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A K T U A L N O Œ C I

Rada uchwali³a...
14 stycznia br., na 30-tej sesji ob-

radowa³a Rada Miejska w Tyczynie. Rad-
ni podjêli uchwa³y w sprawach:
- stwierdzenia wygaœniêcia mandatu
radnych Rady Miejskiej w Tyczynie - Ed-
munda Kalandyka i Stanis³awa Z¹bka,
którzy z racji odejœcia Bia³ej zostali rad-
nymi rzeszowskiej Rady Miasta,
- wyboru Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Tyczynie. W g³osowaniu
tajnym, radni wybrali na Przewodnicz¹-
cego Adama Skowroñskiego, radnego
z Tyczyna, dotychczasowego przewod-
nicz¹cego Komisji Oœwiaty, Kultury
i Zdrowia,

W zwi¹zku z planowanymi na
dzieñ 1 lutego 2009 r. konsultacja-
mi w sprawie zmiany granic gmi-
ny zapraszam mieszkañców Tyczy-
na na zebranie, które odbêdzie siê
dnia 25 stycznia 2009 r. (niedzie-
la) o godz. 10.00 w Miejsko-Gmin-
nym Oœrodku Kultury w Tyczynie

          Burmistrz Tyczyna
               Kazimierz  Szczepañski

W zwi¹zku z planowanymi na
dzieñ 1 lutego 2009 r. konsultacja-
mi w sprawie zmiany granic gmi-
ny zapraszam  mieszkañców Her-
manowej na zebranie, które odbê-
dzie siê dnia 25 stycznia 2009 r.
(niedziela) o godz. 12.00 w Domu
Ludowym w Hermanowej
                     Burmistrz Tyczyna

        Kazimierz  Szczepañski

W zwi¹zku z planowanymi na
dzieñ 1 lutego 2009 r. konsultacja-
mi w sprawie zmiany granic gmi-
ny zapraszam  mieszkañców  Kiel-
narowej na zebranie, które odbê-
dzie siê dnia 25 stycznia 2009 r.
(niedziela) o godz. 12.00 w Domu
Ludowym w Kielnarowej
                    Burmistrz Tyczyna

       Kazimierz  Szczepañski

Og³oszenie
Og³oszenieOg³oszenie

We wrzeœniu 2008 r. Kuratorium
Oœwiaty w Rzeszowie og³osi³o konkurs
na dofinansowanie regionalnych lub lo-
kalnych programów w ramach Rz¹dowe-
go programu wyrównywania szans edu-
kacyjnych dzieci i m³odzie¿y w roku
2008 r. „Aktywizacja jednostek samo-
rz¹du terytorialnego i organizacji po-
zarz¹dowych”.

Za³o¿eniem Programu by³o stwo-
rzenie warunków do rozwoju systemu
zajêæ wykraczaj¹cych poza podstawowy
program edukacyjny realizowany
w szko³ach i placówkach oœwiatowych,
skierowany do dzieci objêtych rocznym
przygotowaniem przedszkolnym oraz

Œrodki unijne dla szkó³
ucz¹cych siê w klasach I-III szko³y pod-
stawowej.
Priorytetem by³o:
- rozwijanie poczucia odpowiedzialnoœci
za podejmowane dzia³ania,
- wspieranie inicjatyw i aktywnoœci
uczniów, kszta³towanie postaw obywa-
telskich,
- wspó³praca nauczycieli z uczniami,
rodzicami, opiekunami oraz œrodowi-
skiem lokalnym,
- udzielanie pomocy w rozwi¹zywaniu
problemów wychowawczych i podejmo-
waniu wspólnych inicjatyw wychowaw-
czych.
                         Ci¹g dalszy na stronie 9

25 stycznia 2009 r. odbêdzie siê
uroczysta Msza œw. w koœciele parafial-
nym w Tyczynie (o godz. 16.00) z udzia-
³em chórów IV Przegl¹du Kolêdowego.
Przegl¹d odbêdzie siê w sali widowisko-
wej Domu Kultury o godz. 17.15.
W koncercie wyst¹pi¹:
> Schola Parafii Œw. Trójcy i Œw. Kata-
rzyny w Tyczynie,
                   dyrygent Agnieszka Fudali
> Chór Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Tyczynie, dyrygent Diana Ha³oñ,
> Chór „Gaudete” Parafii Matki Bo¿ej
£askawej i Stowarzyszenia „Pro Regio-
ne” w Chmielniku,
       dyrygent Justyna Szela-Adamska,
> Chór Kameralny „Collegium Musi-
cum” WDK w Rzeszowie,
                    dyrygent  Andrzej Szypu³a
> Chór „Oremus” Parfii Œw. Józefa
w Rzeszowie,
                 dyrygent Bogdan Jedliczka,

> Chór „Emmanuel”
Parafii Œw. Judy Tade-
usza w Rzeszowie,
dyrygent Roman Olszowy,
> Chór „Camerata” z Soniny, przy
Centrum Kultury w £añcucie,
                     dyrygent  Ewa Drewniak,
> Chór Mêski Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie,
                   dyrygent  Andrzej Szypu³a,
> Chór „Sancta Catarina” Parafii Œw.
Trójcy i Œw. Katarzyny w Tyczynie,
                    dyrygent Beata Adamczyk.

Serdecznie zapraszamy

PójdŸmy wszyscy do stajenki

IV Przegl¹d Kolêdowy

Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Rzeszowskiej
- parafia pw. Œw. Trójcy i Œw. Katarzyny
w Tyczynie
- Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
w Tyczynie
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Sesja
Rady Miejskiej

29 stycznia br. odbêdzie siê sesja
Rady Miejskiej w Tyczynie. Radni po-
dejm¹ uchwa³y w sprawach:
> uchwalenia bud¿etu gminy Tyczyn na
2009 r.,
> ustalenia liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych na terenie Gmi-
ny Tyczyn (do spo¿ycia  w miejscu sprze-
da¿y).
> ustalenia liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych na terenie Gmi-
ny Tyczyn (do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y),
> wyra¿enia zgody na oddanie w na-
jem III piêtra budynku Urzêdu Miej-
skiego w Tyczynie ul. Rynek 18 w trybie
bezprzetargowym na okres 10 lat dla
S¹du Rejonowego w Rzeszowie, na cele
zwi¹zane z funkcjonowaniem Zamiejsco-
wego Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych,
> zmian w podziale Gminy Tyczyn na
sta³e obwody g³osowania.                 (bs)
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W dniu 1 lutego 2009 r. w Gminie Tyczyn odbêd¹ siê
konsultacje spo³eczne w sprawach:
1) zmiany granic Gminy Tyczyn polegaj¹cej na wy³¹czeniu
    z jej obszaru wsi Budziwój i w³¹czeniu do Rzeszowa;
2) zmiany granic miasta Tyczyna poprzez w³¹czenie do jego
    terytorium czêœci wsi Hermanowa;
3) zmiany granic miasta Tyczyna poprzez w³¹czenie do jego
    terytorium czêœci wsi Budziwój;
4) zmiany granic wsi Borek Stary, Kielnarowa i Hermanowa
    poprzez:
   a) w³¹czenie czêœci wsi Borek Stary do Kielnarowej,
   b) w³¹czenie przysió³ka Kielnarowa Czerwonki do Hermanowej.

Konsultacjê polegaj¹ na wyra¿eniu opinii poprzez
tajne g³osowanie i umieszczeniu znaku „X” w odpowied-
niej kratce karty konsultacyjnej (jestem za, jestem prze-
ciw, nie mam zdania).

 1 luty 2009: konsultujemy zmianê granic
Konsultacje odbywaæ siê bêd¹ w godz. od 8.00 do

18.00 w nastêpuj¹cych lokalach:

1.Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Tyczynie -
  dla mieszkañców Tyczyna i terenów proponowanych do
   przy³¹czenia do miasta Tyczyna,
2. Szko³a Podstawowa w Budziwoju,
3. Dom Ludowy w Hermanowej,
4. Dom Ludowy w Borku Starym,
5. Szko³a Podstawowa w Kielnarowej,
6. Dom Ludowy w Matysówce.

Do udzia³u w konsultacjach uprawnieni s¹ mieszkañ-
cy, którzy ukoñczyli 18 lat.

TYCZYN

Mieszkañców Tyczyna i terenów
planowanych do przy³¹czenia do miasta
Tyczyna, zapraszamy na konsultacje do
Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury
w Tyczynie.

BUDZIWÓJ

Mieszkañców zapraszamy na
konsultacje do Szko³y Podstawowej
w Budziwoju.

w³¹czenie czêœci Hermanowej
do miasta Tyczyna

w³¹czenie czêœci Budziwoja
do miasta Tyczyna

w³¹czenie czêœci Budziwoja
do miasta Tyczyna

w³¹czenie Budziwoja
do miasta Rzeszowa

w³¹czenie Budziwoja
do miasta Rzeszowa

Przedmiotem konsultacji bêdzie:

Przedmiotem konsultacji bêdzie:

Budziwój

Budziwój
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HERMANOWA

Mieszkañców Hermanowej i Kielnarowej Czerwonki za-
praszamy na konsultacje do Domu Ludowego w Hermanowej

MATYSÓWKA

Mieszkañców zapraszamy na konsultacje do Domu
Ludowego w Matysówce.

