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A K T U A L N O Œ C I

Znamy ju¿ wyniki konsultacji

Budziwój - tylko 14% spoœród
uprawnionych do g³osowania, chce
przy³¹czenia do Rzeszowa. W g³osowa-
niu wziê³o udzia³ 25% uprawnionych.

Za w³¹czeniem Budziwoja do
Rzeszowa opowiedzia³o siê 58%, 40%
oddanych g³osów by³o przeciwnych w³¹-
czeniu, natomiast 2% nie mia³o zdania.
Zatem wobec 3014 osób uprawnionych
do g³osowania, 426 osób by³o za w³¹cze-
niem Budziwoja do Rzeszowa, co stano-
wi zaledwie 14%.

W ca³ej Gminie 42% spoœród g³o-
suj¹cych opowiedzia³o siê za w³¹czeniem
Budziwoja do Rzeszowa, 55% by³o prze-
ciwnych.

W sprawie w³¹czenia czêœci Bu-
dziwoja do Rzeszowa, 20% g³osuj¹cych
by³o za, 80% przeciw.
Budziwój - Tyczyn

Za w³¹czeniem czêœci Budziwoja
do Tyczyna opowiedzia³o siê 18% miesz-
kañców Budziwoja i 53% mieszkañców
czêœci proponowanej do przy³¹czenia.

94% - mieszkañców Tyczyna g³o-

suj¹cych w tej sprawie by³o za w³¹cze-
niem czêœci  Budziwoja do Tyczyna.
Borek Stary - Kielnarowa

W sprawie w³¹czenia czêœci Bor-
ku Starego do Kielnarowej zarówno
mieszkañcy Borku Strego (77%) jak
i Kielnarowej (89%) opowiedzieli siê za
w³¹czeniem.
Hermanowa - Tyczyn

Za w³¹czeniem czêœci Hermano-
wej do Tyczyna opowiedzia³o siê 64%
g³osuj¹cych mieszkañców Hermanowej
i 82% mieszkañców czêœci proponowa-
nej do przy³¹czenia.

97% spoœród g³osuj¹cych osób
z Tyczyna opowiedzia³o siê za w³¹cze-
niem czêœci Hermanowej do Tyczyna.
Kielnarowa - Hermanowa

W sprawie w³¹czenia czêœci Kiel-
narowej do Hermanowej mieszkañcy
Kielnarowej w 70% poparli pomys³ w³¹-
czenia Czerwonek do Hermanowej, po-
dobnego zdania byli mieszkañcy Herma-
nowej oddaj¹c 89% g³osów za w³¹cze-
niem.                                               (am)

Rada uchwali³a...

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Tyczynie przez dwa tygodnie
ferii organizuje codzienne zajêcia dla dzie-
ci w wieku od 5-12 lat. W tym roku ferie
na Oddziale dla dzieci odbywaæ siê bêd¹
od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 13.00-
15.00.

******
Pierwszy tydzieñ organizujemy pod ha-

s³em „W krainie fantazji”. Bêdziemy mówiæ o marzeniach,

Ferie w bibliotece

29 stycznia br. obradowa³a Rada
Miejska w Tyczynie. Radni podjêli
uchwa³y w sprawach:
> uchwalenia bud¿etu gminy na 2009
r. Rada uchwali³a dochody bud¿etu
w wysokoœci 30.060.728 z³, w tym: do-
chody bie¿¹ce - 29.754.728 z³, a docho-
dy maj¹tkowe - 306.000 z³. Wydatki
gminy w 2009 r. ustalono w wysokoœci
33.291.533 z³, w tym: wydatki bie¿¹ce -
26.310.128 z³ (wynagrodzenia i pochod-
ne - 11.432.526 z³, dotacje - 3.190.642
z³, obs³uga d³ugu - 370.000 z³) oraz wy-
datki maj¹tkowe - 6.981.404 zl.
> ustalenia liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych na terenie
Gminy Tyczyn (gastronomia). Od 1 lu-
tego 2007 r. obowi¹zywa³a uchwa³a Rady
Miejskiej w Tyczynie ustalaj¹ca limit
6 punktów sprzeda¿y napojów alkoho-
lowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% za-
wartoœci alkoholu przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y. W 2008
r. jeden z tych punktów zrezygnowa³
z prowadzenia dzia³alnoœci gastrono-
micznej i pozosta³ jeden wolny limit. Po-
niewa¿ na chwilê obecn¹ nikt nie z³o¿y³
wniosku o wydanie takiego zezwolenia
wnioskujê o jego likwidacjê.
> ustalenia liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych na terenie
Gminy Tyczyn (sprzeda¿ detaliczna). Do
31 grudnia 2008 r. obowi¹zywa³ limit
16 punktów sprzeda¿y napojów alkoho-
lowych poza miejscem sprzeda¿y.
W zwi¹zku z przy³¹czeniem Bia³ej do
Rzeszowa, od 1 stycznia 2009 r. pozo-
sta³y wolne dwa limity, które dotychczas
przypada³y na tê miejscowoœæ. W zwi¹z-
ku z tym, ¿e dwa wolne limity nie zaspo-
kajaj¹ potrzeb osób ubiegaj¹cych siê
o zezwolenia, wnioskuje siê o ich usu-
niêcie i pozostawienie na terenie gminy
14 punktów sprzeda¿y.

