel¹c¹ ich od centrum
Budziwoja i Hermanowej rzadko bior¹
udzia³ w zebraniach i uroczystoœciach
wiejskich. Mieszkañcy tych rejonów
zg³aszali wielokrotnie zainteresowanie
zmian¹ granic.

Konsultacje w tej sprawie prze-
prowadzone zostan¹ z mieszkañcami
Hermanowej, Budziwoja i Tyczyna na
prze³omie stycznia i lutego w formie g³o-
sowania do urn w lokalach w poszcze-
gólnych miejscowoœciach. Natomiast
mieszkañcy terenów proponowanych do
w³¹czenia do miasta Tyczyna wypo-
wiedz¹ siê w tej sprawie w lokalu w Ty-
czynie.

Proponowane poszerzenie miasta Tyczyna

niêciu tak, aby nie stanowi³y zagro¿enia
dla zdrowia ludzi i œrodowiska.
> zmiany Statutu Zwi¹zku Gmin „Pod-
karpacka Komunikacja Samochodowa”,
> zmiany bud¿etu gminy na 2008 r.
> wykazu wydatków, które nie wyga-
saj¹ z up³ywem 2008 r. Wydatki gminy
wygasaj¹ wraz z up³ywem roku bud¿e-
towego, tj. 31 grudnia ka¿dego roku.
Rada mo¿e ustaliæ wykaz wydatków nie-
wygasajacych z up³ywem roku bud¿eto-
wego okreœlaj¹c terminy zrealizowania
ka¿dego wydatku oraz ustaliæ dla nich
plan finansowy.

> uchwalenia Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego w re-
jonie ul. Por¹bki w Budziwoju.

Sesjê zakoñczy³o tradycyjne spo-
tkanie op³atkowe radnych i so³tysów
z udzia³em ks. Pra³ata Józefa Stanowskie-
go, Burmistrza Kazimierza Szczepañ-
skiego i zaproszonych goœci. By³a to
ostatnia sesja tej kadencji w 15-osobo-
wym sk³adzie Rady, która po odejœciu
radnych z Bia³ej, do koñca kadencji pra-
cowaæ bêdzie w sk³adzie 13-osobowym.
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I. Projekty dróg.
Og³oszono i przeprowadzono przetargi na wykonanie

projektów technicznych przebudowy dróg:
> Bia³a Zagumnie
> Bia³a przez wieœ boczna
> Budziwój, ul. Kwiatowa
> Budziwój, ul. Cegielniana
> Budziwój, ul. Po³udniowa
> Borek Stary Podgórze
> Hermanowa Skotnik £azy
> Hermanowa Koœció³ boczna
> Hermanowa Grunwald wjazd
> Matysówka rondo boczna
> Tyczyn, ul. Potoki
> Zmiana organizacji ruchu Rzeszów-Dyl¹gówka

              w Tyczynie
> Tyczyn, ul. Sadowa
> Budziwój, ul. Nadziei
> Kielnarowa-Tyczyn-Bia³a-Matysówka £any.

Wartoœæ opracowania projektów technicznych - 136.091 z³.

II. Przebudowa dróg.
Og³oszono i przeprowadzono przetargi oraz wykonano

przebudowê i remonty dróg:
> Droga dojazdowa do projektowanej oczyszczalni œcieków
w Tyczynie. Po³o¿ono instalacjê sieci gazowej wodoci¹gowej.
Wykonano koryto drogi, podbudowê z kruszyw ³amanych,
po³o¿ono masê bitumiczn¹, wykonano pobocza, rowy odwad-
niaj¹ce oraz zjazdy na odcinku 218,5 mb na ³¹czn¹ wartoœæ
191.235 z³.
> Budziwój, ul. Sportowa. Wyprofilowano koryto drogi, utwar-
dzono nawierzchniê kruszywem ³amanym, wykonano pobo-
cza oraz odwodnienie drogi na d³ugoœci 562 mb na wartoœæ
28.211 z³.

Informacja z wykonania remontów dróg w 2008 r.

masy bitumicznej, utwardzenie poboczy, oczyszczenie rowów
odwadniaj¹cych na ca³ym odcinku drogi oraz oczyszczenie zjaz-
dów.
> Droga Kielnarowa Obszary Matysówka. Wykonano prze-
budowê drogi na odcinku 514 mb na wartoœæ 179.999 z³.  Za-
kres prac obejmowa³ wykonanie przepustów pod drog¹, wy-
profilowanie koryta, wzmocnienie nawierzchni kruszywem
³amanym, po³o¿enie masy bitumicznej, utwardzenie poboczy,
oczyszczenie rowów odwadniaj¹cych na ca³ym odcinku drogi
oraz oczyszczenie zjazdów.

                                             Ci¹g dalszy na  stronie 10,11 i 12

> Tyczyn, ul. œw. Katarzyny. Wykonano kanalizacjê deszczow¹
na d³ugoœci 191,5 mb, podbudowê z kruszyw ³amanych, u³o-
¿ono krawê¿nik oraz po³o¿ono masê bitumiczn¹ na odcinku 60
mb. Ogó³em wartoœæ prac 45.883 z³.
> Tyczyn, ul. Zagrody boczna. Wyprofilowano koryto drogi,
wyregulowano studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej, po-
³o¿ono masê bitumiczn¹ na odcinku 90 mb na wartoœæ 24.827 z³.
> Hermanowa Skotnik. Wykonano przebudowê drogi na od-
cinku 350 mb na wartoœæ 142.733 z³. Zakres robót obejmowa³
wykonanie przepustów pod drog¹, wyprofilowanie koryta,
wzmocnienie nawierzchni kruszywem ³amanym, po³o¿enie

 Tyczyn, ul. Zagrody  boczna

> Matysówka II strona. Wykonano przebudowê drogi na od-
cinku 260 mb na wartoœæ 159.950 z³. Zakres robót obejmowa³
wykonanie profilowania koryta drogi, podbudowy

z kruszyw ³amanych, przepustów pod drog¹, poboczy, po³o¿e-
nie masy bitumicznej, oczyszczenie rowów odwadniaj¹cych,
umocnienie dna rowów korytkami œciekowymi oraz skarp
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rowów p³ytkami chodnikowymi, umocnienie wylotów przepu-
stów oraz rowu bocznego odprowadzaj¹cego wody z rowów
przydro¿nych.
> Kielnarowa Dworek. Wykonano przebudowê drogi na od-
cinku 391 mb na wartoœæ 226.356 z³. Zakres prac obejmowa³
wykonanie koryta drogi na ca³ym jej odcinku, przepustów pod
drog¹, podbudowy z kruszyw ³amanych,  regulacji studzienek
kanalizacji sanitarnej, po³o¿enie jednej warstwy masy bitumicz-