KIELNAROWA

Mieszkañców zapraszamy na konsultacje do Szko³y
Podstawowej w Kielnarowej.

w³¹czenie czêœci Hermanowej
do miasta Tyczyna

w³¹czenie czêœci Kielnarowej
do Hermanowej

w³¹czenie czêœci Kielnarowej
do Hermanowej

BOREK STARY

Mieszkañców zapraszamy na konsultacje do Domu
Ludowego w Borku Starym.

w³¹czenie czêœci Borku Starego
do Kielnarowej

w³¹czenie czêœci Borku Starego
do Kielnarowej

Przedmiotem konsultacji bêdzie:

w³¹czenie Budziwoja
do miasta Rzeszowa

Przedmiotem konsultacji bêdzie:

w³¹czenie Budziwoja
do miasta Rzeszowa

w³¹czenie Budziwoja
do miasta Rzeszowa

Przedmiotem konsultacji bêdzie:

w³¹czenie Budziwoja
do miasta Rzeszowa

Przedmiotem konsultacji bêdzie:

Budziwój

Budziwój

Budziwój Budziwój
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6 stycznia br., w Dniu Objawienia Pañskiego, ju¿ po raz
kolejny odby³o siê spotkanie „op³atkowe” Rady So³eckiej
w Hermanowej. Spotkanie mia³o specjaln¹ oprawê i niecodzien-
nych goœci, poniewa¿ po³¹czone by³o z promocj¹ ksi¹¿ki
p. Wioletty Pruchnik pt. „530 lat Hermanowej”. W uroczy-
stoœci udzia³ wziêli: Burmistrz Kazimierz Szczepañski, ks.
proboszcz Mieczys³aw Lignowski, ks. prof. Wojciech Woj-
tas z Przemyœla, p. Stanis³aw G³odowski - ojciec p. Wioletty
Pruchnik, dyrektor M-GOK Zofia Matys, dyrektor Biblioteki
Alicja Kustra, dyrektor SP w Hermanowej Renata Prokop,
by³y kierownik szkolnej filii w Czerwonkach Teresa Warda,
kierownik Biblioteki filialnej Helena Paluch, by³y so³tys - Ali-

Hermanowa

  Op³atek i promocja ksi¹¿ki

cja Kalandyk oraz osoby wspó³pracuj¹ce z autork¹ przy pra-
cy nad ksi¹¿k¹. Spotkanie zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ tak¿e
przedstawiciele firm: Marek Spasiuk i Kazimierz Bonarski -
Zak³ady Miêsne „Herman”, Józef Para - Firma Ochroniarska
„Securite”, Jerzy Domino - Zak³ad „Agamik”, Bogdan Maj-
da - Sklep „Mewa”, Stefan Piech - Zak³ad INSTPIECH, Ja-
nusz Jarema - Przedsiêbiorstwo GIPS-BRUK.

Po czêœci op³atkowej Burmistrz Kazimierz Szczepañ-
ski przybli¿y³ zebranym historiê powstania ksi¹¿ki o Herma-
nowej, pierwszego wydawnictwa tak obszernie dokumentuj¹-
cego dzieje miejscowoœci i ¿ycie jej mieszkañców. O trudno-
œciach, ale i satysfakcji z pozyskiwania materia³ów do ksi¹¿ki
mówi³a tak¿e Krystyna Kotowicz oraz Renata Prokop.

Wydanie  ksi¹¿ki o historii Hermanowej jest niew¹tpli-
wie cenn¹ inicjatyw¹, st¹d serdeczne podziêkowania i bukiet
kwiatów, wrêczony Panu Burmistrzowi przez So³tys Martê

Leniart i radnego Eugeniusza Malaka - w imieniu ca³ej wspól-
noty wiejskiej i parafialnej.

W imieniu nieobecnej autorki, podziêkowania wraz
z kwiatami przyj¹³ p. Stanis³aw G³odowski.

Wioletta Pruchnik w liœcie skierowanym do uczestni-
ków uroczystoœci nie kry³a radoœci z ukazania siê ksi¹¿ki, a jej
refleksje s¹ tak¿e form¹ podziêkowania dla wszystkich, którzy
s³u¿yli jej pomoc¹.

Szanowni Pañstwo,
Bardzo ¿a³ujê, i¿ nie mogê osobiœcie, wspólnie z Pañ-

stwem cieszyæ siê z wydania pierwszej i mam nadziejê nie ostat-
niej ksi¹¿ki poœwiêconej Hermanowej. Ze wzglêdów rodzin-
nych nie mogê wzi¹æ udzia³u w dzisiejszym spotkaniu, jednak-
¿e chcia³abym, chocia¿ w tej formie podzieliæ siê z Pañstwem
kilkoma refleksjami na temat jej powstania.

Sponsorzy spotkania przedstawiciele Zak³adów „Herman”

Podziêkowania dla Burmistrza Tyczyna
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So³tys i Rada So³ecka w Hermanowej sk³adaj¹ serdecz-
ne podziêkowania sponsorowi uroczystoœci - Kierownictwu
Zak³adów Miêsnych „Herman” oraz Parafialnemu
Zespo³owi „Caritas”, SP w Hermanowej i p. instruktor
Domu Ludowego Dorocie Z¹bek za pomoc w przygoto-
waniu op³atkowego spotkania.

Pragnê przede wszystkim zaznaczyæ, i¿ ksi¹¿ka ta po-
wsta³a na wyraŸn¹ proœbê Burmistrza Tyczyna, pana Kazimie-
rza Szczepañskiego, który gor¹co namawia³ mnie do jej napi-
sania. Ksi¹¿a ta powsta³a g³ównie w oparciu o wspomnienia
mieszkañców Hermanowej - tych najstarszych, którzy pamiê-
tali najdawniejsze dzieje Hermanowej oraz ich dzieci i wnu-
ków, którzy relacjonowali mi rozmaite wydarzenia znaj¹c je
z przekazów osób starszych, ju¿ nie¿yj¹cych.

Podczas mojej wêdrówki w poszukiwaniu wspomnieñ
zwykle spotyka³am siê z ¿yczliwoœci¹ i sympati¹, choæ zdarzy-
³y siê przypadki, kiedy odmówiono mi pomocy.

Nie³atwo by³o mi pisaæ tê ksi¹¿kê przede wszystkim dla-
tego, ¿e powstawa³a ona „na odleg³oœæ”, ale i przez to, ¿e nie
zna³am osobiœcie zbyt wielu mieszkañców Hermanowej, co
znaczenie wyd³u¿a³o zbieranie informacji. Bardzo szybko jed-
nak te przeszkody zosta³y pokonane, gdy¿ wkrótce znaleŸli siê
ludzie, którzy nie tylko sami dostarczali mi ró¿norodne mate-
ria³y, ale i wskazywali kolejne osoby, które swoimi wspomnie-
niami mog³yby wzbogaciæ treœæ powstaj¹cej ksi¹¿ki.
Z czasem tych osób zebra³o siê spore grono i dziœ, korzystaj¹c
z okazji chcia³abym im wszystkim serdecznie podziêkowaæ za
to, ¿e nie brak³o im dla mnie ani ¿yczliwoœci, ani cierpliwoœci.

Dziêkujê przede wszystkim pani so³tys Marcie Leniart,
ks. proboszczowi Mieczys³awowi Lignowskiemu, pani dyr.
Renacie Prokop, pani dyr. Zofii Domino, panu Eugeniuszowi
Malakowi - radnemu wsi Hermanowa, panu Eugeniuszowi Ha-
³oniowi, pani Stanis³awie G³odowskiej i jej córce, pani Alicji
Kalandyk, pani Marii Domino oraz wszystkim innym, którzy
podzielili siê ze mn¹ swoimi wspomnieniami. Szczególne wy-
razy wdziêcznoœci mam zaœ dla pani Krysi Kotowicz, która po-
œwiêci³a mi najwiêcej swojego czasu i niejako koordynowa³a
ca³oœæ tego twórczego przedsiêwziêcia.

„530 lat Hermanowej” to zaledwie szkic do monografii
tej wioski. Mam nadziejê, i¿ zebrane przeze mnie informacje
zainspiruj¹ innych i zachêc¹ do napisania, i wydania kolejnej
publikacji o Hermanowej.

Koñcz¹c, chcia³abym przekazaæ pañstwu  najserdecz-
niejsze ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku.

Pan Kazimierz G³odowski przyjmuje podziêkowania w imieniu córki

                                                    Wioletta Pruchnik

Ksi¹¿ka „530 lat

Hermanowej (1478-2008)

Szkic do monografii” autor-
stwa Wioletty Pruchnik to
pierwsze opracowanie Gmi-
ny Tyczyn, poœwiêcone
w ca³oœci wsi Hermanowa,
które sw¹ chronologi¹ obej-
muje okres od powstania wsi,
tj. od XV w. do czasów nam
wspó³czesnych.

DOM LUDOWY w BORKU STARYM
serdecznie zaprasza na

Koncert s³owno-muzyczny
„Kolêda p³ynie z wysokoœci...”

w wykonaniu m³odzie¿y
z Borku Starego

25 stycznia 2009 r.
(niedziela) godz. 17.00

                      sala widowiskowa Domu Ludowego

Publikacja ta, w interesuj¹cy sposób ukazuje obraz ¿ycia
wsi i jej mieszkañców we wszystkich jego aspektach - poli-
tycznym, spo³ecznym, religijnym i kulturowym.

Z zainteresowaniem czyta siê poszczególne rozdzia³y
poœwiêcone genezie wsi, walce o odzyskanie niepodleg³oœci,
okupacji niemieckiej, szkole, parafii, osobliwoœciom Herma-
nowej, czy dzia³alnoœci spo³ecznej i kulturalnej.

Na wyró¿nienie zas³uguje bogata galeria fotografii  osób,
uroczystoœci czy obiektów.  Fotografie prezentowane s¹ w gru-
pach tematycznych tj. najstarsi mieszkañcy wsi, szko³a, ¿ycie
spo³eczne i kulturalne, parafia, Studzianka, kapliczki i krzy¿e
przydro¿ne. Na uwagê zas³uguj¹ szkice autorstwa Edmunda
Leniarta, przedstawiaj¹ce wszystkie kapliczki i krzy¿e w Her-
manowej. Wykonane s¹ precyzyjnie i szczegó³owo, przez co,
bez w¹tpienia stanowi¹ cenn¹ dokumentacjê. Publikacjê wzbo-
gacaj¹ indeksy osób i miejscowoœci oraz liczne przypisy.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem Podkarpackiego Instytu-
tu Ksi¹¿ki i Marketingu w Rzeszowie w iloœci 300 egzempla-
rzy na zlecenie Gminy Tyczyn.

„530 lat Hermanowej” to przede wszystkim ksi¹¿ka
o wsi i ludziach, którzy byli z ni¹ zwi¹zani. Dlatego siêgaj¹c
po ni¹ na pewno nie zawiod¹ siê ci, których ³¹cz¹ z Herma-
now¹ wiêzi emocjonalne oraz ci , którzy pragn¹ poznaæ histo-
riê jeszcze jednej „ma³ej ojczyzny”.

Niech zachêt¹ do przeczytania ksi¹¿ki, bêd¹ s³owa Ste-
fana Kardyna³a Wyszyñskiego: Spójrzmy wiêc w przesz³oœæ,

by z niej wydobyæ to, co jest radoœci¹ i pociech¹, co trwa

i krzepi ku przysz³oœci.                                                        (kk)
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16 grudnia ubr. uczniowie klasy
IIb i IIIb ze Szko³y Podstawowej w Bu-
dziwoju pod opiek¹ wychowawczyñ
uczestniczyli w wycieczce do Rzeszowa.
Celem wyjazdu by³o zwiedzanie studia
Telewizji Rzeszów oraz Podziemnej Tra-
sy Turystycznej.