                        Ci¹g dalszy na stronie 8

bêdzie baœniowy teatrzyk, a tak¿e konkursy zwi¹zane z ulu-
bionymi ksi¹¿kami. Podczas zajêæ wykorzystamy modelinê
i masê soln¹. W ostatni dzieñ pierwszego tygodnia ferii poroz-
mawiamy o zwierzêtach i ich potrzebach.

*****
W drugim tygodniu zawitamy do œredniowiecznego

zamku. Bêdziemy bawiæ siê w rycerzy, damy, a tak¿e zbuduje-
my zamek. Poka¿emy œredniowieczn¹ modê, bêdziemy wspól-
nie ucztowaæ. Oprócz wymienionych zajêæ proponujemy rów-
nie¿ gry planszowe, konkursy plastyczne i zabawy taneczne.
W pi¹tek, w ostatnim dniu naszych spotkañ, wy³onimy zwy-
ciêzców konkursów plastycznych.

                                  Wszystkich chêtnych zapraszamy

20 stycznia 2009 r. w Urzêdzie
Miejskim w Tyczynie odby³o siê spotka-
nie dla organizacji pozarz¹dowych ma-
j¹ce na celu omówienie mo¿liwoœci uzy-
skania dotacji w 2009 r. oraz zapoznanie
siê z wymogami dotyczacymi przygoto-
wania dokumentacji sprawozdawczej za
2008 r. W ramach spotkania wœród
uczestników przeprowadzona zosta³a
równie¿ ankieta na temat potrzeb pozy-

Potrzeby organizacji pozarz¹dowych

Pozyskiwanie œrodków pomocowych
skiwania œrodków pomocowych przez
organizacje pozarz¹dowe (fundacje, sto-
warzyszenia, organizacje Pañstwo-Ko-
œció³, zwi¹zki stowarzyszeñ) dzia³aj¹ce
na terenie gminy Tyczyn.

Badania mia³y charakter informa-
cyjny i sk³ada³y siê z trzech czêœci. Pierw-
sza z nich dotyczy³a obszaru dzia³alnoœci

                        Ci¹g dalszy na stronie 8



4 G£OS TYCZYNA     3/2009

20 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Hermanowej
wzorem lat ubieg³ych, odby³o siê uroczyste spotkanie z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Na tê mi³¹ uroczystoœæ przybyli bardzo
licznie dziadkowie i babcie.

Czêœæ artystyczn¹ rozpocz¹³ polonez wykonany przez
szkolny zespó³ taneczny w piêknych kontuszach szlacheckich.
Dzieci z zerówki recytowa³y wiersze i œpiewa³y piosenki, a klasa

Hermanowa

Dzieñ Babci i Dziadka

                                                                       Babcia

pierwsza przedstawi³a inscenizacjê o miesi¹cach. PóŸniej obej-
rzeliœmy taniec w strojach krakowskich. Dzieci z klasy III przed-
stawi³y Jase³ka. Wys³uchaliœmy kolêd œpiewanych przy akom-
paniamencie gitar i fletów, by³y równie¿ ¿yczenia od Szczo-
draków, które przygotowa³a z dzieæmi pani Dorota Z¹bek.