Ci¹g dalszy ze  strony 9

nej, wykonanie poboczy, oczyszczenie rowu przydro¿nego,
przestawienie ogrodzenia oraz oznakowanie drogi.
> Hermanowa Koœció³ boczna. Wykonano przebudowê dro-
gi na odcinku 214 mb na wartoœæ 70.126 z³.  Ze wzglêdu na
wynik³y spór s¹siedzki droga nie zosta³a wykonana od drogi
powiatowej, lecz przesuniêta o oko³o 100 mb. Na przebudo-
wanym odcinku drogi wykonano przepust pod drog¹ wraz
z przyczó³kami, wyprofilowano koryto drogi, utwardzono na-

wierzchniê kruszywem ³amanym, po³o¿ono masê bitumiczn¹,
wykonano pobocza oraz u³o¿ono korytka œciekowe.
> Borek Stary Podgórze. Zadanie wspó³finansowane ze œrod-
ków powodziowych. Wykonano przebudowê drogi na odcin-
ku 580 mb na wartoœæ 219.495 z³. W ramach prac wykonano
przepusty pod drog¹ wraz z przyczó³kami, wyprofilowano ko-
ryto drogi, podbudowê z kruszyw ³amanych, po³o¿ono masê
bitumiczn¹, utwardzono pobocza, oczyszczono rowy odwad-
niaj¹ce.
> Budziwój, ul. Kwiatowa. Zadanie wspó³finansowane ze œrod-
ków powodziowych. Przebudowa drogi polega³a na wykona-
niu przepustów pod drog¹, podbudowy z kruszyw ³amanych,
po³o¿eniu masy bitumicznej, wykonaniu poboczy, zjazdów
i odwodnienia drogi na odcinku 416 mb na wartoœæ 104.929 z³.

> Hermanowa - przebudowa drogi od krzy¿a w kierunku
Kamieñca. Zakres wykonanych prac obejmowa³ wycinkê
drzew, co umo¿liwi³o poszerzenie drogi, prace ziemne, wypro-
filowanie koryta drogi, u³o¿enie przepustów, wykonanie pod-
budowy z betonu kruszonego i kliñca, poboczy oraz odwod-
nienie drogi. Wartoœæ wykonanych prac 20.000 z³.
> Hermanowa £azy. Zebrano pobocza, oczyszczono zjazdy
oraz rowy odwadniaj¹ce na d³ugoœæ 1990 mb. Wykonano pod-
budowê drogi z betonu kruszonego, kliñca i ¿wiru. £¹czna
wartoœæ wykonanych prac 21.953 z³.

> Bia³a przez wieœ boczna. Wykonano profilowanie drogi kru-
szywem ³amanym, pobocza oraz odwodnienie drogi korytka-
mi œciekowymi, po³o¿ono masê bitumiczn¹ na odcinku 175 mb
na wartoœæ 70.870 z³.
> Tyczyn, przebudowa chodnika ul. Koœciuszki. Wykonano
przebudowê chodnika po trasie remontowanego wodoci¹gu na
odcinku od przedszkola do skrzy¿owania z ul. Armii Krajo-
wej, d³. 375 m2. Przebudowa chodnika polega³a na u³o¿eniu
krawê¿nika i kostki brukowej na ogóln¹ wartoœæ 27.968 z³.
> Matysówka rondo boczna. Wykonano przebudowê drogi
na d³ugoœci 180 mb na wartoœæ 84.990,76 z³. Zakres prac obej-
mowa³ wykonanie przepustu pod drog¹, podbudowê z kruszyw
³amanych, odwodnieniu korytkami œciekowymi i po³o¿eniu
masy bitumicznej.
> Hermanowa Grunwald wjazd. Zadanie polega³o na wyko-
naniu trwa³ego utwardzenia stromego podjazdu mas¹ bitu-
miczn¹, odwodnienia drogi korytkami œciekowymi na odcinku
110 mb na wartoœæ 51.791 z³.
> Budziwój, ul. Nadziei. Zadanie wspó³finansowane ze œrod-
ków powodziowych. W ramach prac zleconych wykonano pro-
filowanie koryta drogi, wzmocnienie podbudowy kruszywem

Informacja z wykonania remontów dróg w 2008 r.

Budziwój, ul. Kwiatowa
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³amanym, po³o¿ono masê bitumiczn¹, utwardzono pobocza kor¹
asfaltow¹, oczyszczono zjazdy i rowy odwadniaj¹ce, u³o¿ono
korytka œciekowe. Prace wykonano na odcinku 355 mb na
wartoœæ 169.341 z³.
> Tyczyn, ul. Sadowa. Zadanie wspó³finansowane ze œrod-
ków powodziowych. Prace zosta³y wykonane na odcinku 304
mb na wartoœæ 148.986 z³ i polega³y na wykonaniu podbudo-
wy drogi z kruszyw ³amanych, poboczy, odwodnienia koryt-
kami œciekowymi, po³o¿eniu masy bitumicznej, za³o¿eniu ba-
rier ochronnych.
> Tyczyn, ul. Potoki. Wykonano profilowanie koryta drogi,
wzmocnienie podbudowy kruszywem ³amanym, po³o¿ono masê
bitumiczn¹, wykonano pobocza, oczyszczono zjazdy oraz rowy
odwadniaj¹ce na wartoœæ 118.868 z³.
> Budziwój, ul. Cegielniana. Wykonano prace zwi¹zane
z podbudow¹ z kruszyw ³amanych, po³o¿ono masê bitumiczn¹,
utwardzono pobocza, wykonano odwodnienie drogi korytka-
mi œciekowymi na d³. 230 mb na ogóln¹ wartoœæ 79.555 z³.
> Budziwój, ul. Po³udniowa. Wykonano podbudowê oraz po-
³o¿ono masê bitumiczn¹ na szerokoœci 3 mb i d³ugoœci 270 mb.
Po³owa odcinka drogi nie posiada odwodnienia ze wzglêdu na
brak mo¿liwoœci wykonania rowów przydro¿nych, pozosta³y
odcinek posiada odwodnienie z odprowadzeniem do rowu me-
lioracyjnego przy ul. Dworskiej. Ogó³em wartoœæ wykonanych
prac 79.246 z³.

                                                         Ci¹g dalszy na  stronie 12

> Budziwój, ul. Lipowa. Wykonano drugi etap odcinka drogi
polegaj¹cy na wykonaniu podbudowy z kruszyw ³amanych, po-
³o¿eniu masy bitumicznej, utwardzeniu poboczy, odwodnieniu
korytkami œciekowymi, zabezpieczeniu korytek œciekowych
kratami stalowymi na odcinku 120 mb na wartoœæ 56.190 z³.
> Siêgacze ul. Pileckich i ul. Orzeszkowej. Wykonano pod-
budowy siêgaczy ulic: Pileckich i Orzeszkowej na Osiedlu 600-

od rzeki Strug do ul. Wyzwolenia. Wartoœæ projektu wraz
z mapami do celów projektowych wynosi 55.000 z³. Wspólnie
z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie og³oszono prze-
targ i wykonano pierwszy etap przebudowy drogi na odcinku
od skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ Tyczyn - Budziwój Sie-
dliska do skrzy¿owania z ul. Wyzwolenia w Tyczynie.

Zakres prac zleconych obejmowa³ wykonanie odwod-
nienia drogi, po³o¿enie obustronnych chodników z kostki bru-
kowej, wykonanie dwóch zatok przystankowych, przebudowy
dwóch skrzy¿owañ, po³o¿enie masy bitumicznej na zleconym
odcinku drogi oraz przestawienie s³upów oœwietlenia drogo-
wego. Zdanie jest wspó³finansowane przez Zarz¹d Dróg Wo-
jewódzkich w Rzeszowie oraz przez Urz¹d Miejski w Tyczy-
nie. Wykonawc¹ robót jest firma „Skanska” SA. Oddzia³ Bu-
downictwa Mostowego, Rudna Ma³a 47. Ogó³em wartoœæ prac
wynosi 2.474.918 z³, w tym udzia³ Gminy Tyczyn 500.000 z³.
III. Remonty dróg.