Program obejmowa³ wizytê w stu-
diu telewizyjnym, pomieszczeniach re¿y-
serskich i w archiwum nagrañ. Dzieci
mia³y mo¿liwoœæ zapoznania siê ze spe-

Budziwój

By³o ciekawie i weso³o …
Rada uchwali³a...

- zmiany uchwa³y dot. wyboru prze-
wodnicz¹cych komisji sta³ych Rady.
Obecnie przewodnicz¹cymi Komisji s¹:
Janusz Skotnicki - Komisja Rewizyjna
(w miejsce S. Z¹bka), Janusz P³odzieñ -
Komisja Finansów i Gospodarki, Dariusz
Fudali - Komisja Oœwiaty, Kultury
i Zdrowia (w miejsce A. Skowroñskiego).
- zmiany uchwa³y dot. sk³adów osobo-
wych Komisji Rady. Podajemy aktual-
ne sk³ady Komisji Rady Miejskiej.
Rewizyjna (5 osób): Przewodnicz¹cy -
Janusz Skotnicki, cz³onkowie - Grze-
gorz B³oñski, Wac³aw Ciura, Euge-
niusz Malak i Grzegorz Jacek.
Finansów i Gospodarki (12 osób): Prze-
wodnicz¹cy - Janusz P³odzieñ, cz³onko-
wie: Grzegorz B³oñski, Janusz B³oñski,
Wac³aw Ciura, Dariusz Fudali, Grze-
gorz Jacek, Grzegorz Lampart, Mar-
ta Leniart, Eugeniusz Malak, Janusz
Skotnicki, Barbara Trzyna i Halina
Z³amaniec.
Oœwiaty, Kultury i Zdrowia (7 osób):
Przewodnicz¹cy - Dariusz Fudali, cz³on-
kowie: Janusz B³oñski, Grzegorz Lam-
part, Marta Leniart, Janusz P³odzieñ,
Barbara Trzyna i Halina Z³amaniec.
 - zmiany Statutu Gminy Tyczyn; s¹ to
zmiany wynikaj¹ce z odejœcia Bia³ej do
Rzeszowa, a wiêc dotycz¹ce liczby so-
³ectw w gminie Tyczyn, jej obecnej po-
wierzchni oraz mapy. (bs)

Ci¹g dalszy ze  strony 3

Nowy Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Adam Skowroñski - mieszka w Ty-
czynie, lat 60, wykszta³cenie wy¿sze-
magisterskie, emeryt, ¿onaty - Hele-
na, trzech synów: Rafa³ (33), £ukasz
(31), Pawe³ (28); posiada dom jedno-
rodzinny.

                      Ci¹g dalszy na stronie 17

cyfik¹ pracy w tele-
wizji. Uczniowie do-
wiedzieli siê jak wy-
gl¹da praca dzienni-
karzy w studiu, mon-
ta¿ystów, operato-
rów, dŸwiêkowców
i innych osób, które
czuwaj¹ nad powsta-
waniem programów
telewizyjnych. Po-
znali kolejne etapy
tworzenia progra-

mów. Dzieci z ogromnym zainteresowa-
niem ogl¹da³y wyposa¿enie wozu trans-
misyjnego i zapozna³y siê z charakterem
pracy dziennikarzy w terenie. Podczas
wizyty w telewizji ka¿dy uczeñ móg³ na
chwilê ,,staæ siê” dziennikarzem, opera-

torem kamery, prezenterem - by³a to
wspania³a zabawa i nauka.

Jedn¹ z najwiêkszych atrakcji
w Rzeszowie jest Podziemna Trasa
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W IV kwartale Burmistrz wyda³
zarz¹dzenia w sprawach:
> Nr 76 - powo³ania Komisji Przetar-
gowej do przygotowania i przeprowadze-
nia postêpowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego na zadanie: „Remont bu-
dynku wielofunkcyjnego w Tyczynie -
etap II”,
> Nr 77 - powo³ania Komisji Przetar-
gowych do przygotowania i przeprowa-
dzenia postêpowañ o udzielenie zamó-
wienia publicznego na nastêpuj¹ce zada-
nia: „Obs³uga bankowa bud¿etu Gminy
Tyczyn i jednostek organizacyjnych”;
„Remont sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w Tyczynie”,
> Nr 78 - udzia³u Gminy Tyczyn
w wojewódzkim treningu systemu wy-
krywania i alarmowania,
> Nr 79 - powo³ania komisji inwenta-
ryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwen-
taryzacji,
> Nr 80 - ustalenia dnia wolnego od pra-
cy za 1 listopada 2008 r.,
> Nr 81 - zmian  bud¿etu  -  zwiêksze-
nia dochodów i wydatków zwi¹zanych
z otrzymaniem dotacji celowych oraz
przeniesieñ planowanych wydatków,
> Nr 82 - zbycia nieruchomoœci w try-
bie bezprzetargowym stanowi¹cej mie-
nie komunalne - dzia³ka nr 1428/11
o pow. 0.0010 ha po³o¿ona w Tyczynie -
niezbêdn¹ do poprawienia warunków za-
gospodarowania nieruchomoœci przyle-
g³ej,
> Nr 83 - powo³ania Komisji Przetar-
gowej do przygotowania i przeprowadze-
nia postêpowañ o udzielenie zamówie-
nia publicznego na nastêpuj¹ce zadanie:

Zarz¹dzenia wydane przez Burmistrza Tyczyna w IV kwartale 2008 r.

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej na Osiedlu 600-lecia w Tyczynie”,
> Nr 84 - og³oszenia ustnego przetar-
gu nieograniczonego na sprzeda¿ nie-
ruchomoœci po³o¿onej w Tyczynie
i powo³ania komisji przetargowej,
> Nr 85 - opracowania projektu bud¿e-
tu Gminy na 2009 r.,
> Nr 86 - powo³ania Komisji Przetar-
gowej do przygotowania i przeprowadze-
nia postêpowañ o udzielenie zamówie-
nia publicznego na nastêpuj¹ce zadanie:
„Wykonanie elewacji z ociepleniem na
budynku Szko³y Podstawowej w Kielna-
rowej”,
> Nr 87 - zmian bud¿etu - zwiêkszenia
dochodów i wydatków zwi¹zanych
z otrzymaniem dotacji celowych oraz
przeniesieñ planowanych wydatków,
> Nr 88 - nabycia mienia - dzia³ki nr
1267/1 o pow. 0.0104 ha obj. KW 15857
po³o¿onej w Kielnarowej za kwotê 4.000
z³ na powiêkszenie gminnego zasobu nie-
ruchomoœci pod przepompownie œcieków
i ustanowienia s³u¿ebnoœci przejazdu,
przechodu, pasem szerokoœci 4 m na
dzia³ce 1267/2 objêtej KW 15857 w Kiel-
narowej na rzecz nabywanej dzia³ki,
> Nr 89 - nabycia mienia - dzia³ek 1459/
13 o pow. 0.0044 ha, nr 1459/15 o pow.
0.0038, nr 1459/17 o pow. 0.0014 ha
po³o¿onych w Budziwoju, za kwotê
4.800 z³ na powiêkszenie gminnego
zasobu nieruchomoœci pod poszerzenie
drogi gminnej,
> Nr 90 - og³oszenia otwartego konkur-
su na realizacjê zadania publicznego pn.
„Dowóz uczniów niepe³nosprawnych
z terenu Gminy Tyczyn do Oœrodka Re-

                                Jadwiga K³os

habilitacyjno-Edukacyjno-Wychowacze-
go w Kielnarowej-Czerwonkach prowa-
dzonego przez Polskie Stowarzyszenia
na Rzecz osób z Upoœledzeniem Umy-
s³owym”,
> Nr 91 - nabycia mienia - dzia³ek nr
1446/4 o pow. 0.01 ha objêt¹ KW 5751,
nr 1326/10 o pow. 0.0101 ha obj. KW
6135 po³o¿onych w Kielnarowej za kwo-
tê 3.500 z³, na powiêkszenie gminnego
zasobu nieruchomoœci pod przepompow-
niê œcieków,
> Nr 92 - powo³ania Komisji Przetar-
gowych do przygotowania i przeprowa-
dzenia postêpowañ o udzielenie zamó-
wienia publicznego na nastêpuj¹ce zada-
nia: „Rozbudowa i nadbudowa istniej¹-
cego pawilonu zaplecza stadionu spor-
towego z czêœci¹ mieszkaln¹ w Tyczy-
nie - etap II”; „Dostawa sprzêtu kompu-
terowego i serwerów, dostawa i instala-
cja oprogramowania do funkcjonowania
e-urzêdu i konfiguracja systemów infor-
matycznych”,
> Nr 93 - zmian bud¿etu - zwiêkszenia
dochodów i wydatków zwi¹zanych
z otrzymaniem dotacji celowych oraz
przeniesieñ planowanych wydatków,
> Nr 94 - zamkniêcia Urzêdu Miejskie-
go w Tyczynie w dniu 2 stycznia 2009 r.,
> Nr 95 - zmian bud¿etu Gminy Tyczyn,
> Nr 96 - powo³ania Zespo³u do Spraw
Rokowañ w sprawie zbycia udzia³ów
„Scientia” Spó³ka z ograniczon¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Tyczynie.

Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia

i Nowy Rok,
to nie tylko okres rado-

œci, ale równie¿ zadumy
nad tym, co minê³o i nad

tym, co nas czeka.
Tak wiêc ¿yczymy du¿o

optymizmu i wiary, zdrowia, rado-
œci, ciep³a rodzinnego na 2009 Rok
wszystkim Mieszkañcom
                    So³ectwa Borek Stary

  So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹

Oferty udzia³u zg³osi³y szko³y
podstawowe z naszej Gminy. Dotacje na
realizacjê Programu otrzyma³o 5 szkó³.
Wartoœæ zrealizowanych wniosków wy-
nios³a 79.021,55 z³, z czego 50.269 z³ (64
%) to dotacja, 28.752,55 z³ ( 36%) œrod-
ki w³asne.

Dziêki realizacji Programu nast¹-
pi³o poszerzenie podstawowej oferty edu-
kacyjnej i wychowawczej kierowanej do
dzieci. Uczestnicy programu korzystali
z wyjazdów do kina, teatru, filharmonii,
BWA, na basen.