Na zakoñczenie czêœci artystycznej pani Anna Kocór
przeczyta³a kilka swoich wierszy o babciach i dziadkach.

Po odœpiewaniu „Sto lat” wnuczki wrêczy³y swoim
dziadkom i babciom wykonane przez siebie upominki. Ostat-
nim akcentem spotkania by³ wspólny poczêstunek przygoto-
wany przez mamy. Uroczystoœæ przebiega³a w bardzo mi³ej

i radosnej atmosferze. Dziadkowie i Babcie czuli, ¿e s¹ doce-
nieni za pomoc, doradê i opiekê nad wnuczêtami.

W imieniu wszystkich babæ i dziadków dziêkujê wszyst-
kim, którzy przyczynili siê do tej radosnej i wzruszaj¹cej uro-
czystoœci: pani dyr. Szko³y Podstawowej - Renacie Prokop,
wychowawczyniom, nauczycielkom, mamom i dzieciom.

18 stycznia br. w Domu Ludowym w Kielnarowej od-
by³o siê spotkanie op³atkowe dla osób starszych i samotnych.
Spotkania te, s¹ ju¿ nasz¹ tradycj¹ i odbywaj¹ siê od kilku lat.
Organizowane s¹ przy wspó³pracy Parafialnego Zespo³u Ca-
ritas i ks. proboszcza S³awomira Balawendra oraz Domu

Kielnarowa

Spotkanie op³atkowe
Ludowego. Cieszy nas fakt, ¿e z zaproszenia z roku na rok
korzysta coraz wiêcej osób.

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych osób obejrze-
liœmy „Jase³ka” w wykonaniu dzieciêcej grupy teatralnej
z Kielnarowej, prowadzonej przez p. Jolantê Kocy³o oraz
p. Barbarê P³odzieñ.

Po Jase³kach, które uœwietni³y tegoroczne spotkanie
nast¹pi³a uroczysta chwila ³amania sie op³atkiem i sk³adania
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             25 stycznia br. (niedziela) w sali widowiskowej Domu
Ludowego w Borku Starym odby³ siê koncert s³owno-muzycz-
ny, pokazuj¹cy zwyczaje i tradycje Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
pt. „Kolêda p³ynie z wysokoœci”.

Ten wieczór mogliœmy prze¿yæ wspólnie s³uchaj¹c po-
ezji, kolêd i pastora³ek, które przenios³y nas do magicznego
czasu, w którym dzielimy siê op³atkiem, jednoczymy siê, za-
pominaj¹c o waœniach i sporach.

Borek Stary

Koncert kolêd

                                              Marzena Brzostowska

                                                      Barbara P³odzieñ

¿yczeñ. W imieniu swoim, oraz nieobecnego z powodu choro-
by ks. proboszcza ¿yczenia wszystkim zgromadzonym z³o¿y³a
Przewodnicz¹ca Zespo³u Caritas pani Danuta Klimasz.

Kiedy wszyscy nawzajem przekazali sobie wiele cie-
p³ych ¿yczeñ,  zostali zaproszeni na wspólny poczêstunek przy-
gotowany przez panie z Zespo³u Caritas.

Spotkanie przebieg³o w mi³ej atmosferze i by³o Ÿród³em
wielu radoœci. Du¿o wzruszeñ dostarczy³y Jase³ka, szczegól-
nie Babciom i Dziadkom, którzy ogl¹dali wystêpy swoich wnu-
cz¹t. By³y wspólne rozmowy i kolêdowanie.

Zorganizowanie tego spotkania by³o mo¿liwe dziêki
zaanga¿owaniu cz³onkiñ Zespo³u Caritas, które jak co roku
upiek³y ciasto i zapewni³y obs³ugê spotkania. Za upieczenie
ciasta dziêkujemy równie¿ p. Helenie Synoœ.

Dziêkujemy p. so³tysowi Januszowi P³odzieñ oraz Ra-
dzie So³eckiej, która ze swoich œrodków dofinansowa³a zakup
pozosta³ych produktów.