W ramach remontów dróg wykonano remonty mas¹ as-
faltow¹ na ³¹czeniu wsi Bia³a, Budziwój, Tyczyn, Hermanowa,
Kielnarowa i Matysówka oraz remont drogi Hermanowa,
Budziwój, Lubenia na odcinku 260 mb i Kielnarowa Obszary
Matysówka boczna 149 mb, Tyczyn: ul. Partyzantów 175 mb,
ul. Tycznera 165 mb.

Ustawiono znaki drogowe przy drogach gminnych, ze-
brano i utwardzono pobocza przy drodze Kielnarowa Maty-
sówka, Matysówka Kielnarowa, utwardzono drogi betonem
kruszonym Bia³a Dworskie, utwardzono drogê kruszywem
³amanym Budziwój ul. Nadziei.

Zakupiono krêgi betonowe na wykonanie przepustów
ul. Sportowa Budziwój, p³yty jombo na utwardzenie skarpy
rowu Matysówka II strona oraz Matysówka M³yn boczna, prze-
pusty Matysówka II strona, p³yty jombo droga Hermanowa
obok  p. Wac³awka. Wykonano kolektor z rur betonowych przy
drodze Hermanowa Pañskie Pola, równanie i wa³owanie dróg
Hermanowa £azy, Tyczyn-Matysówka-Bia³a, Kielnarowa £any.

lecia w Tyczynie na d³. 1096 m2. Ogó³em wartoœæ prac 144.427 z³.
> Droga wojewódzka nr 878 Rzeszów-Dyl¹gówka w Tyczy-
nie. Opracowano projekt techniczny oraz uzyskano pozwole-
nie na budowê na przebudowê drogi wojewódzkiej na odcinku
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Wykonano koszenie poboczy na terenie gminy i miasta
Tyczyn, zakupiono krêgi betonowe pod drogê Borek Stary
sklep, zakupiono i wbudowano ¿wir oraz nadziarno w drogê
Borek Stary sklep, Borek Stary Zawodzie Klasztor, ³upek Bo-
rek Stary Mleczna dó³ wieœ, ¿wir - Borek Stary stadion, remont
drogi ¿wirem Zawodzie Mleczna Stawiska, Pustki Borek Sta-
ry. Zebrano i utwardzono pobocza drogi Kielnarowa-Matysów-
ka, przebudowano przepusty w drodze Hermanowa Kamieniec
i Bia³a £any, utwardzenie drogi kruszywem ³amanym Bia³a
boczna, Skotnik, Pêtla.

Zakupiono korytka œciekowe na wykonanie odwodnie-
nia Bia³a Dworskie, wykonano rowy odwadniaj¹ce, przepusty
i zjazdy przy drodze Borek Stary sklep, zakupiono krêgi i wy-
konano odwodnienie stadionu Borek Stary szko³a, remont dro-
gi Bia³a Dworskie, remont drogi Borek Stary sklep, remont drogi
Bia³a boczna, za³o¿ono przepusty Matysówka II Strona, wy-
konano rów odwadniaj¹cy Bia³a Zastru¿e, wykonano przepust
i oczyszczono rów odwadniaj¹cy przy drodze Hermanowa
Gradkowiec, wykonano roboty ziemne, rowy odwadniaj¹ce,
zjazdy oraz utwardzenie drogi Hermanowa I przystanek p. Su-
rówka, odwodnienie drogi Kielnarowa Wólka. Wykonano re-
monty dróg kruszywem ³amanym Borek Stary Mleczna, Her-
manowa p. Dubczyk, Pañskie Pola, I przystanek, Tyczyn,
ul. Leœna, Lasek, £any, Matysówka S³ocina boczna. Ogó³em
wartoœæ robót 416.123 z³.
IV. Œrodki Rad So³eckich i Zarz¹du Osiedla w Tyczynie.

Wykonano remonty dróg kruszywem ³amanym, ¿wirem,
przebudowê przepustów, ró¿na dzia³alnoœæ. Poniesiono nak³a-
dy na ogóln¹ wartoœæ 200.000 z³.
V. Zimowe utrzymanie dróg.

Zakupiono materia³y do zimowego utrzymania dróg oraz
utrzymano przejezdnoœæ na drogach gminnych. Poniesiono na-
k³ady na ogóln¹ wartoœæ 51.562 z³.

                                                    Stanis³aw Fr¹czek

Kto odœnie¿a drogi ?
 Drogi gminne
- Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjny „Drogmark” Domino
Marek, Kielnarowa 103, tel. 017-22-93-195; 0 693 765 557
- droga Hermanowa-Czerwonki do granicy Borku Nowego:
Zak³ady Miêsne „Herman” Kielnarowa, tel. 017 22 99 410.
Drogi powiatowe
- Matysówka, Borek Stary: obwód drogowy B³a¿owa,
          tel. 017 22 90 782, 0 608 292 972.
- Kielnarowa, Budziwój, Hermanowa, Tyczyn: obwód dro-
gowy Babica, tel. 017 27 72 297.
Droga wojewódzka Rzeszów- Dyl¹gówka: obw. drogowy
£añcut,  tel. 017-22-52 666.

Przypominamy jednoczeœnie w³aœcicielom nieruchomo-
œci, ¿e ci¹¿y na nich ustawowy obowi¹zek uprz¹tniêcia b³ota,
œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿o-
nych wzd³u¿ nieruchomoœci (za taki chodnik uznaje siê wy-
dzielon¹ czêœæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego,
po³o¿on¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci).

Nawi¹zuj¹c do artyku³u w gazecie Super Nowoœci z dnia
29.12.2008 r. pt. „Gmina Tyczyn rezygnuje z ekologii” które-
go autorem jest Grzegorz Anton wyjaœniamy, ¿e zawarte w nim
stwierdzenie jakoby zlikwidowane przy stacji paliw w Budzi-
woju pojemniki do segregacji odpadów zosta³y usuniête z po-
wodu ogromnej iloœci segregowanych odpadów s¹ niepraw-
dziwe. Usytuowanie pojemników sprawia³o, ¿e praktycznie
ka¿dy, kto chcia³ móg³ podrzuciæ tam worki ze œmieciami,
a nie odpadami segregowanymi, co stanowi w tym wypadku
zasadnicz¹ ró¿nicê. Du¿e iloœci sk³adowanych tam odpadów
bardziej przypomina³y dzikie wysypisko ni¿ gniazdo recyklin-
gowe. Usuwaj¹c z tego miejsca pojemniki na surowce wtórne
gmina nie pozbawi³a mieszkañców Budziwoja mo¿liwoœci se-
gregacji. Pojemniki posadowione s¹ przy Domu Ludowym
i Szkole Podstawowej. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ segregacji
odpadów systemem workowym.