Uczestnicz¹c w zajêciach dzieci
nie tylko naby³y nowe umiejêtnoœci -
nauka j. angielskiego, tañca, p³ywania,

Œrodki unijne dla szkó³
Ci¹g dalszy ze strony 2 poznawanie technologii informacyjnych,

zachowanie na scenie, w³aœciwa emisja
g³osu, umiejêtnoœci prezentowania siê
publicznie, ale te¿ podnios³y swoje kom-
petencje spo³eczne. Nauczyciele prowa-
dz¹cy zajêcia zaobserwowali korzystne
zmiany w osobowoœci dzieci - uczestni-
ków zajêæ: wzrost spontanicznoœci i pew-
noœci siebie, umiejêtnoœæ nawi¹zywania
kontaktów, wytrwa³oœæ w realizacji pod-
jêtych zadañ, zadowolenie z w³asnych
osi¹gniêæ.

Wyposa¿enie zakupione do po-
trzeb realizacji Programu bêdzie wyko-
rzystywane w bie¿¹cej dzia³alnoœci szkó³.

                        Stanis³awa Kopeæ
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XVII Fina³
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
Tematem tegorocznego Fina³u

by³o wczesne wykrywanie nowotworów
u dzieci. Jak podaj¹ statystyki, ka¿dego
roku w naszym kraju rozpoznaje siê oko³o
1200 - 1300 nowotworów u osób do 18
roku ¿ycia.

Nowotwory w wieku dzieciêcym
i m³odzieñczym, pomimo stosunkowo
rzadkiego wystêpowania i systematycz-
nej poprawy wyników terapii, powoduj¹
nadal œmieræ wiêkszej liczby dzieci, ni¿
ka¿da inna choroba. Wœród przyczyn zgo-
nów u dzieci powy¿ej pierwszego roku
¿ycia nowotwory zajmuj¹ drugie miejsce
po zatruciach, wypadkach i urazach.
Z tego powodu stanowi¹ istotny problem
w medycynie wieku rozwojowego. Po-
stêpowanie w chorobie nowotworowej
obejmuje kilka etapów, natomiast kluczo-
we znaczenie dla ostatecznego efektu le-
czenia ma wczesne rozpoznanie.

- 11 stycznia za Jurkiem Owsia-
kiem, krzyczeliœmy has³o towarzysz¹ce
tegorocznej orkiestrze - „W zdrowym cie-
le, zdrowy duch!”, i jak on robiliœmy
wszystko, by zebraæ jak najwiêcej pieniê-
dzy na ratowanie ¿ycia dzieci. Uda³o siê,
zebraliœmy 19.452,00 z³ !!! - mówi szef
tyczyñskiego sztabu WOŒP, S³awomir
Ko³odziej.

Organizatorzy tegorocznego fina-
³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomo-
cy w Tyczynie, stanêli na wysokoœci za-
dania.  Program w wykonaniu podopiecz-
nych Miejsko-Gminnego Oœrodka Kul-
tury oraz przygotowany przez cz³onków
Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej „Wici”,
okaza³ siê wielkim sukcesem.

Na scenie, jako pierwsze pojawi-
³y siê grupy artystyczne i taneczne, dzia-
³aj¹ce przy M-GOK w Tyczynie, oraz kó³-
ko teatralne z Domu Ludowego w Kiel-
narowej. „Kaœki” i „Katarzynki” zapre-
zentowa³y publicznoœci program arty-

styczny dotycz¹cy tradycji obchodzenia
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, natomiast
kó³ko teatralne wystawi³o na scenie
„Jase³ka”.

Druga czêœæ Fina³u rozpoczê³a siê
od przekazania pieniêdzy wolontariu-
szom, uzbieranych przez poszczególne
szko³y: SP Tyczyn 404 z³, SP Budziwój
310,24 z³, SP Hermanowa 125 z³, SP Bo-
rek Stary 205,53 z³, SP Matysówka
90,080 z³, SP Kielnarowa 155 z³, Gim-
nazjum w Tyczynie 188,69 z³, Zespó³
Szkó³ w Tyczynie 1247,18 z³, Zespó³
Szkó³ i Gimnazjum w B³a¿owej 564,92
z³, Gimnazjum w Hy¿nem 171,04 z³,
Gimnazjum w Lubeni 423,93 z³, Gim-
nazjum w Chmielniku 196,02 z³, co da³o
³¹czn¹ sumê 2.959,35 z³!

Wa¿nym elementem programu
WOŒP w Tyczynie, by³a projekcja filmu
dotycz¹cego tematyki fina³u. Choæ trwa³
on zaledwie 5 minut, w szczegó³owy
i dosadny sposób uœwiadomi³ wszystkim
zebranym na sali, jak powa¿ny jest pro-
blem zachorowañ dzieci na raka.

Do Wielkiej Orkiestry przy³¹czy-
³a siê tak¿e szko³a jêzyków obcych „Pro-
mar”, przygotowuj¹c „Przedstawienie
Noworoczne”. Tu¿ po nich na scenê M-
GOK wkroczy³y tanecznym krokiem
pary z klubu tanecznego „Aksel”. Na-
stêpnie swoje umiejêtnoœci zaprezento-
wa³y „Kaœki”, „Cameo”, a tak¿e gwiaz-
dy tyczyñskiej estrady, panowie z „Wa-
taha Breakers”  i „Well Choosen
Crew”.

Mi³¹ odmian¹ by³y pokazy tañca
Bollywood w wykonaniu grupy dzia³a-
j¹cej przy MDK w S³ocinie, a tak¿e pe-
³en zmys³owoœci taniec wspó³czesny
w wykonaniu duetu: Monika Baran
i Pawe³ Baran.

Zakoñczeniem tegorocznego
XVII Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecz-
nej Pomocy w Tyczynie, by³ koncert ze-
spo³u hip-hopowego z Rzeszowa  „Wers
za Wers”, oraz oczekiwane przez wszyst-
kich pokazy sztucznych ogni, zwane
„Œwiate³kiem do nieba”.

Pierwszy raz na Finale WOŒP
w Tyczynie pojawi³a siê tak ogromna
liczba osób. Podziêkowania nale¿¹ siê
wszystkim, którzy z dobrego serca wrzu-
cali pieni¹dze do puszek, brali udzia³

Licytacje prowa-
dzone przez Tomasza
Gulaka i S³awomira Fe-
renca, choæ nie profesjo-
nalne, przebiega³y wzo-
rowo. Panowie bawili pu-
blicznoœæ, informowali
o kolejnych punktach
programu, iloœci zebra-
nych pieniêdzy i zachêca-
li publicznoœæ do licyta-
cji. Dziêki ich wysi³kom
uda³o siê sprzedaæ kom-
binezon m³odzie¿owego
reprezentanta Polski
w ¿u¿lu - Dawida Lam-
parta za 160 z³, gad¿ety

w licytacjach, i dla tych, którzy po pro-
stu przyszli, ¿eby ogl¹daæ wystêpy i okla-
skiwaæ naszych artystów. Sukces odniós³
nie tylko sztab, ale ca³a nasza gmina
i wszystkie okoliczne miejscowoœci
zaanga¿owane w zbiórkê pieniêdzy.

Serdecznie dziêkujmy tak¿e
wszystkim 60 wolontariuszom, którzy
marzn¹c, wytrwale zbierali pieni¹dze.
Ogromne podziêkowanie kierujemy rów-
nie¿ do Firmy „SZiK”, która po raz ko-
lejny wspiera Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecz-
nej Pomocy oraz dzia³alnoœæ m³odych
ludzi w Tyczynie.                              (am)

Imprezê prowadzili: Tomasz Gulak i S³awomir Ferenc

< „Przedstawienie Noworoczne” w wykonaniu  uczniów ze szko³y „Promar”

ciesz¹cym sie naj-
wiêkszym zaintere-
sowaniem ze strony
publicznoœci, by³a
pizza w kszta³cie ser-
ca, upieczona spe-
cjalnie na t¹ okazjê
przez pizzeriê „Nova”
z Tyczyna. Pizza zo-
sta³a wylicytowana
na kwotê 50 z³.

WOŒP za 220 z³, kalendarz „MKS Strug”
Tyczyn za 25 z³. Przedmiotem licytacji
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11 stycznia br. w Domu Ludowym w Borku Starym
odby³ siê Koncert Noworoczny, zadedykowany Babciom
i Dziadziom. W piêknym teatralno-wokalnym programie za-
prezentowali siê m³odzi mieszkañcy Borku.

W pierwszej jego czêœci uczniowie kl. II i III Szko³y
Podstawowej, przygotowani przez wychowawczynie: Annê
Filip i Danutê Szczypek, zaprezentowali widowisko jase³ko-
we z kolêdami oraz scenkê o „Babci i ¿abce”, a tak¿e wiersze
i piosenki dla Babæ i Dziadków.

Borek Stary

Koncert dla Babæ i Dziadków

                                                     Barbara Mroczka

W kolejnej czêœci koncertu wyst¹pi³a grupa wokalna,
pod kierunkiem pani Marzeny Brzostowskiej. M³odzi wyko-
nawcy zaprezentowali stare, czêsto ju¿ zapomniane kolêdy
w ciekawych aran¿acjach, które nawet porywa³y do tañca naj-
m³odszych widzów.

Serdecznie dziêkujê wszystkim wykonawcom i  widzom
za udzia³ w tym spotkaniu, a  Babciom  i Dziadkom sk³adam
¿yczenia zdrowia, radoœci i wielu jeszcze takich wzruszaj¹cych
spotkañ.

Budziwój

Jase³ka 2008
18 stycznia br. w Domu Ludowym w Budziwoju odby-

³y siê jase³ka przygotowane przez dzieci i m³odzie¿ pt. „Nie
by³o miejsca dla Ciebie”.

 Sk³ada³y siê one z dwóch czêœci. Pierwsza odnosi³a siê
do czasów wspó³czesnych, w których panuje znieczulica na
biedê, krzywdy innych ludzi, a tak¿e nêkaj¹cej nasze rodziny

Przedstawienie „W domu narkomana” (od lewej) Anna Konkol,
Jadwiga Burdasz, Konrad Krawczyk

                                                          Ci¹g dalszy na stronie 13

Anio³ek
- Justyna Choma,

œw. Józef
- Piotr Pa³ka

i œw. Maryja -
Aneta Pa³ka

           Ewelina Kalandyk, Dagmara Miœ i Micha³ Grzebyk       >
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W archiwum parafialnym w Ty-
czynie zachowa³a siê kronika, za³o¿ona
i systematycznie pisana przez ks. Leopol-
da Olcyngiera i jego nastêpców w okre-
sie od ok. 1831 do 1914 r. Na str. 107
zachowa³ siê unikatowy spis powstanców
styczniowych z Tyczyna i okolicy.
„W powstaniu polskim w tym czasie byli
z Tyczyna hr. Ludwik Wodzicki, kolator
tutejszy, lat 29 maj¹cy. Wst¹pi³ jako sze-
regowiec. Pe³ni³ s³u¿bê przy jenerale Jor-
danie pod S³upcem i Komarowem. Po-
suniêty przez Rz¹d Narodowy na porucz-
nika. Prawe ich skrzyd³o dobrze siê trzy-
ma³o, ale lewe pod Dunajewskim
pierzchnê³o i sta³o siê przyczyn¹ przegra-
nej bitwy. Oprócz niego by³ W³adys³aw
Moskal przy piechocie, ranny w nogê.
PóŸniej udali siê Zabieg³y Ludwik, Bem-
ben Wiktor, Mazurek Wawrzyniec, Cy-
bulski Leon, Gnat Antoni, Kocur Józef,
Walandyk Franciszek, Domino Wojciech
z Budziwoja, Róg Jakub z Budziwoja,
Paœko Wawrzyniec, Kozicki Stanis³aw,
Kozicki Tomasz, Ruzia Józef, Leniart
Jan, Mastalerz z dworu, Kolarz-czelad-
nik kowalski, Adam Szl¹zak, Józef Go-
rzelnik, Bartyñski Jakub, syn ogrodnika,
Stanis³aw Bojarski, Pastuch, Roguz”.