Bardzo serdecznie dziêkujê wszystkim dzieciom bior¹-
cym udzia³ w Jase³kach, które pomimo obowi¹zków zwi¹za-
nych z nauk¹ szkoln¹, chêtnie przychodzi³y na próby oraz
wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu.

Uwaga czytelnicy!

Nastêpny numer „G³osu Tyczyna” uka¿e siê z dat¹
22 lutego 2009 r.

Termin sk³adania tekstów up³ywa 16 lutego 2009 r.
 Zdjêcia mile widziane.

Na koniec wyrazy wdziêcznoœci i podziêkowania dla
m³odzie¿y z³o¿y³ ks. kanonik W³adys³aw Mazepa oraz
O. Roman Bakalarz - przeor Klasztoru o.o. Dominikanów.
M³odzie¿ podziêkowa³a wszystkim za przybycie i mi³e s³owa.

SP Budziwój

Akademia Misia Ratownika
Uczniowie klas m³odszych

naszej szko³y uczestnicz¹ w projek-
cie Stowarzyszenia Laboratorium
Troski z Krakowa pod nazw¹ „Aka-
demia Misia Ratownika”. Program
wspieraj¹: Minister Spraw We-
wnêtrznych i Administracji, Komen-
da G³ówna i Wojewódzka Policji,
Komenda G³ówna i Wojewódzka
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz
Wojewoda Podkarpacki i Podkar-
packi Kurator Oœwiaty. Patronat
medialny objê³a Gazeta Codzienna „Nowiny” i TVP Rzeszów.

W czasie trwania akcji uczniowie otrzymuj¹ od Misia
kolejne listy, a zawarte w nich na kolorowych stronach zada-
nia, piosenki i zabawy s¹ ciekaw¹ form¹ zajêæ dla dzieci, zaœ
przekazywana wiedza na temat bezpieczeñstwa jest ³atwiej za-
pamiêtywana. We wszelkich rodzajach aktywnoœci przez ca³y
czas towarzyszy im sympatyczna postaæ pluszaka - Misia Ra-
townika.

Cztery pierwsze listy to zajêcia poœwiêcone Bezpieczeñ-
stwu Ruchu Drogowego w innym aspekcie ni¿ w znanych nam
dotychczas podrêcznikach, gdzie autorzy g³ówny nacisk k³ad¹
na przepisy Ruchu Drogowego w rozumieniu zminiaturyzo-
wanego Kodeksu Ruchu Drogowego. Projekt „Akademia Mi-
sia Ratownika” problem ten redukuje do przepisów i znaków

                                                            Ci¹g dalszy na stronie 6
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Ka¿dy nauczyciel musi byæ przygotowany na to, ¿e ze
strony uczniów padaj¹ czêsto tzw. k³opotliwe pytania. Do tej
kategorii mo¿na zaliczyæ pytania o praktyczn¹ przydatnoœæ zdo-
bywanej wiedzy, np. „Proszê pani, a po co my siê o tym uczy-
my? Do czego nam siê to przyda?”. Umiejêtne wybrniêcie z tej
sytuacji mo¿e stanowiæ dla nauczycieli dodatkow¹ motywacjê,
wzmacniaæ poczucie sensu ich pracy. Z tego w³aœnie powodu

                     Anna Sawicka, Ma³gorzata Chorzêpa                              Joanna Nowak i Iwona WoŸniak

SP Budziwój

Symetria w serwetkach

Na szkolnym apelu zosta³y wrêczone tym osobom dy-
plomy i drobne upominki. Mo¿e komuœ spodoba siê ten po-
mys³ i spróbuje swoich si³ w dziedzinie matematyczno - rêko-
dzielniczej?

szczególnej starannoœci i inwencji twórczej, po wstêpnych  za-
jêciach przybli¿aj¹cych zagadnienie, zosta³ og³oszony konkurs
pod nazw¹ „Symetria w serwetkach”. Tym sposobem na lek-
cjach matematyki w klasach szóstych w Szkole Podstawowej
w Budziwoju powsta³y pomys³owe serwetki, których cech¹
wspóln¹ i zarazem konieczn¹ sta³o siê posiadanie jednej lub
wielu osi symetrii.