 Sytuacja ta nie ma miejsca pierwszy raz, kiedy to arty-
ku³ na temat gminy Tyczyn pojawiaj¹cy siê w „Super Nowo-
œciach” mija siê z prawd¹. W dniu 29.12.2008 r. zosta³o wysto-
sowane pismo do Redaktora Naczelnego i Wydawcy „Super
Nowoœci” w celu sprostowania informacji nieprawdziwej. (bk)

„Super Nowoœci” k³ami¹

Dni wolne od pracy w 2009 r. :
> 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
> 12 kwietnia (niedziela) - pierwszy dzieñ Œwi¹t Wielkanoc-
nych
> 13 kwietnia (poniedzia³ek) - drugi dzieñ Œwi¹t Wielkanoc-
nych
> 1 maja (pi¹tek) - Œwiêto Pracy
> 3 maja (niedziela) - Œwiêto 3-go Maja
> 31 maja (niedziela) - pierwszy dzieñ Zielonych Œwi¹tek
> 11 czerwca (czwartek) - Bo¿e Cia³o
> 15 sierpnia (sobota) - Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi
Panny
> 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Œwiêtych
> 11 listopada (œroda) - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci
> 25 grudnia (pi¹tek) - pierwszy dzieñ Bo¿ego Narodzenia
> 26 grudnia (sobota) - drugi dzieñ Bo¿ego Narodzenia

W tym roku
bêdziemy pracowaæ

253 dni,
2024 godziny

czyli
12 144 minuty

 Dni wolne od pracy w 2009 r.
W 2009 r. bêdziemy mieæ 12 ustawowo wolnych dni od

pracy. Niestety zerkaj¹c w kalendarz, widzimy, ¿e dni œwi¹-
teczne wypadaja tak¿e w weekendy, jak np. drugi dzieñ Bo¿e-
go Narodzenia, który wypada w sobotê.

 Podstaw¹ do okreœlenia dni ustawowo wolnych od pracy
jest ustawa o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze
zm) z 18.1.1951 r.

Informacja z wykonania
remontów dróg w 2008 r.
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Na dworze têgi mróz, który nie-
stety nie sprzyja spacerom. Mo¿e zatem
w domowym zaciszu zechc¹ Pañstwo
spêdziæ czas, tym razem nie przed tele-
wizorem,  ale z ciekaw¹ lektur¹ . Oto dwie
propozycje, które przygotowa³am dla
Pañstwa.

Któ¿ z nas nie zna Aliny Janow-
skiej - aktorki, piosenkarki, parodystki,
artystki od wielu lat obecnej na polskiej
scenie. Warto jednak dok³adniej poznaæ
historiê tej tak ciekawej postaci. Pomo¿e
Pañstwu w tym ksi¹¿ka zatytu³owana
„Jam jest Alina czyli Janowska story”,
która ukaza³a siê dziêki Wydawnictwu
Prószyñski i S-ka. Ksi¹¿ka mog³a po-
wstaæ dziêki zaanga¿owaniu Dariusza

Ksi¹¿ki o gminie
W Urzêdzie Miejskim pok. 21

i 25 (I piêtro), mo¿na nabyæ ksi¹¿ki
i mapy o Tyczynie. S¹ to:
> Album ZIEMIA TYCZYÑSKA z bli-
ska i z daleka (2008), koncepcja Kazi-
mierz Szczepañski, cena 35 z³.
> Ziemia tyczyñska w starej fotografii
(2008), koncepcja Alicja Kustra i Kazi-
mierz 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 Zbi-
gniew 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.

Pó³ka z ksi¹¿kami

Michalskiego, znanego dziennikarza i pu-
blicysty, który nie przestraszy³ siê boga-
tego dorobku artystki. Wprost przeciw-

trafi³ i nie umia³ ¿yæ. To by³a jego uciecz-
ka. Holoubek, razem ze swoj¹ rozmów-
czyni¹, wspomina premiery, poszczegól-
ne spektakle, opowiada o zmar³ych i ¿yj¹-
cych kolegach. Ciekawostk¹ s¹ nie tylko
zdjêcia aktora, ale równie¿ spis wszyst-

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Tyczynie

przypomina Czytelnikom
o terminowym zwrocie ksi¹¿ek.
Termin wypo¿yczenia ksi¹¿ek

wynosi 4 tygodnie.

kich ról, w jakich dane mu by³o wyst¹-
piæ. Warto siêgn¹æ po tê  ksi¹¿kê, bo dziê-
ki niej poznamy Holoubka nie tylko jako
artystê, ale tak¿e jako cz³owieka bardzo
wra¿liwego, który potrafi³ s³uchaæ innych
i stara³ siê daæ z siebie jak najwiêcej nie
tylko bliskim, ale tak¿e publicznoœci,
któr¹ zawsze kocha³ i szanowa³.

Mi³ej lektury.

nie, postara³ siê, jak sama p. Alina mówi,
nieco go „uporz¹dkowaæ”. Ten wysi³ek
zaowocowa³ zgrabnie napisan¹ biografi¹,
która nie tylko opowiada o losach g³ów-
nej bohaterki, ale oddaje koloryt czasów
w jakich ¿y³a i pracowa³a.  Ramy czaso-
we to pocz¹tek wieku XX a¿ do  wspó³-
czesnoœci. Atutem ksi¹¿ki o Alinie Ja-
nowskiej s¹ równie¿ ciekawe zdjêcia
z jej prywatnych albumów, na których
poznajemy Janowsk¹ - aktorkê, ¿onê,
matkê i babciê. Warto przeczytaæ t¹ lek-
turê tak¿e z tego wzglêdu, i¿ dowiemy
siê z niej nie tylko o samej aktorce, ale
tak¿e  o jej znajomych i rodzinie. Pozna-
my  Alinê Janowsk¹, nie t¹ zawsze
uœmiechniêt¹ kobietê z telewizji, ale t¹
prawdziw¹, której  wnêtrze,  byæ mo¿e
nie jest a¿ tak „komediowe” jak nam siê
wydaje.

Inn¹ pozycj¹, po któr¹ warto siê-
gn¹æ, jest wydana w 2008, równie¿ na-
k³adem Wydawnictwa Prószyñski i S-ka,
ksi¹¿ka „Holoubek - Rozmowy”. Dia-
logi , jakie autorka Ma³gorzata Terlecka-
Reksnis prowadzi³a na przestrzeni wielu
lat, w ró¿nych miejscach, z Gustawem
Holoubkiem, sta³y siê zal¹¿kiem do jej
powstania. Ksi¹¿kê mo¿na traktowaæ jak
po¿egnanie, rozliczenie artysty z tego co
zrobi³. Widaæ, ¿e dla niego teatr to by³o
spe³nienie marzeñ, coœ bez czego nie po-

                                Alicja Kustra

Burmistrz  Tyczyna
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

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

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Kielnarowej, dziêkuje wszyst-
kim osobom prywatnym i insty-
tucjom, które wspiera³y dzia³ania
OSP w 2008 r.
oraz ¿yczy

Mieszkañcom Gminy Tyczyn
wszystkiego najlepszego, samych
sukcesów w Nowym 2009 Roku.

Podziêkowanie
> 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
oraz okolice Rzeszowa, cena 5 z³. Uwaga czytelnicy!

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

25 stycznia  2009 r.

Termin sk³adania tekstów up³ywa
19 stycznia 2009 r.