£¹cznie w powstaniu stycznio-
wym wziê³o udzia³ 21osób, w tym
2 z Budziwoja. Jakie by³y ich dalsze losy?
Przyznam, ¿e doœæ niezwyk³e. Kilku
z nich podzieli³o los zes³añców i znala-
z³o siê na Syberii. Bracia Stanis³aw
i Tomasz Koziccy przez 3 lata przeby-
wali w rotach aresztanckich w Tamboro-
wie. Stanis³aw, gdy wróci³ do Tyczyna
nie nacieszy³ siê zbyt d³ugo ¿yciem. Utra-
ta zdrowia w nieludzkich warunkach spo-
wodowa³a szybki jego zgon w 1868 r.

Piêæ lat na Syberii przebywa³
Wawrzyniec Paœko, czeladnik tyczyñ-
skiego cechu. Zmar³ w 1908 r. w wieku
78 lat. Trudno by³o wyjaœniæ ludzkie losy
pozosta³ych zes³añców. Z pewnoœci¹ mu-
sieli przejœæ chwile wyj¹tkowego upoko-
rzenia i pogardy, kiedy to ks. Leopold
Olcyngier zapisa³ w cytowanej powy¿ej
kronice, i¿ nabo¿eñstwa ¿a³obne za du-
sze poleg³ych w walce, zamêczonych
w kazamatach i na zes³aniach, cieszy³y
siê niezwyk³¹ frekwencj¹ przybieraj¹c
formê manifestacji narodowej (str. 105
kroniki parafialnej). Regionalnym histo-
rykom pisz¹cym liczne prace na temat hi-

Saga rodu Domino

Odkryliœmy grób powstañca styczniowego
- Wojciecha Domino z Budziwoja

storii Tyczyna, Budziwoja i okolic ten
temat nie by³ bliski. Nikomu nie udawa-
³o siê trafiæ na Ÿród³a archiwalne. Na moje
zainteresowanie siê tym tematem i na
pytanie gdzie mog¹ spoczywaæ powstañ-
cy styczniowi jeden z miejscowych re-
gionalistów odpowiedzia³ mi...miejsco-
wy cmentarz. A jednak okaza³o siê, ¿e jest
to doœæ ciekawy temat. Nasz cmentarz
parafialny nie jest miejscem pochówku
Wojciecha Domino!

Na jego grób nie natrafilibyœmy,
gdyby nie podjêty temat opracowania
historyczno-genealogicznego na temat
rodzin Domino z terenu kraju i na emi-
gracji, nad którym pracujê ju¿ piêæ lat.
Podczas zjazdu cz³onków Zwi¹zku Lite-
ratów Polskich, który odbywa³ siê dwa
lata temu w Rzeszowie, do naszego kra-
jana, a mojego kuzyna Zbigniewa Domi-
no zwróci³a siê, dobrze nam znana poet-
ka Bronis³awa Betlej z Jedlicza, z foto-
grafi¹ i s³owami: Zbyszek na naszym
cmentarzu jest pochowany Syberyjczyk
Wojciech Domino! Oto fotografia na-
grobka! Wkrótce otrzymujê telefon:
Zdzisiu badaj. Niemal natychmiastowo
siadam nad swoim niezwyk³ym „Archi-
wum Rodu Domino” i odkrywam dalsze
szczegó³y.

Jedn¹ z odnóg Dominów w Bu-
dziwoju tworzy rodzina Stanis³awa Do-
mino (1778-31.12.1815). Œlub 1.10.1799 r.
z Wiktori¹ z domu Lasota (1777-
07.05.1846). Z tego ma³¿eñstwa urodzi³

siê 6 grudnia 1800 r. syn Tomasz, 29 maja
1806 r. syn Antoni, 17 maja 1810 r. cór-
ka Katarzyna oraz w dniu 18 sierpnia
1803 r. syn Bart³omiej. Ten ostatni w dniu
26 listopada 1832 r. zawar³ zwi¹zek ma³-
¿eñski z Mari¹ z domu G³odowska ur.
w 1808 r. Bart³omiej Domino zmar³
14 lutego 1880 r. Z ma³¿eñstwa Bar³o-
mieja i Marii urodzili siê: 20 paŸdzierni-
ka 1834 r. córka Katarzyna (zamê¿na za
Micha³a Bombê), 24 lutego 1837 r. cór-
ka Zofia, 9 marca 1838 r. córka Magda-
lena (zamê¿na z Wawrzyñcem Wójci-
kiem, a po jego œmierci z Paw³em Domi-
no), 19 marca 1841 r. syn Wojciech (¿ona-
ty z Karolin¹ Bryk), 29 maja 1844 r. cór-
ka Rozalia (zamê¿na z Micha³em Paœko,
a po jego œmierci z Mateuszem Warcho-
³em),w 1846 r. syn Józef, w 1859 r. córka
Zofia (zamê¿na z Józefem Kyc), w 1855 r.
syn Antoni Domino (¿onaty z Mari¹
z domu Grzebyk), oraz w 1857 r. urodzi³
siê syn Jan. Najciekawsz¹ postaci¹ z tej
dziewiêcio-osobowej rodziny sta³ siê
wspomniany ju¿ Wojciech Domino.

Przypomnê: urodzony 19 marca
1841 r. W wieku 22 lat wraz z hrabi¹ Lu-
dwikiem Wodzickim bierze udzia³ w po-
wstaniu styczniowym. Zes³any na Sybir
wraca po kilku latach (?) i w dniu 4 lute-
go 1875 r. w jasielskiej farze bierze œlub
z Karolin¹ z domu Bryk, córk¹ Marcina
i Agaty Jaroszkiewicz. W Jaœle urodzi³a
siê ich córka Marianna Domino ur. 21
kwietnia 1874 r. Ale na tych faktach dzie-
je Wojciecha Domino nie maj¹ zakoñcze-

Autor publikacji, rzeszowski historyk-gene-
alog Zdzis³aw Domino w chwili skupienia
i ho³du dla zmar³ych ma³¿onków Domino

Tablica na pomniku - monumencie ufundo-
wana przez rodzinê
po œmierci rodziców

nia. Za kilka dni po otrzymaniu informa-
cji od Zbigniewa uda³em siê do Jedlicza,
na tamtejszy cmentarz komunalny.

Zdziwieniem dla mnie by³a tabli-
ca z widniej¹cymi niezwyk³ymi postacia-
mi, spoczywajacymi na tym cmenatrzu.
Wœród nich sybirak i powstaniec stycz-
niowy Wojciech Domino z Budziwoja!
Ale w chwilê zadumy wszed³em, gdy sta-
n¹³em nad grobem Wojciecha i jego ¿ony.
Po odmówieniu nale¿nej im modlitwy,
czytam na okaza³ym zabytkowym na-
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Toraszówka to by³a samodzielna
wieœ o nazwie Turaszówka, dziœ dzielni-
ca Krosna. Wojciech Domino by³ pra-
cownikiem kopalnictwa naftowego i st¹d
tam te¿ mieszkali. Na zabytkowym po-
mniku cmentarnym widniej¹ œlady po ich
fotografiach. Dziœ zatynkowane miejsca
nasuwaj¹ pytanie? Co siê z nimi sta³o.
Przez dwa lata usi³owa³em dotrzeæ do po-
tomków po Wojciechu i Karolinie. Za-
anga¿owa³em wiele osób, w tym znajo-
mych historyków, a tak¿e osobiœcie bur-
mistrza miasta i gminy Jedlicze. Poszu-
kiwania okaza³y siê nadaremne... Pomnik
wymaga ju¿ konserwacji. Choæ w roku
ubieg³ym do jednej z tyczyñskich szkó³
dotar³a internetem informacja od wnucz-
ki, dziwny los sprawi³, ¿e do mnie nie
dotar³a, a jej poszukiwania po kilku ty-
godniach okaza³y siê daremnymi. To nie-
w¹tpliwa strata dla historii naszego re-
gionu, bo z pewnoœci¹ uda³o by nam siê
dopisaæ historiê powstañca styczniowe-
go Wojciecha Domino z Budziwoja.

Ale ta rodzina kryje w sobie jesz-
cze jedn¹ nie wyjaœnion¹ tajemnicê.
Z tego ma³¿eñstwa w dniu 28 wrzeœnia
1875 r. w Budziwoju urodzi³ siê Mieczy-
s³aw Domino. Jego losów nie uda³o mi
siê odtworzyæ, poza jedn¹ trudn¹ dziœ do
potwierdzenia informacj¹. Otó¿ w rodzi-

                        Zdzis³aw Domino
    emil: zdzislaw.domino@neostrada.pl

Pomnik - monument na cmentarzu
w Jedliczu upamiêtniaj¹cy miejsce pocho-

wania Wojciecha Domino i jego ¿ony
Karoliny z domu Bryk

nie Mieczys³awa Domino i Marii z domu
Szczerban, rolników ze wsi Uro¿ pod
Samborem, urodzi³y siê dzieci: Helena,
Stanis³aw, Józefa, Józef, Adolf, Antoni
i Karolina. Czêœæ z nich w 1946 r. po-
wróci³a do Polski na nasze ziemie za-
chodnie. Czêœæ pozosta³a. Józefa zmar³a
we wsi Winniki (dziœ Ukraina) w wieku
102 lat! Tak wiêc losy naszego pierwsze-
go w rodzinie powstañca styczniowego
wci¹¿ czekaj¹ na swe odkrycie. Milcz¹
równie¿ o nim archiwa rosyjskie, do któ-
rych uda³o mi siê dotrzeæ.