Wed³ug jury konkursu naj³adniejsz¹ serwetkê wykona-
³a Izabela Wandas z kl. VIa, II miejsce zajê³a Paulina Wojto-
wicz z kl. VIb, a III miejsce - Marcin Kalandyk z kl. VIa.
Wyró¿nienia otrzymali: Aleksandra Jurek z kl. VIa i Pawe³
Borowiec z kl. VIb.

warto wskazywaæ
przyk³ady prak-
tycznego zastoso-
wania wiedzy teo-
retycznej albo za-
chêciæ uczniów do
dzia³añ, które
uwiarygodni¹ po-
zyskane informa-
cje. Przyk³adem
tego typu aktyw-
noœci mo¿e byæ
poznawanie pojê-
cia symetrii w trak-
cie wykonywania
papierowych ser-
wetek. Aby zachê-
ciæ uczniów do

drogowych dotycz¹cych pieszych. Zwraca siê w nim szcze-
góln¹ uwagê na zapoznanie dzieci z dok³adn¹ topografi¹ tere-
nu, po którym siê poruszaj¹ oraz na wyczulenie ich czujnoœci,
na doznania wzrokowe (badanie wzroku) i s³uchowe (ods³u-
chiwanie dŸwiêków) oraz na prawid³ow¹ orientacjê prze-
strzenn¹ (badanie lateralizacji).

Ci¹g dalszy ze strony 5

7 stycznia goœciliœmy w naszej szkole policjanta z Wy-
dzia³u Ruchu Drogowego Komendy Policji w Rzeszowie, któ-
ry przekaza³ uczniom nie tylko informacje na temat bezpiecz-
nego korzystania z dróg, ale tak¿e odblaski i certyfikaty.

Z wielkim zapa³em i przejêciem uczniowie przyst¹pili
do pisania listów do Misia Ratownika, które zosta³y wys³ane
do pluszowego przyjaciela. Teraz dzieci z niecierpliwoœci¹ cze-
kaj¹ na odpowiedŸ i na kolejne zajêcia.

SP Budziwój

Akademia Misia Ratownika
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Koledze Januszowi B³oñskiemu
     wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

TATY

 sk³adaj¹ So³tys i Rada So³ecka z Budziwoja

Z powodu œmierci by³ego So³tysa

œp. Juliana Piêty

    wyrazy szczerego wspó³czucia dla Rodziny
   sk³adaj¹ So³tys i Rada So³ecka z Budziwoja

Koledze Aleksandrowi Dawidziakowi
     wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

MAMY

 sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy z Urzêdu Miejskiego
  oraz M-GOPS w Tyczynie.

Kole¿ance Jadwidze K³os
     wyrazy szczerego wspó³czucia z powodu œmierci

TEŒCIOWEJ

sk³adaj¹ pracownicy Urzêdu Miejskiego oraz
M-GOPS w Tyczynie.

Tak w swoim wierszu zatytu³owa-
nym „Umykaj¹cy œwiat” pisa³a Anna Mi-
ros³awa Nowak. Pisa³a, bo niestety ju¿
nie napisze - zmar³a w nocy z 29 na 30
stycznia br. Odesz³a cicho i bez po¿egna-
nia, tak jakby nie chcia³a nas zasmucaæ.
Pozostawi³a po sobie wiele piêknych
wierszy, poezjê, do której wielu z nas
wracaæ bêdzie niejednokrotnie.

Jej debiut literacki przypad³ na rok
1988, publikowa³a swoje wiersze w pra-
sie regionalnej a tak¿e poza granicami
kraju. W swoim pierwszym tomiku
„Umykaj¹cy œwiat” (1992 r.) napisa³a:

po pióro siêgnê³am przed paroma

laty, by przelaæ na papier nagromadzo-

ne myœli, pragnienia, marzenia... Bêdê

rada, jeœli ktoœ czytaj¹c (moje wiersze)

znajdzie wskazówkê dla siebie lub po pro-

stu dozna odrobiny radoœci ¿ycia.

Ania odesz³a

Zawsze mawia³a, ¿e poezja po-
zwala jej uciec od  szaroœci dnia, od smut-
ków i problemów.