Zdjêcia mile widziane.
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Projekt współfinansowany przez  

                                                                              Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Miejsko-Gminny Oœrodek Pomo-
cy Spo³ecznej w Tyczynie og³asza nabór
uczestników do projektu systemowego
pt. „Czas na aktywnoœæ w gminie Ty-
czyn” w ramach Programu Operacyjne-
go Kapita³ Ludzki  Priorytet VII Promo-
cja integracji spo³ecznej Dzia³anie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji Poddzia³anie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez
oœrodki pomocy spo³ecznej - wspó³finan-
sowanego ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Projekt bêdzie
realizowany od stycznia do grudnia
2009 r. Uczestnicy projektu musz¹ spe³-
niaæ nastêpuj¹ce warunki:

Podkarpacki Oœrodek
Doradztwa Rolniczego

og³asza nabór na

 kurs chemizacyjny

Zaœwiadczenie o ukoñczeniu
szkolenia jest niezbêdne w celu wy-
konywania zabiegów chemicznych
nawet we w³asnym gospodarstwie.
Zapisy w Biurze Doradcy w Tyczynie.

Tel. 017 22-99-276
          do 30 stycznia 2009 r.

    œ.    p.

 W dniu 22.12.2008 r. zmar³a

Kazimiera Tereszkiewicz
 z domu Koœció³ek

Druhom: Alfredowi, Bogdanowi,
Wies³awowi Tereszkiewiczom
i ich rodzinom wyrazy g³êbokie-
go wspó³czucia
sk³adaj¹
          stra¿acy z OSP Kielnarowa

„Czas na aktywnoœæ w gminie  Tyczyn”

- zamieszkiwaæ na terenie Gminy Tyczyn,
- korzystaæ ze œwiadczeñ z pomocy
spo³ecznej,
- byæ osobami bezrobotnymi lub byæ
rolnikami,
- byæ osobami w wieku aktywnoœci
zawodowej.

Osoby spe³niaj¹ce w/w warunki
i zakwalifikowane do uczestnictwa
w projekcie zostan¹ objête szkoleniami
z zakresu aktywizacji edukacyjnej, zawo-
dowej i spo³ecznej, a tak¿e bêd¹ mia³y
mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w nastêpuj¹-
cych kursach (do wyboru):
> Kurs z zakresu sprzedawcy z obs³ug¹
komputera i kas fiskalnych,

> Kurs z zakresu wiza¿u, makija¿u i sty-
lizacji paznokci,
których celem jest zdobycie nowych
kwalifikacji zawodowych, zwiêkszenie
aktywnoœci oraz umiejêtnoœci poruszania
siê na rynku pracy.

Osoby zainteresowane uczestnic-
twem w projekcie mog¹ zg³aszaæ siê oso-
biœcie w M-GOPS w Tyczynie, ul. Ry-
nek 18, 36-020 Tyczyn, w godz. od 7.30
do 15.30 lub telefonicznie
                             nr tel. (017) 2219246.

            Kierownik M-GOPS w Tyczynie
                      Barbara Lew

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. zaprasza do udzia³u
w projekcie „W³asne przedsiêbiorstwo
- szansa na sukces i niezale¿noœæ” re-
alizowanym ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego, w ramach Dzia-
³ania 6.2 Wsparcie oraz promocja przed-
siêbiorczoœci i samozatrudnienia Priory-
tetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla
wszystkich Programu Operacyjnego Ka-
pita³ Ludzki.

Projekt jest adresowany do osób
zameldowanych na terenie województwa
podkarpackiego, które w okresie ostat-
nich 12 miesiêcy przed przyst¹pieniem
do projektu nie prowadzi³y dzia³alnoœci
gospodarczej.

Do udzia³u w projekcie zaprasza-
my osoby fizyczne zamierzaj¹ce rozpo-
cz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, które spe³-

niaj¹ przynajmniej jeden z 3 ni¿ej wy-
mienionych kryteriów:
- osoby w przedziale wieku od ukoñczo-
ne 18 do maksymalnie 34 lat - na dzieñ
z³o¿enia dokumentacji;
- osoby zameldowane na terenach wiej-
skich;
- kobiety.

Projekt obejmuje szkolenia (admi-
nistracyjno - prawne aspekty zak³adania
i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
marketing, finanse i rachunkowoœæ w fir-
mie) oraz doradztwo.

Osoby uczestnicz¹ce w projekcie
bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ wyst¹pienia
o wsparcie finansowe w postaci:
- jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwe-
stycyjnej na rozwój dzia³alnoœci (do
40.000,00 z³)
- wsparcia pomostowego (w postaci

sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
i ubezpieczenie zdrowotne) przez okres
6 miesiêcy.

Warunkiem zg³oszenia uczestnic-
twa w projekcie jest wype³nienie i pod-
pisanie dokumentacji rekrutacyjnej (do
pobrania ze strony internetowej
www.tarr.pl lub z Biura Projektu) i do-
starczenie do Biura Projektu na adres:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. ul. M. D¹browskiej 15,
39-400 Tarnobrzeg (osobiœcie, poczt¹,
kurierem) za potwierdzeniem odbioru
w terminie 12-23 stycznia 2009 r. do
godz. 15.00 (decyduje data wp³ywu do
Biura Projektu). Dokumentacja rekruta-
cyjna z³o¿ona po terminie nie bêdzie
przyjmowana.

    Udzia³ w projekcie jest bezp³atny

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

W pozosta³ych godzinach nale-
¿y dzwoniæ na numer Pogotowia Po-
licji 997 (numer bezp³atny).
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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.

- barman - kelner                                    59
- kelner/kelnerka                                  57
- operator zwy¿ki                                  56
- monter reklam                                     55
- kierownik gospodarczy                       54
- sprz¹taj¹ca                                               53
- portier - recepcjonista                             52
- ksiêgowa                                              51
- garma¿er                                               50
- pracownik ochrony                               49
- kierowca kat. B                                 48
- kierowca - rozwóz pizzy                  45
- specjalista ds. kadr i p³ac                    43
- sprzedawca                                         42
- monter ¿aluzji - rolet                                      41
- pracownik ochrony                            40
- fryzjerka                                              34
- kosmetyczka                                     32
- pomoc kuchenna                                31
- kucharz/kucharka                               31
- kelnerka                                             29
- pracownik gospodarczy                      28
- mechanik - elektromechanik                19
- osoba sprz¹tajaca parking                  18
- mechanik samochodowy                  17

Udzielamy bezp³atnych informa-
cji prawnych i obywatelskich w zakresie
prawa: pracy, rodzinnego, konsumenc-
kiego, w³asnoœci, administracyjnego,
mieszkaniowego, spadkowego, proceso-
wego, przemocy domowej, pomocy spo-
³ecznej.

Pomagamy pisaæ pisma proceso-
we nieobjête przymusem adwokackim,

20 stycznia br. o godz. 14.00
w sali narad Urzêdu Miejskiego
w Tyczynie odbêdzie siê

spotkanie z przedstawicielami
organizacji pozarz¹dowych dzia-
³aj¹cych na terenie gminy Tyczyn.

Celem spotkania bêdzie omó-
wienie mo¿liwoœci uzyskania
dotacji w 2008 r.