A by³ to pierwszy sybirak z Do-
minów. Drugim by³ Stanis³aw Domino
(1902-1997), który wraz z synami Zbi-
gniewem i Tadeuszem pozostawi³ na nie-
ludzkiej ziemi ¿onê i matkê Antoninê
z Kaplitów (1905-1940). Trzecim by³ Mi-
ko³aj Domino (1907-1978). Deportowa-
ny na Syberiê z Zaleszczyk, osiad³ w Ten-
gerze. W 1950 roku wyjecha³ do Austra-
lii i tam zmar³. W australijskim Perth ¿yje
jeszcze jego ¿ona Jadwiga Domino
z domu Milewska (?) urodzona w 1914 r.
A mo¿e ktoœ dopisze tê historiê, do cze-
go serdecznie zapraszam.

grobku s³owa (cytuje wed³ug oryginal-
nych zapisów: „Tu spoczywaj¹ ma³¿on-
kowie Wojciech DOMINO * w r. 1841
w Budziwoju + w r. 1902 w Toraszówce
Karolina Domino * w r. 1844 w Jaœle +
w r. 1909 w Toraszówce. Prosz¹ o Anio³
Pañski. Ku wiecznej pamiêci wznieœli ten
pomnik najdro¿szym rodzicom stroska-
ne dzieci”.

Budziwój

Jase³ka 2008

narkomanii, pijañstwa oraz pogoni za pieni¹dzem i dobroby-
tem. Prawdziwe wartoœci cz³owieka zginê³y gdzieœ w poœpie-
chu ¿ycia. Ludzie bezdomni nie znaleŸli schronienia w ¿ad-
nym napotkanym domu.

Ci¹g dalszy ze strony 11

Druga czêœæ, to jase³ka tradycyjne. W kolejnych ods³o-
nach Maryja z Józefem szukali schronienia, a œpi¹cym pastusz-
kom ukazali siê anio³owie i obwieœcili im, ¿e narodzi³ siê Zba-
wiciel. Id¹c za promieniem gwiazdy, Trzej Królowie, którzy
odwiedzili Heroda, szukali drogi do Mesjasza. W scenie kul-
minacyjnej u ¿³óbka spotykaj¹ siê zarówno pastuszkowie, jak
i królowie, a tak¿e ma³e dzieci nios¹ce w darze serduszka.

Ca³oœæ widowiska uœwietni³ wystêp zespo³u „Budziwoj-
ce”, który zaprezentowa³ zapomniane kolêdy i pastora³ki.

Serdecznie dziêkujê, p. Andrzejowi Malinowskiemu,
cz³onkowi zespo³u „Budziwoje” za wykonanie piêknej szopki,
która pos³u¿y nam w kolejnych jase³kach. Dziêkujê
p. Ma³gorzacie Nodze, za uszycie strojów dla m³odych akto-
rów, Paw³owi Pa³ce za nag³oœnienie jase³ek.

Szczególnie dziêkujê aktorom - dzieciom i m³odzie¿y,
którzy pomimo du¿ej iloœci zajêæ, chodzili na próby i poœwiê-
cili swój czas, aby wszyscy mogli ogl¹daæ koñcowe dzie³o.

                                                     Marta G³odowska

Gabrysia
G³odowska,

£ukasz
Wac³awek,

Justyna Bomba,
Pawe³ Choma,

Karolina
Warzocha
i Julia Miœ
sk³adaj¹

serduszka
w darze

Dzieci¹tu Jezus
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Tegoroczne spotkanie op³atkowe
Stowarzyszenia TrzeŸwoœciowego „Wy-
zwolenie” odby³o siê 10 stycznia br.
Kilka ciep³ych s³ów do zebranych wy-
g³osi³ ks. Bogdan Têcza - duchowy opie-
kun stowarzyszenia, mówi³ z troskê i za-
anga¿owaniem o trzeŸwoœci, pob³ogos³a-
wi³ op³atki oraz ¿yczy³ wszystkim szczê-
œliwego Nowego 2009 Roku, w zdrowiu,
trzeŸwoœci i samych pogodnych dni.

Po odczytaniu fragmentu z Pisma
Œwiêtego o narodzeniu Pana Jezusa przez
przewodnicz¹cego Stowarzyszenia, po-
³amaliœmy siê op³atkiem ¿ycz¹c sobie na-
wzajem samych pogodnych, radosnych
i trzeŸwych dni. Przewodnicz¹cy Stowa-
rzyszenia Tadeusz Keina przywita³ przy-
by³ych goœci: pana Burmistrza Tyczyna
Kazimierza Szczepañskiego, radnego
Urzêdu Miejskiego pana Dariusza Fu-
dali oraz kolegów i przyjació³ z grup:
AA „Barka” z B³êdowej Tyczyñskiej,
Chmielnika, z grupy AA „Maksymilian
II” z Boguchwa³y i Rzeszowa oraz miej-
scowych cz³onków i sympatyków Stowa-
rzyszenia.

Mi³¹ atmosferê m¹ci³a troska
o trzeŸwoœæ naszej gminy i bol¹czki, któ-
re nêkaj¹ Stowarzyszenie. Poznaliœmy

Dobry nasz Panie Jezu Chryste!
Bardzo gor¹co Ciebie proszê
Nie chcê ¿yæ d³u¿ej na tym œwiecie
Zabierz mnie prêdko st¹d do Siebie

Tatuœ pijany wróci³ do domu
Rozbit¹ flaszkê trzyma³ w d³oni
Moj Anio³ Stró¿ gdzieœ sobie

                                                    poszed³
Bo mnie przed biciem nie obroni³

Mamy od wczoraj nie ma w domu
Nic nie jedliœmy na œniadanie
Wiêc zabierz nas do nieba - Jezu
Mnie i siostrzyczkê moj¹ Hanie

Tam siê spotkamy z babci¹ Ró¿¹
Co zawsze piek³a nam ko³acze
I by³a dobra lecz umar³a
Hania do dzisiaj za ni¹ p³acze

Bêdziemy grzeczni i pos³uszni
Starczy nam trochê mleka, chleba
Kredki dla Hani - jeœli bêd¹
A dla mnie? - dla mnie nic nie trzeba

Ja sam potrafiê wszystko zrobiæ
Garnuszki umyæ, chleb pokroiæ
Niech tylko zawsze bêdzie jasno!
Bo siê po ciemku Hania boi

Tatuœ dziœ rozbi³ trzy ¿arówki
I œwiece siê skoñczy³y w³aœnie
Wiêc zapali³em gaz w kuchence
¯eby nam trochê by³o jaœniej

Lecz tatuœ zgasi³ p³omieñ ³okciem
Tak siê zatoczy³ - trzasn¹ drzwiami
I poszed³ sobie - a tu ciemno
A my w k¹ciku ca³kiem sami

Wiem!, ze zakrêciæ kurek trzeba
Zaraz to zrobiê chwila ma³a
Niech tylko Hania mocniej zaœnie
Tyle siê dzisiaj nap³aka³a

Tu ma wygodnie na pod³odze
Za taboretem i ³aweczk¹
Nawet poduszkê Hani da³em
Lecz trudno uœpiæ g³odne dziecko

O jeszcze wzdycha - ciszej... ciszej...
A mnie tak s³abo - Matko Œwiêta
Wszystko siê wokó³ mnie ko³ysze...
Coœ mia³em zrobiæ?! - Nie pamiêtam!!

Gdzie jestem? Tak mi w uszach
                                                       szumi

Noc za oknami - ciemna g³ucha
Jezu! Modli³em siê do Ciebie
Wierzê ¿e wkrótce mnie

                                              wys³uchasz
Jezus us³ysza³ proœby twoje
Zaraz wam wyjdzie na spotkanie
WeŸmie do nieba was oboje
Ciebie i tw¹ siostrzyczkê Haniê

Modlitwa Piotrusia
Stowarzyszenie TrzeŸwoœciowe „Wyzwolenie”

Op³atkowe spotkanie
tak¿e œwiadectwa osób, które wygra³y
z chorob¹ alkoholow¹ i dziœ s¹ trzeŸwi
od kilku do kilkunastu lat. Rozmowy
umili³y nam cz³onkinie Stowarzyszenia,
przygotowuj¹c smaczne ciasta.

Troska o wychowanie m³odego
pokolenia w trzeŸwoœci, by³a wa¿nym te-
amtem spotkania. Poruszony zosta³ rów-
nie¿ problem osób uzale¿nionych. Dys-
kutowaliœmy, jak pomóc i dotrzeæ do
tych, co jeszcze cierpi¹ i nie majê odwa-
gi prze³amaæ fa³szywego wstydu choro-
by alkoholowej.

Uczestnicy spotkania op³atkowe-
go podkreœlali dobr¹ wspó³pracê pomiê-
dzy Urzêdem Miejskim a Stowarzysze-
niem. Na zakoñczenie przewodnicz¹cy
przeczyta³ wiersz alkoholiczki pt. „Mo-
dlitwa Piotrusia”.

Stowarzyszenie dziêkuje panu
Burmistrzowi za przybycie i zrozumie-
nie naszych trudnych spraw trzeŸwoœcio-
wych oraz ks. Bogdanowi za duchowe
wsparcie w codziennoœci i prze¿ywaniu
ka¿dego dnia w trzeŸwoœci.

            Przewodniczacy Stowarzyszenia
           TrzeŸwoœciowego „Wyzwolenie”
                       Tadusz Keina

Punkt Konsultacyjny Pomocy
Rodzinie

mieszcz¹cy siê w Przychodni Rejo-
nowej w Tyczynie (I piêtro) czynny
jest w ka¿dy czwartek w godz.
13.30-17.30; tel. 017-22-91-739.

Z pomocy dy¿uruj¹cego
w Punkcie psychologa skorzystaæ
mog¹ osoby maj¹ce problem z alko-
holem, lub ci, u których w rodzinach
wystêpuje problem alkoholowy czy
przemoc, a tak¿e ka¿dy, kto pozosta-
je w trudnej sytuacji rodzinnej.

Alkohol, przemoc - zg³oœ
siê po pomoc

Stowarzyszenie TrzeŸwoœciowe
„Wyzwolenie”

zaprasza na comiesiêczne
spotkania modlitewne

do sali wikarówki w Tyczynie

w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca
oraz na ró¿aniec trzeŸwoœciowy
w koœciele parafialnym w Tyczynie,
przed Msz¹ œw.

Uwaga czytelnicy!
Nastêpny numer „G³osu Tyczyna”

uka¿e siê z dat¹
8 lutego 2009 r.