Od 1996 r. by³a cz³onkiem Zwi¹z-
ku Literatów Polskich. W swym dorob-
ku literackim, oprócz wymienionego
wczeœniej, ma tak¿e inne tomiki wierszy,
oto ich tytu³y: Zatañczyæ zielon¹ wiosn¹

(1994 r.), Mozaika (1996 r.), Studnia

czasu (1999 r.), Lato w konfiturach

(2003 r.), Pora mi³oœci (2006 r.). Podczas

Coœ rodzi siê,
Coœ umiera,
Coœ jest,
Coœ odchodzi...

                                Alicja Kustra

swojej pracy twórczej by³a laureatk¹
wielu ogólnopolskich i regionalnych kon-
kursów.

Anna Maria Nowak z Rzeszowem
zwi¹za³a siê wiele lat temu, jednak Her-
manowa, w której postanowi³a wybudo-
waæ dom i zamieszkaæ wraz z rodzin¹,
by³a równie bliska jej sercu.Tu tworzy-
³a, przyjmowa³a goœci, czu³a siê szczê-
œliwa i spe³niona.

Tak bardzo szkoda, ¿e odesz³a.
Zaskoczenie, niedowierzanie, ³zy, ¿al
i smutek takie s³owa w tej chwili cisn¹
siê na usta. Przypominam sobie g³os,
spojrzenie i uœmiech Ani. Pamiêtam ostat-
nie wrzeœniowe spotkanie, podczas
którego opowiada³a o swoich planach
i marzeniach. Mia³a tyle piêknych pomy-
s³ów, których niestety nie mo¿e ju¿ zre-
alizowaæ.

Dziêkujemy Aniu za piêkne wier-
sze, za wskazówki, które w nich nam
przekaza³aœ. Dziêki swej poezji zawsze
bêdziesz obecna wœród nas.

 Panu Józefowi Nowakowi
wyrazy g³êbokiego i szczerego wspó³czucia
z powodu œmierci

 ¯ONY  ANNY
sk³adaj¹

Dyrekcja i Pracownicy Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury oraz Miejskiej i Gminnej
Biblioteki  Publicznej w Tyczynie

Z g³êbokim ¿alem przyj¹³em wiadomoœæ
o œmierci

 œp. Anny Miros³awy Nowak

Mê¿owi i Rodzinie sk³adam wyrazy szczerego
      wspó³czucia Burmistrz Tyczyna
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Rada uchwali³a...
Ci¹g dalszy ze strony 3

> wyra¿enia zgody na oddanie w na-
jem III piêtra budynku Urzêdu Miej-
skiego  w Tyczynie w trybie bezprzetar-
gowym dla S¹du Rejonowego w Rzeszo-
wie. S¹d Rejonowy zwróci³ siê do Bur-
mistrza z pismem o mo¿liwoœæ przed³u-
¿enia umowy najmu III piêtra budynku
Urzêdu Miejskiego w Tyczynie na okres
10 lat, tj. do 2019 r., dla potrzeb Zamiej-
scowego Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych.
Zawarcie umowy na taki okres podykto-
wane jest obowi¹zkiem wprowadzenia
w 2009 r. w Wydziale Ksi¹g Wieczystych
w Tyczynie, elektronicznego systemu
prowadzenia ksi¹g wieczystych i wyko-
naniem w zwi¹zku z tym okreœlonych
prac, takich jak: nowa sieæ komputero-
wa, serwerownia, wymiana drzwi. Inwe-
stycja ta bêdzie op³acalna tylko w przy-
padku d³u¿szego najmu. Obecna umowa
koñczy siê 31 sierpnia 2009 r.
> zmian w podziale Gminy Tyczyn na
sta³e obwody g³osowania. Projekt
uchwa³y zwi¹zany jest z odejœciem
z Gminy Tyczyn miejscowoœci Bia³a. Do-
pisanie dwóch ulic do obwodów w Ty-
czynie w celu uzupe³nienia i aktualizacji
Uchwa³y w sprawie podzia³u Gminy Ty-
czyn na sta³e obwody g³osowania.  (bs.)