Zasad¹ jest, i¿ otrzymuj¹c wezwa-
nie z s¹du, by stawiæ siê w roli œwiadka,
mamy obowi¹zek do s¹du siê udaæ we
wskazanym terminie i zeznaæ - zgodnie
z prawd¹ - co wiemy w danej sprawie.
Zasada ta doznaje jednak¿e ograniczeñ
w nastêpuj¹cych przypadkach:

Gdy œwiadkiem ma byæ „osoba
najbli¿sza” dla oskar¿onego. Osob¹
najbli¿sz¹ jest ma³¿onek wstêpny (rodzi-
ce, dziadkowie, pradziadkowie), zstêpny
(dziecko, wnuk), siostra, brat, powino-
waty w tej samej linii lub stopniu, osoba
pozostaj¹ca w stosunku przysposobienia
oraz jej ma³¿onek oraz osoba pozostaj¹-
ca we wspólnym po¿yciu (konkubent).
Wymienione osoby mog¹ odmówiæ ze-
znañ w sprawie. Prawo odmowy zeznañ
trwa mimo ustania ma³¿eñstwa lub przy-
sposobienia.

Gdy œwiadkiem ma byæ osoba
obowi¹zana do zachowania tajemnicy
s³u¿bowej lub zwi¹zanej z wykonywa-
niem zawodu lub funkcji. Takie osoby
mog¹ odmówiæ zeznañ, jednak¿e tylko
co do tych okolicznoœci, na które rozci¹-
ga siê ten obowi¹zek. Powy¿sze osoby
maj¹ jednak¿e obowi¹zek zeznawaæ co
do wszelkich okolicznoœci, jeœli s¹d lub
prokurator zwolni je od obowi¹zku za-
chowania tajemnicy.

Odnoœnie osób wykonuj¹cych
zawód adwokata, radcy prawnego, nota-
riusza, lekarza oraz dziennikarza: takie
osoby mog¹ byæ przes³uchiwane co do
faktów objêtych tajemnic¹ wy³¹cznie
wtedy, gdy jest to niezbêdne dla dobra
wymiaru sprawiedliwoœci, a okolicznoœæ
nie mo¿e byæ ustalona na podstawie in-
nego dowodu. Nale¿y wskazaæ, i¿ zwol-
nienie dziennikarza od obowi¹zku zacho-
wania tajemnicy jest dodatkowo obwa-

Prawo odmowy zeznañ w postêpowaniu karnym
rowane dodatkowymi warunkami. I tak
ww. zwolnienie nie mo¿e dotyczyæ da-
nych, dziêki którym mo¿liwa by by³a
identyfikacja autora materia³u prasowe-
go, listu do redakcji lub innego materia-
³u o tym charakterze, jak równie¿ osób
udzielaj¹cych informacji opublikowa-
nych lub przekazanych, jeœli osoby te
zastrzeg³y nieujawnianie swoich danych.
Wyj¹tki od tej zasady s¹ przewidziane
przepisami prawa (np. przestêpstwo lu-
dobójstwa, zabójstwa, itd.).

Gdy œwiadkiem ma byæ osoba
oskar¿ona w innej tocz¹cej siê sprawie
o wspó³udzia³ w przestêpstwie objêtym
postêpowaniem. Regu³a ta ma chroniæ
osoby oskar¿one od zeznawania w innej
sprawie przeciwko sobie. Chodzi o tak¹
sytuacjê, która dotyczy takich sytuacji,
gdy osoba oskar¿ona w innej tocz¹cej siê
sprawie jest oskar¿ona.

Prawo uchylenia siê od odpo-
wiedzi na pytanie dotyczy sytuacji, gdy
œwiadek  - odpowiadaj¹c - móg³by nara-
ziæ siebie lub osobê dla siebie najbli¿sz¹
na odpowiedzialnoœæ za przestêpstwo
(te¿ skarbowe). Œwiadek mo¿e tak¿e
¿¹daæ, aby przes³uchano go na rozprawie
z wy³¹czeniem jawnoœci, jeœli jego zezna-
nia mog³yby naraziæ na hañbê jego lub
osobê dla niego najbli¿sz¹.

Jeœli œwiadek pozostaje z oskar-
¿onym w szczególnie bliskim stosunku
osobistym, s¹d mo¿e j¹ zwolniæ od z³o-
¿enia zeznania lub odpowiedzi na pyta-
nia. S¹d nie zrobi tego jednak z urzêdu,
nale¿y o to zawnioskowaæ

Niniejszy dokument zosta³ opublikowany, dziêki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za
treœæ tego dokumentu odpowiada Podkarpacki Oœrodek Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywa-
telskiego, pogl¹dy w nim wyra¿one nie odzwierciedlaj¹ w ¿adnym razie stanowiska UE.

                Maciej Bandelak
       doradca w Podkarpackim Oœrodku
                Rozwoju Spo³eczeñstwa
               Obywatelskiego w Rzeszowie

Biuro Bezp³atnej Pomocy
Prawnej w Tyczynie

Bezp³atne Porady Prawne mo¿na uzy-
skaæ w Gminnym Centrum Informacji
w Tyczynie, ul. Rynek 25 w nastêpuj¹-
cych terminach:

15,  22 stycznia 2009 r.
12, 19  lutego 2009 r.
12, 19  marca 2009 r.
9, 16   kwietnia 2009 r.

Od godziny 13.00 do 15.30

poza procesowe i cywilno prawne,
w tym: pozwy, pisma w toku postêpowa-
nia s¹dowego, wnioski, skargi, sprzeci-
wy, apelacje, wszelkie pisma urzêdowe,
podania, umowy typowe, pisma do jed-
nostek samorz¹du terytorialnego i admi-
nistracji rz¹dowej, Rzecznika Praw Oby-
watelskich, Praw Pacjenta, Dziecka itp.
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Dziêki zmianom w ustawie
o ochronie gruntów rolnych i leœnych
inwestorzy unikn¹ niezwykle mozolnej
procedury przekwalifikowania po³o¿o-
nych w granicach miast gruntów na
cele budowlane.

Sejm odrzuci³ 19 grudnia 2008 r.
prezydenckie weto dotycz¹ce noweliza-
cji ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leœnych, która w uproszczeniu mówi¹c
powoduje automatyczne odrolnienie
gruntów po³o¿onych w granicach miast,
a ponadto zwalnia z obowi¹zku zyska-
nia zgody na zmianê przeznaczenia grun-
tów klasy IV-VI po³o¿onych na pozosta-
³ych terenach. Decyzjê Sejmu nale¿y
przyj¹æ z radoœci¹, gdy¿ w ogromnym
stopniu uproœci proces budowlany i u³a-
twi ¿ycie inwestorom, a przy tym nie na-
ruszy ¿adnego uzasadnionego interesu
spo³ecznego. Miasta nie zosta³y powo³a-
ne, aby byæ baz¹ dla produkcji rolnej,
a argumenty œrodowiska urbanistów, i¿
nowelizacja spowoduje niekontrolowan¹
urbanizacjê, które widocznie podzieli³
prezydent, by³y ca³kowicie nieracjonal-
ne. Jakkolwiek zabudowa musi respek-
towaæ zasady ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym i z tego
punktu widzenia ewentualne obawy s¹
niezasadne.

Automatyczne odrolnienie pole-
ga na wy³¹czeniu u¿ytków rolnych po³o-
¿onych w miastach spod dzia³ania prze-
pisów ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leœnych. Inwestorzy unikn¹ wiêc
niezwykle mozolnej dwuetapowej proce-
dury przekwalifikowania gruntów na cele
budowlane. Dotychczas procedura ta

powodowa³a w pierwszym etapie ko-
niecznoœæ uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego
i zgody ministra rolnictwa lub marsza³ka
województwa. Decyzje te w praktyce
by³y uznaniowe bez efektywnej œcie¿ki
odwo³awczej. Drugi etap odrolnienia -
wy³¹cznie z produkcji rolnej, w praktyce
równie¿ trwa³ kilka miesiêcy. Te ograni-
czenia, a czêsto wrêcz blokady, inwesto-
rzy maj¹ ju¿ na szczêœcie za sob¹.