Termin sk³adania tekstów up³ywa
2 lutego 2009 r.

 Zdjêcia mile widziane.

Dy¿ur Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej

Adama Skowroñskiego

odbywa siê w ka¿d¹
pierwsz¹ œrodê miesi¹ca

w godz. 9.00-11.00, pok. 36.

 Najbli¿szy dy¿ur 4 lutego 2009 r.

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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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.

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.

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:

12, 19  lutego 2009 r.
12, 19  marca 2009 r.
9, 16   kwietnia 2009 r.

Od godziny 13.00 do 15.30

- magazynier                                         258
- przedstawiciel handlowy                   256
- pracownik punktu obs³ugi klienta     255
- instruktor tañca                                  253
- konsultant ds.sprzeda¿y aktywnej   252
- pracownik sali sprzeda¿y/magazynier
                                                            251
- spedytor miêdzynarodowy               250
- monta¿ reklam                                 249
- robotnik drogowy                             247
- doradca finansowo-ubezpieczeniowy
                                                             245
- technik budowlany                            244
- in¿ynier budowlany                            243
- kucharz                                             242
- ksiêgowa                                         237
- fryzjerka damsko-mêska                  234
- lakiernik samochodowy                        232
- specjalista ds. kadr i p³ac                   231
- blacharz samochodowy                      230
- referent ds. finansowych                  229
- kadrowa                                            228
- sekretarka                                          227
- pracownik obs³ugi stoiska                 226
- technik - konserwator                        225
- sprzedawca-fakturzysta                   222

         SZKO£A  POLICEALNA
(2 lata) po szkole œredniej kszta³ci
w zawodach: technik administracji,
technik ekonomista, technik handlo-
wiec,
- wysoka zdawalnoœæ egzaminów
maturalnych,
- zajêcia odbywaj¹ siê w jednym
miejscu,
- nowoczeœnie wyposa¿one klaso-
pracownie komputerowe.

ZAOCZNE  SZKO£Y ŒREDNIE  I  POLICEALNE
BEZP£ATNE

CENTRUM  KSZTA£CENIA  USTAWICZNEGO
           w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4

       najstarsza pañstwowa szko³a dla doros³ych
prowadzi nabór na semestr wiosenny roku szkolnego 2008/2009 r.

     do szkó³ œrednich dla doros³ych w systemie zaocznym
Liceum Ogólnokszta³c¹ce (3 lata) po gimnazjum i SP(8 klas)

   Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce (2 lata) po ZSZ

Pierwsze zajêcia - 13 luty 2009 r.
Zajêcia odbywaj¹ siê:
w pi¹tki od 15.00 do 19.40
w soboty i niedziele od 8.00 do 14.40
najczêœciej co drugi tydzieñ.
Informacja: tel. 017 86-36-246
www.cku-zaoczna-rzeszow.republi-
ka.pl

                              Zaprszamy

Od nieruchomoœci  i obiektów bu-
dowlanych podatnik musi odprowadziæ
daninê okreœlan¹ jako podatek od nieru-
chomoœci. Na osobach fizycznych i praw-
nych ci¹¿¹ odmienne obowi¹zki z tytu³u
rozliczenia tego podatku. Sprawy zwi¹-
zane z podatkiem od nieruchomoœci ure-
gulowane zosta³y w ustawie z 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych.

Obowi¹zek podatkowy powstaje
od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹-
cego po miesi¹cu, w którym powsta³y
okolicznoœci uzasadniaj¹ce powstanie
tego obowi¹zku. Gdy okolicznoœci¹, od
której jest uzale¿niony obowi¹zek podat-
kowy, by³o istnienie budowli albo budyn-
ku lub ich czêœci, to odnoœnie do nowych
budynków obowi¹zek podatkowy po-
wstaje wówczas 1 stycznia roku nastê-
puj¹cego po roku, w którym budowa zo-
sta³a zakoñczona albo w którym rozpo-
czêto u¿ytkowanie budowli, albo budyn-
ku lub ich czêœci przed ich ostatecznym
wykoñczeniem. Jeœli w trakcie roku po-
datkowego zaistnia³o zdarzenie maj¹ce
wp³yw na wysokoœæ opodatkowania
w tym roku, a w szczególnoœci zmiana
sposobu wykorzystywania przedmiotu
opodatkowania lub jego czêœci, to poda-

Jak rozliczyæ podatek od nieruchomoœci

tek ulega obni¿eniu lub podwy¿szeniu,
poczynaj¹c od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o to zdarzenie.

Opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomoœci podlegaj¹ nieruchomoœci
i obiekty budowlane, czyli: grunty, bu-
dynki lub ich czêœci, budowle lub ich
czêœci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³al-
noœci gospodarczej.

Natomiast podatnikami podatku
od nieruchomoœci s¹ osoby fizyczne, oso-
by prawne, a tak¿e jednostki organiza-
cyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci praw-
nej bêd¹ce: w³aœcicielami nieruchomoœci
lub obiektów budowlanych,  posiadacza-
mi samoistnymi nieruchomoœci lub
obiektów budowlanych,  u¿ytkownikami
wieczystymi gruntów,  posiadaczami nie-
ruchomoœci lub ich czêœci albo obiektów
budowlanych lub ich czêœci, stanowi¹-
cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa lub jed-
nostki  samorz¹du terytorialnego, je¿eli
posiadanie wynika z umowy zawartej
z w³aœcicielem, Agencj¹ W³asnoœci Rol-
nej Skarbu Pañstwa lub z innego tytu³u
prawnego, z wyj¹tkiem posiadania przez
osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie-
stanowi¹cych odrêbnych nieruchomoœci

* Od nieruchomoœci i obiektów budowlanych trzeba zap³aciæ podatek
* Inaczej rozliczaj¹ siê z gmin¹ osoby fizyczne ni¿ prawne
* Wysokoœæ podatku zale¿y od powierzchni gruntu lub u¿ytkowej budynku

          „Gazeta Prwana”, wrzesieñ 2008
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Burmistrz Tyczyna

Nawet o 25% mo¿na obni¿yæ zu-
¿ycie paliwa w samochodzie osobowym,
jeœli stosuje siê zasady ecodrivingu. Przy
du¿ych dystansach, jakie codziennie po-
konuj¹ pracownicy wielu przedsiê-
biorstw, mo¿e to oznaczaæ dziesi¹tki ty-
siêcy z³otych oszczêdnoœci rocznie. Idea
ecodrivingu (coraz czêœciej u¿ywa siê ju¿
okreœlenia ekojazda) nie jest nowa.

W po³owie lat 90. ubieg³ego stu-
lecia propagowano j¹ m.in. w Szwajcarii
i Finlandii. Dlaczego tak bogate kraje za-
interesowa³y siê oszczêdn¹ jazd¹? Bo
dziêki niej spala siê mniej benzyny lub
oleju napêdowego, wolniej zu¿ywa siê
pojazd, a przede wszystkim chroni siê
œrodowisko.

Z czasem inteligentny styl prowa-
dzenia pojazdu, przyjazny zarówno dla
œrodowiska, jak i portfela, sta³ siê mod-
ny w ca³ej Europie, zw³aszcza, gdy zna-
cz¹co ros³y ceny paliw na stacjach. Ze
sporym opóŸnieniem, kilka lat temu, idea
ekojazdy trafi³a równie¿ do Polski.

Czas na naukê
Zanim jednak zaczn¹ siê oszczêd-

noœci, trzeba nieco wydaæ. Oczywiœcie,
podchodz¹c do sprawy profesjonalnie.
Ca³odzienny kurs np. w Szkole Auto dla
15-osobowej grupy kosztuje ponad 8,5
tys. z³. Ceny u konkurencji s¹ podobne.
Na czym polega szkolenie? Zaczyna siê
od teoretycznej podbudowy. Po niej in-
struktor rusza na wyznaczon¹ trasê wraz
z kursantem. Niczego mu nie podpowia-
da, tylko obserwuje technikê jazdy. Wy-
³apuje z³e nawyki, b³êdy. Potem przycho-
dzi czas na w³aœciwe szkolenie. Dowia-
dujemy siê, co zrobiæ, by podczas jazdy
auto zu¿ywa³o mniej paliwa. Jak zmie-
niaæ biegi, jak skutecznie hamowaæ

Szanuj przyrodê, zaoszczêdzisz na benzynie
i przyspieszaæ. Jak przygotowaæ siê do
jazdy, itd. Wreszcie mo¿na sprawdziæ
wyuczone umiejêtnoœci w praktyce. Na
tej samej trasie kursanci prowadz¹ samo-
chód, ale ju¿ zgodnie z podpowiedziami
instruktora. Porównanie œredniego spa-
lania (które w krañcowych przypadkach
spada nawet o jedn¹ czwart¹) oraz czasu
przejazdu (czêsto jest krótszy mimo po-
zornie mniejszej dynamiki) dla wielu jest
sporym zaskoczeniem.

Po jednym ze swoich kursów dla
firmy Ikea Szko³a Auto przez pó³ roku
dok³adnie mierzy³a zu¿ycie paliwa przez
12 kierowców samochodów osobowych.
Porównano spalanie w analogicznych
miesi¹cach i w takich samych pojazdach.
Nie by³o ani jednego kierowcy, u które-
go nie odnotowano by wyraŸnego spad-
ku zu¿ycia paliwa. Œrednio spalanie spa-
d³o o 12,5 proc., a w przypadku niektó-
rych kierowców nawet o 25%.

Ciszej i taniej
W Polsce partnerem europejskiej

kampanii Ecodriven na rzecz promocji
efektywnych energetycznie zachowañ
kierowców jest Krajowa Agencja Posza-
nowania Energii. Z wyliczeñ agencji wy-
nika, ¿e dziêki stosowaniu zasad ekojaz-
dy (zachowuj¹c dotychczasow¹ dynami-
kê jazdy) redukuje siê zu¿ycie paliwa
zwykle o 5-10%, a czasami nawet o po-
nad 20%.

Do tego dochodz¹ mniejsze kosz-
ty serwisowania i napraw oraz redukcja
emisji CO

2 
do atmosfery o 10-15%. Jaz-

da na ni¿szych obrotach zmniejsza te¿
ha³as. Oszczêdna jazda to nie tylko styl
prowadzenia auta, ale te¿ dba³oœæ o stan
techniczny pojazdu i porz¹dek w baga¿-
niku. Przyk³adowo, gdy ciœnienie powie-

trza w oponach jest o 10-15% za niskie,
zwiêkszony opór toczenia podnosi zu¿y-
cie paliwa o 4-8%. Z kolei ka¿dy dodat-
kowy ³adunek o masie 100 kg w wa¿¹-
cym 1,5 tony samochodzie podnosi spa-
lanie o 7%. Jak widaæ, niewiele trzeba,
by byæ oszczêdnym i ekologicznym kie-
rowc¹.