Ci¹g dalszy ze strony 3

Potrzeby organizacji pozarz¹dowych

Pozyskiwanie œrodków pomocowych

oraz mocnych stron organizacji pozarz¹-
dowych, druga aktualnego stanu korzy-
stania ze œrodków pomocowych. Nato-
miast trzecia czêœæ badañ charakteryzo-
wa³a najistotniejsze potrzeby zwi¹zane
z dalszym wsparciem finansowym,
doradczym i szkoleniowym ze strony
instytucji wspieraj¹cych. Przeprowadzo-
ne badania mia³y na celu zidentyfikowa-
nie najbardziej istotnych obszarów po-
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mocy, na które zwraca³a uwagê wiêk-
szoœæ organizacji pozarz¹dowych. Ankie-
ta sk³ada³a siê z 14 jednokrotnego lub
wielokrotnego wyboru. Najbardziej istot-
ne wyniki badañ pochodzace ze szcze-
gó³owego z raportu zostan¹ niebawem
opublikowane jednak ju¿ teraz mo¿na po-
wiedzieæ, i¿ respondenci wyra¿aj¹
ogromne zainteresowanie pomoc¹ w za-
kresie pisania projektów 61,5% oraz po-
zyskiwania funduszy 53,8% (tabela 1).

Na pytanie czy organizacja otrzy-
ma³a ju¿ jak¹œ pomoc finansow¹ z fun-
duszy unijnych ponad 84% odpowiedzia-
³o, ¿e nie (tabela 2).

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e organi-
zacje pozarz¹dowe s¹ niezwykle istotnym

elementem ¿ycia spo³ecznego oraz ak-
tywnoœci spo³ecznej, a ich dzia³alnoœæ
daje mo¿liwoœæ zaspokojenia szeregu po-
trzeb. Ka¿da jednak dzia³alnoœæ na zasa-
dzie np. wolontariatu wymaga œrodków
finansowych na efektywny rozwój. Œrod-
ki administracji publicznej s¹ czêsto doœæ
ograniczone i w niewystarczaj¹cej czê-
œci mog¹ sprostaæ aktualnym potrzebom,
dlatego wiele organizacji boryka siê
z podstawowymi problemami zwi¹zany-

mi chocia¿by z brakiem wyposa¿enia,
czy odpowiednio wyszkolonej kadry.

Lata 2007-2013 to ogromna szan-
sa rozwoju dla organizacji pozarz¹do-
wych zwi¹zana z okresem programowa-
nia funduszy unijnych. Wiele marzeñ,
planów mo¿e zostaæ zrealizowanych
dziêki tym funduszom, jednak œwiado-
moœæ ich pozyskiwania oraz wiara we
w³asne si³y jest kluczowym elementem
prze³amania barier, po to by móc po nie
siêgn¹æ. Wzajemna wspó³praca organi-
zacji pozarz¹dowych, jak równie¿ insty-
tucji wspieraj¹cych, otwiera nowe mo¿-
liwoœci rozwoju.

Burmistrz  Tyczyna
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

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

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 marca 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

               Oprac. Krzysztof Kalita
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Czy s¹siad mo¿e hodowaæ kury
W centrum du¿ego miasta, na

osiedlu willowym, nowy nabywca s¹sied-
niej nieruchomoœci  postanowi³ hodowaæ
kury i prosiêta. Nieprzyjemne zapachy,
jakie roznosz¹ siê po okolicy, uniemo¿-
liwiaj¹ s¹siadom korzystanie ze swoich
ogródków. Czy domaganie siê przez s¹-
siadów, aby zrezygnowa³ z hodowli, na-
rusza jego prawa w³asnoœci?

Nie. S¹siedzi mog¹ wyst¹piæ do
s¹du z roszczeniem, aby w³aœcicielowi
nieruchomoœci nakaza³ zlikwidowanie
hodowli kur i prosi¹t w ogródku, ponie-
wa¿ jego dzia³alnoœæ powoduje niedo-
zwolone zak³ócenia korzystania z nieru-
chomoœci s¹siednich. W razie prowadze-
nia takiej hodowli w centrum miasta
przyjmuje siê, ¿e zosta³a przekroczona
tzw. przeciêtna miara wynikaj¹ca ze spo-
³eczno-gospodarczego przeznaczenia
nieruchomoœci i stosunków miejsco-
wych. Spo³eczno-gospodarcze przezna-
czenie nieruchomoœci wynika przede
wszystkim z jej charakteru, a tak¿e jest
okreœlone w planach zagospodarowania
przestrzennego, a zdarza siê, ¿e równie¿
w decyzjach administracyjnych.