Grunty te bêd¹ wiêc podlegaæ za-
budowie z uwzglêdnieniem zasad usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i bêd¹ mia³y analogiczny
status jak grunty budowlane. Jeœli wiêc
na danym terenie nie obowi¹zuje miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, inwestor uzyska mo¿liwoœæ
wyst¹pienia o decyzjê o warunkach za-
budowy (dotychczas zabudowa mo¿liwa
by³a jedynie w przypadku uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego).

Likwidacja barier administracyj-
nych to jedno z pozytywnych nastêpstw,
ale warto spojrzeæ równie¿ na bezpoœred-
nie korzyœci finansowe, jakie uzyskaj¹
w³aœciciele gruntów objêtych noweli-
zacj¹. Ustawa o ochronie gruntów rol-
nych i leœnych obci¹¿a³a w³aœcicieli obo-
wi¹zkiem wnoszenia op³at, które wyni-
ka³y z etapu odrolnienia - wydania decy-
zji o wy³¹czeniu z produkcji rolnej. By³y
to dwie op³aty - jednorazowa nale¿noœæ
oraz roczne op³aty uiszczane w okresie
10 lat od dnia wy³¹czenia z produkcji
rolnej. Op³aty te, bêd¹ce istotnym sk³ad-
nikiem kosztowym przede wszystkim
inwestycji mieszkaniowych zosta³y znie-

Na odrolnieniu gruntów skorzystaj¹ nie tylko inwestorzy
sione. Ponadto na mocy przepisów usta-
wy niewymagalne w dniu wejœcia w ¿ycie
ustawy nale¿noœci oraz op³aty roczne
zwi¹zane z wy³¹czeniem z produkcji
u¿ytków rolnych po³o¿onych w grani-
cach administracyjnych miast ulegaj¹
umorzeniu z mocy prawa.

Jednak¿e u celu nowelizacji le¿y
wprowadzenie mechanizmów ekono-
micznych, które w najwiêkszym stopniu
wp³yn¹ na rynek inwestycyjny, poprzez
zwiêkszenie poda¿y gruntów przezna-
czonych pod zabudowê mieszkaniow¹.
To w³aœnie w praktyce musi doprowadziæ
do spadku cen gruntów, a w dalszej kon-
sekwencji równie¿ obni¿enia cen miesz-
kañ. Wartoœæ nabytego gruntu stanowi
oko³o 15-30 proc. finalnego kosztu wy-
twarzania lokali mieszkalnych, wiêc spa-
dek tego kosztu o kilka punktów procen-
towych (co wedle realnych prognoz jest
bardzo prawdopodobne) bêdzie bardzo
du¿ym sukcesem i przyniesie wymierne
korzyœci spo³eczeñstwu. Z tego punktu
widzenia uchwalenie ustawy by³o bardzo
potrzebne.

Kolejnym pozytywnym aspektem
jest brak obci¹¿eñ publicznoprawnych
dla w³aœcicieli gruntów zwi¹zanych
z wejœciem w ¿ycie nowelizacji, jak te¿
zbyciem takiego gruntu (brak jakichkol-
wiek op³at takich jak renta planistyczna).

Nowelizacja nie zakazuje rolnicze-
go u¿ytkowania gruntów po³o¿onych
w graniach administracyjnych miast ani
nie bêdzie mia³a wp³ywu na opodatkowa-
nie takich gruntów do czasu, kiedy bêd¹
faktycznie u¿ytkowane na cele rolne.

 „Gazeta prawna” z 30 grudnia 2008 r.

Zu¿yte ogniwa mo¿na bêdzie
oddaæ w wiêkszym sklepie albo
w punkcie serwisowym. Za nowe za-
p³acimy wiêcej ni¿ do tej pory

Je¿eli ktoœ wyrzuci ogniwo do
œmietnika, narazi siê na grzywnê. Prze-
pisy wyraŸnie zakazuj¹ bowiem umiesz-
czania zu¿ytych baterii i akumulatorów
z innymi œmieciami. Ogniwa samocho-
dowe trzeba bêdzie zwracaæ w warszta-
tach. Dziœ nad projektem nowej ustawy
o bateriach i akumulatorach bêdzie de-
batowa³ Sejm. Projekt nak³ada te¿ nowe
obowi¹zki na przedsiêbiorców. Wprowa-
dzaj¹cy baterie na rynek bêd¹ musieli

Nie wyrzucisz baterii do œmietnika

wpisaæ siê do specjalnego rejestru pro-
wadzonego przez g³ównego inspektora
ochrony œrodowiska. Wejœcie w ¿ycie
nowych przepisów zbiegnie siê ze wzro-
stem cen baterii, przepisy przewiduj¹
bowiem op³atê za ich wprowadzenie na
rynek.

    „Rzeczpospolita” , 7 stycznia 2009 r.

So³tys wsi Kielnarowa
Janusz P³odzieñ

przyjmuje mieszkañców w ka¿dy
czwartek w godz. 18.00-20.00
w biurze w Domu Ludowym

   So³tys wsi Hermanowa
Marta Leniart

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

Dy¿ury so³tysów
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        W grudniu ubr., w ostatnim tygodniu
nauki szkolnej, wspania³ym akcentem
zakoñczyli swój udzia³ w tegorocznej
Licealiadzie nasi sportowcy.

Bartek Pawlik i Dawid Œl¹czka
(na zdj.) zajeli II miejsce w Wojewódz-
kim, Fina³owym Turnieju Tenisa Sto³o-
wego, który rozegrany zosta³ w Rokiet-
nicy k/Przemyœla.
Przed dwoma laty byliœmy na VII miej-
scu, rok temu V lokata, a teraz œwietny
wystêp i srebrny medal z ogromnym pu-
charem!

Pocz¹tek turnieju nie zapowiada³
takiego fina³u, ale z meczu na mecz by³o
tylko lepiej (wszystkie spotkania koñczy-
³y siê rezultatem 3:2). Przegraliœmy tyl-
ko pierwszy mecz z ZS nr 1 Krosno, ale
spotkaliœmy siê z nimi jeszcze raz w wal-

Tenis sto³owy

Wicemistrzowie Podkarpacia

                                   Halina Kielich

ce o pierwsz¹ trójkê i wtedy to nasi ch³op-
cy byli gór¹ wygrywaj¹c 3:2. W drodze
do sukcesu pokonaliœmy Jaros³aw, Dê-
bicê, Sanok, a w ostatnim meczu Prze-
myœl. Bartek i Dawid spisali siê napraw-
dê  œwietnie (mimo choroby tego pierw-
szego), a cierpliwoœæ i wola walki o ka¿-
dy punkt przynios³a efekt koñcowy.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e zawody
na szczeblu wojewódzkim to najwy¿szy
poziom sportowy i emocje nie do opisa-
nia. Spoœród 176 szkó³ na Podkarpaciu
Zespó³ Szkó³ w Tyczynie jest DRUGI!

To najwiêksze osi¹gniêcie szko-
³y. Panowie, mimo zmêczenia, po ca³ym
dniu rozgrywek walczyli do koñca i osi¹-
gnêli tak fantastyczny sukces.