Z³ote zasady ecodrivingu
- JedŸ na najwy¿szym mo¿liwym biegu
i na najni¿szych mo¿liwych obrotach.
- W³¹czaj wy¿szy bieg najpóŸniej po
osi¹gniêciu 2500 obrotów na minutê
w silniku benzynowym lub 2000 obro-
tów na minutê w silniku wysokoprê¿nym.
- Przyspieszaj, jeœli warunki ruchu na to
pozwalaj¹, dynamicznie wciskaj¹c peda³
gazu.
- Nie jedŸ na luzie; jeœli planujesz zatrzy-
manie lub spowolnienie ruchu, tocz auto
na biegu bez naciskania peda³u gazu.
- Uruchamiaj silnik bez dodawania gazu.
- Ruszaj od razu, nie rozgrzewaj samo-
chodu na postoju.
- Gaœ silnik, jeœli przewidujesz, ¿e zatrzy-
manie potrwa d³u¿ej ni¿ 30 sekund.
- Wy³¹czaj zbêdne odbiorniki pr¹du, kli-
matyzacji u¿ywaj z umiarem.
- B¹dŸ przewiduj¹cy, unikaj zbêdnych
przyspieszeñ i hamowañ.
- Unikaj zbêdnego obci¹¿enia auta.
- Ograniczaj opory toczenia i aerodyna-
miczne, dbaj o w³aœciwe ciœnienie w opo-
nach i stan techniczny auta (silnik, za-
wieszenie itd.).
- Planuj podró¿, wybierz trasê nawet
d³u¿sz¹, za to gwarantuj¹c¹ p³ynn¹ jaz-
dê, bez korków; unikaj jazdy na dystan-
sie krótszym ni¿ 4 km.

         „Rzeczpospolita”, styczeñ 2009 r.

 Kto odœnie¿a drogi ?

 Drogi gminne
- Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjny „Drog-
mark” Domino Marek, Kielnarowa 103,
         tel. 017-22-93-195; 0 693 765 557
- droga Hermanowa-Czerwonki do gra-
nicy Borku Nowego: Zak³ady Miêsne
„Herman” Kielnarowa,
                                tel. 017 22 99 410.
Drogi powiatowe
- Matysówka, Borek Stary: obwód dro-
gowy B³a¿owa,
          tel. 017 22 90 782, 0 608 292 972.
- Kielnarowa, Budziwój, Hermanowa,

Tyczyn: obwód drogowy Babica,
                                tel. 017 27 72 297.
Droga wojewódzka Rzeszów-Dyl¹-
gówka: obw. drogowy £añcut,
                            tel. 017-22-52 666.

Przypominamy jednoczeœnie
w³aœcicielom nieruchomoœci, ¿e ci¹¿y
na nich ustawowy obowi¹zek uprz¹t-
niêcia b³ota, œniegu, lodu i innych za-
nieczyszczeñ z chodników po³o¿onych
wzd³u¿ nieruchomoœci (za taki chod-
nik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi
publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego,
po³o¿on¹ bezpoœrednio przy granicy
nieruchomoœci).

dzia³aj¹c na podstawie art.35 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Tyczynie,
ul. Rynek 18 zosta³ umieszczony
wykaz nieruchomoœci przeznaczo-
nych do sprzeda¿y w drodze prze-
targu dotycz¹cy dzia³ek: nr 1035,
nr 1040 w Kielnarowej.

Bli¿sze informacje dotycz¹ce
wy¿ej wymienionych nieruchomoœci
mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w Tyczynie, pokój nr 11.
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W tym roku przedmiotem kon-
ferencji TUP na targach BUDMA
bêdzie najogólniej mówi¹c wp³yw
postanowieñ prawnych na ³ad prze-
strzenny, konkretniej - ustawa metro-
politarna, choæ wcale nie w kontekœcie
metropolii...

Wzrost znaczenia wielkich metro-
polii jako lokomotyw gospodarki opar-
tej na wiedzy odsun¹³ na dalszy plan po-
lityki i dyskusji problem rozwoju ma³ych
miast i osad wiejskich. Jeœli jednak chce-
my powa¿nie myœleæ o rozwoju susten-
sywnym, czyli rozwoju spo³eczno-gospo-
darczym z poszanowaniem œrodowiska,
to ma³e miasta i osady wiejskie staj¹ siê
istotnymi elementami. Nowoczeœnie
i w³aœciwie rozumiana spójnoœæ teryto-

Postawmy na ma³e miasta i wsie

Tadeusz Markowski  prezes Towarzystwa
Urbanistów Polskich

Jakie s¹ wiêc rozwi¹zania proponowa-
ne przez œrodowisko urbanistów?

Powinniœmy poszukiwaæ œrod-
ków, które nadadz¹ ma³ym miastom w³a-
œciw¹ rangê ekonomiczn¹. Jednym z naj-
wa¿niejszych s¹ regulacje prawne,
bowiem za pomoc¹ prawa materialnego
wprowadzamy system  korekt na rynkach
nieruchomoœci i w ekonomicznych rela-
cjach miêdzy ma³ymi i du¿ymi miasta-
mi. Dlatego te¿ drugim wa¿nym zagad-
nieniem na konferencji bêdzie prawo
w relacji do przestrzeni. Wiemy, ¿e nasz
system prawny, póki co, nie usuwa przy-
czyn z³ego funkcjonowania sfery gospo-
darki przestrzennej, a w wielu przypad-
kach, z uwagi na brak dobrej diagnozy
stanu, jest wrêcz Ÿród³em pog³êbiania
problemów.
Czy targi to dobre miejsce i czas na
takie dyskusje?

Spotkania urbanistów, ekonomi-
stów i prawników oraz decydentów ze
œrodowisk rz¹dowych i samorz¹dowych,
a okazjê do takich stwarzaj¹ w³aœnie tar-
gi, s¹ kluczem do lepszego rozumienia
relacji przyczynowo-skutkowych w sfe-
rze gospodarowania przestrzeni¹. Byæ
mo¿e dziêki takim rozmowom przyczy-
nimy siê do lepszego kszta³towania pra-
wa. Tym razem chcemy dyskutowaæ
o prawie i przestrzeni na przyk³adzie

 

                            „Budma News”
                  poznañski magazyn targowy

Dzieñ Urbanisty odbywa siê na targach BUDMA rokrocznie. W tym roku motywem
przewodnim  tego spotkania bêd¹ ma³e miasta i oœrodki wiejskie.

rialna, o której mówi Unia Europejska,
wskazuje, ¿e asymetria sieci osadniczej
jest wynikiem niesprawiedliwego prze-
rzucania kosztów spo³ecznych na mniej-
sze miasta. Chcemy wiêc na tej konfe-
rencji zwróciæ uwagê na ich wa¿ny
potencja³ dla d³ugotrwa³ego rozwoju,
zwi¹zany m.in. z dziedzictwem kulturo-
wym i krajobrazowym.

problemów ma³ych miast i osad wiej-
skich, s¹ one bowiem szczególnym
zwierciad³em, które nie tylko wyostrza
problemy u³omnego systemu prawnego,
ale czêsto pokazuje je w tak przerysowa-
nej perspektywie, ¿e rzeczywiœcie zmu-
sza do g³êbszej refleksji.

Turystyczna, która by³a nastêpnym eta-
pem naszej wycieczki. Dzieci z zacieka-
wieniem przesz³y trasê o d³ugoœci pra-
wie 340 metrów obejmuj¹c¹ przejœcia po-
miêdzy piwnicami na ró¿nych poziomach
pod staromiejskimi kamienicami w Ryn-
ku. Uczniowie mieli mo¿liwoœæ podzi-

Budziwój

By³o ciekawie
i weso³o …

                           Ewa Morlak,
                   Agnieszka Janowska

Ci¹g dalszy ze  strony 8

wiania zbroi, broni oraz przedmiotów co-
dziennego u¿ytku odnalezionych podczas
prac przy renowacji piwnic. Chêtnie s³u-
chali opowieœci przewodnika o historii
podziemi, zadawali wiele pytañ.

Ta wycieczka dostarczy³a dzie-
ciom du¿o wra¿eñ, nowych wiadomoœci
i by³a ciekawym doœwiadczeniem.

Z powodu nieub³aganej œmierci
naszego kolegi

œp. Tomasza Kawalca

cz³onka Zarz¹du Miejsko-Gmin-
nego Ko³a Kombatantów RP
i by³ych WiêŸniów Politycznych
w Tyczynie wyrazy szczerego
wspó³czucia dla

¯ony i Rodziny

sk³adaj¹
         Zarz¹d i cz³onkowie
        organizacji kombatanckiej
         w Tyczynie
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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!!!

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.
(122/3)                                                  Tel. 694-207-615

Sprzedam dzia³kê 11 arów Tyczyn - Zagrody. Pe³ne
uzbrojenie, cena do uzgodnienia.
(309/2)                     Tel.  666-954-927

Sprzedam dzia³kê pod zabudowê o powierzchni
12 arów, czêœæ mediów na dzia³ce, pozosta³e w trakcie
przy³¹czania, s³u¿ebnoœæ drogi, po³o¿ona ok. 120 m od
drogi g³ównej, w ³adnej zacisznej okolicy, równy teren,
widokowa. W pobli¿u przystanki MPK i PKS. Budzi-
wój.
(311/2)                     Tel.  661-214-794

Kupiê dzia³kê roln¹, mo¿e byæ czêœciowo zalesiona,
w miejscowoœci Bia³a lub w okolicach.
(310/2)                     Tel. 509-603-437

Sprzedam dzia³kê 38 arów w Borku Starym. Cena do
uzgodnienia.
(312/1)                                                Tel. 017 22-98-152

Sprzedam dzia³kê (rekreacyjn¹) o powierzchni 58 arów
w Kielnarowej, blisko lasu.
(313/1)           Tel. 017 787-93-28   (w godz. 18.00-21.00)

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ (wszystkie media) o po-
wierzchni 15 arów przy drodze asfaltowej w Krasnem.
Cena 10.000 z³ za ar.
(314/1)                         Tel. 662-017-636 (do godz. 20.00)

Poszukujê opiekunki  do 6 miesiêcznego dziecka
w Tyczynie
(123/1)                                                  Tel. 505-058-047

Biuro Rachunkowe
„Archimedes”

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