Po 1 stycznia mo¿na nieodp³at-
nie oddawaæ zu¿yte telewizory, ku-
chenki czy lodówki odbieraj¹cym od-
pady. Nie znaczy to jednak, ¿e zawsze
zrobi¹ to za darmo.

Oddasz star¹ pralkê (nie ca³kiem) bez op³aty

Obowi¹zek nieodp³atnego przyj-
mowania sprzêtu wynika z nowelizacji
ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym
i elektronicznym. Do tej pory zbieraj¹cy
odpady komunalne mieli wprawdzie
obowi¹zek przyjêcia starej elektroniki
i AGD, ale mogli i zazwyczaj brali za to
pieni¹dze. Obowi¹zek nieodp³atnego
przyjêcia sprzêtu mia³y jedynie sklepy,
przy czym mo¿na by³o oddaæ tam tylko
jedn¹ sztukê tego samego rodzaju wyro-
bu co zakupiony. Teraz obowi¹zki skle-
pów pozostaj¹ bez zmian, ale nowe na-
³o¿ono m.in. na firmy odbieraj¹ce odpa-
dy komunalne.
- Z przepisów wynika, ¿e zbieraj¹cy
sprzêt, a wiêc tak¿e gminne i prywatne
firmy zbieraj¹ce odpady komunalne czy
niektóre punkty skupu z³omu, s¹ zobo-
wi¹zane przyjmowaæ zu¿yty sprzêt z go-

spodarstw domowych bez op³aty - mówi
Tomasz Tatomir z wroc³awskiego od-
dzia³u kancelarii Cha³as i Wspólnicy. -
Tym samym op³aty za tego rodzaju us³u-
gi pobierane np. przez przedsiêbiorców
zajmuj¹cych siê odbieraniem œmieci
staj¹ siê niezgodne z prawem. Firma,
która pobiera op³atê, jest wiêc nara¿ona
na grzywnê okreœlon¹ w art. 75 pkt 2
znowelizowanej ustawy.
Firmy odpadowe nie chc¹ jednak ca³-
kiem rezygnowaæ z pobierania op³at.
- Ustawa mówi, ¿e zbieraj¹cy maj¹ przy-
j¹æ zu¿yty sprzêt pochodz¹cy z gospo-
darstw domowych bez pobierania op³a-
ty - zwraca uwagê Tomasz Uciñski, pre-
zes Krajowej Izby Gospodarki Odpada-
mi i Przedsiêbiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej w Koszalinie. - Musimy wiêc
przyj¹æ nieodp³atnie ka¿d¹ sztukê sprzê-
tu, któr¹ mieszkañcy do nas przywioz¹.
Je¿eli jednak po kuchenkê czy lodówkê
bêdziemy musieli wys³aæ samochód, to
pobierzemy op³atê za przewóz.
Firmy powinny jednak wskazaæ miejsca,
do których mo¿na bezp³atnie odwieŸæ
elektroz³om, a gmina umieœciæ je na
swojej stronie internetowej. Firmy zbie-
raj¹ce maj¹ 30 dni na podanie w gminie
adresu punktów zbierania zu¿ytego
sprzêtu (nie dotyczy to sklepów ani
punktów serwisowych). Mo¿e siê wiêc
zdarzyæ, ¿e adresy punktów zbierania
pojawi¹ siê na stronach gminnych do-
piero w lutym.

       „Rzeczpospolita”, 7 stycznia 2009 r.

Informujemy, ¿e ukaza³o siê
Rozporz¹dzenie porz¹dkowe Woje-
wody Podkarpackiego w sprawie
ograniczenia u¿ywania wyrobów pi-
rotechnicznych na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego.

W celu ochrony ¿ycia, zdrowia
i mienia osób i zapewnienia porz¹d-
ku, spokoju i bezpieczeñstwa publicz-
nego:
- wprowadza siê zakaz u¿ywania wy-
robów pirotechnicznych w miejscach
publicznych woj. podkarpackiego.

- zakaz nie obowi¹zuje w dniu
31 grudnia 2008 r. oraz w dniu 1 stycz-
nia 2009 r., a tak¿e nie obejmuje or-
ganizatorów imprez i przedsiêwziêæ
artystycznych, rozrywkowych, rekre-
acyjnych i szkoleniowych, którzy or-
ganizuj¹c takie imprezy i przedsiê-
wziêcia, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami, uzyskali zezwolenie w³a-
œciwych organów,

- zakaz nie dotyczy u¿ywania przez
w³aœciwe s³u¿by, jednostki ratownicze
i osoby wzywaj¹ce pomocy w sytu-
acji zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia pe-
tard sygnalizacyjnych, rakiet do sy-
gnalizacji podczas mg³y lub deszczu
oraz  pozosta³ych artyku³ów pirotech-
nicznych z wy³¹czeniem ogni sztucz-
nych.

Kto narusza zakaz podlega ka-
rze grzywny wymierzonej na zasadach
i trybie okreœlonym w prawie o wy-
kroczeniach.

      Rozporz¹dzenie obowi¹zuje do
dnia 10 stycznia 2009 r.
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O G £ O S Z E N I A

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

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 2-letnie ³ó¿ko piêtrowe o wym. 90x210 cm,
dwa materace i wsuwana szuflada.
                                                            Tel. 668-519-857

Nowo otwarty sklep wielobran¿owy

„D O L O R E S”
Tyczyn, Rynek 19                   Zaprasza!!!

Kupiê mieszkanie w bloku, stary dom do drobnego re-
montu lub dzia³kê budowlan¹ do 10 arów na terenie
Gminy Tyczyn.
(308/3)                     Tel.  663-120-735

Poszukujê pracy na weekendy lub 4 godz. dziennie,
jako osoba, która posprz¹ta dom lub umyje okna.
(121/3)                                                 Tel.  880-452-693

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.

Poszukujê opiekunki z Tyczyna lub okolic do 6 mie-
siêcznego dziecka.
(122/2)                                                  Tel. 694-207-615

Sprzedam dzia³kê 11 arów Tyczyn - Zagrody. Pe³ne
uzbrojenie, cena do uzgodnienia.
(309/1)                     Tel.  666-954-927

Sprzedam dzia³kê pod zabudowê o powierzchni
12 arów, czêœæ mediów na dzia³ce, pozosta³e w trakcie
przy³¹cza, s³u¿ebnoœæ drogi, po³o¿ona ok. 120 m od drogi
g³ównej, w ³adnej zacisznej okolicy, równy teren, wido-
kowa. W pobli¿u przystanki MPK i PKS. Budziwój.
(311/1)                     Tel.  661-214-794

Kupiê dzia³kê roln¹, mo¿e byæ czêœciowo zalesiona,
w miejscowoœci Bia³a lub w okolicach.
(310/1)                     Tel. 509-603-437

Oferuje us³ugi:
- blacharstwo, lakiernictwo
- mechanika pojazdowa (sprzêg³a, zawieszenia)
- serwis ogumienia (opony nowe, u¿ywane, osobowe,
  busy)
- geometria - alarmy

Z a pr a sz a m y
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-18.00,
w soboty w godz. 8.00-15.00
                              Tel. 017 22-99-629; 609-490-702

Auto Serwis
          Jaros³aw Wanat
Kielnarowa 74, 36-020 Tyczyn
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