O takim przekroczeniu nie by³o-
by mowy na przyk³ad wówczas, gdyby
s¹siad hodowa³ kury w swoim ogródku
znajduj¹cym siê na przedmieœciu w ma-
³ym miasteczku. Na takim terenie by³o-
by przyjête prowadzenie takiej hodowli
i prawdopodobnie nie tylko jeden s¹siad
zajmowa³by siê tak¹ dzia³alnoœci¹. Dla-
tego hodowla kur w warunkach wiejskich
albo odleg³ego przedmieœcia w ma³ym
miasteczku nie przekracza przeciêtnej
miary zak³óceñ.

Kryteria zak³óceñ zale¿¹ nie tyl-
ko od spo³eczno-gospodarczego przezna-
czenia nieruchomoœci, lecz tak¿e od sto-
sunków miejscowych, a przede wszyst-
kim od charakteru œrodowiska miejsco-
wego. Chodzi o to, czy ogródek, w któ-
rym hodowane s¹ kury, znajduje siê na
terenie wsi, miasta, obszaru przemys³o-
wego, na terenach uzdrowiskowych lub
rekreacyjnych.

Podstawa prawna
Art. 144 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Ko-
deks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póŸn.
zm.).

Czy wolno przerzucaæ œmieci
do s¹siada

Obok mojej nieruchomoœci znaj-
duje siê pusty i nieogrodzony plac. Wie-
le osób podrzuca tam niepotrzebne sprzê-
ty. Ostatnio ujawni³ siê w³aœciciel, który
zacz¹³ domagaæ siê, abyœmy tego zaprze-
stali, natomiast nie ogrodzi³ dzia³ki i nic
na niej nie robi. Skoro dzia³ka stoi pusta
i nieogrodzona, to czy s¹siedzi mog¹
korzystaæ z niej w taki sposób, jak do tej
pory?

Nie. Wszelkie tzw. immisje bez-
poœrednie polegaj¹ce na przyk³ad na prze-
rzucaniu œmieci lub nieczystoœci na s¹sied-
ni¹ dzia³kê s¹ zabronione. S¹siadów do ta-
kiej dzia³alnoœci nie upowa¿nia nawet fakt,
¿e stoi ona nieogrodzona i pusta, a w³a-
œciciel nie zagospodarowuje jej.

Na dzia³kê s¹siedni¹ nie mo¿na
te¿ sztucznie skierowaæ wód opadowych.
Taka dzia³alnoœæ stanowi bezpoœrednie
wtargniêcie w sferê cudzej w³asnoœci
i stosowanie jej jest zabronione.

W³aœcicielowi nieruchomoœci s¹-
siedniej przys³uguje roszczenie o przy-
wrócenie stanu zgodnego z prawem,
a tak¿e o zaprzestanie dzia³añ stanowi¹-
cych Ÿród³o immisji.
Podstawa prawna
Art. 144 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Ko-
deks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póŸn.
zm.).

Czy muszê oddaæ opad³e owoce
s¹siadowi

Przy granicy z moj¹ dzia³k¹ ro-
œnie drzewo s¹siada. Niektóre ga³êzie
przechodz¹ na mój teren i dlatego owoce
spadaj¹ ju¿ poza ogrodzenie na moj¹
dzia³kê. S¹siad domaga siê, abym je zbie-
ra³ i oddawa³. Uwa¿am, ¿e opad³e owo-
ce nale¿¹ do mnie. Czy mam racjê?

Tak. Owoce, które opad³y z drze-
wa lub krzewu na s¹siedni grunt, stano-
wi¹ jego po¿ytki, pod warunkiem ¿e nie

jest on przeznaczony na u¿ytek publicz-
ny. Dlatego w³aœciciel dzia³ki, na któr¹
przechodz¹ ga³êzie drzewa s¹siada, ma
prawo zbieraæ i wykorzystywaæ opad³e
owoce. S¹siad nie mo¿e domagaæ siê od
niego, aby je zbiera³ i oddawa³.

Jednak¿e ma prawo tylko do tych
owoców, które w sposób naturalny, czyli
samoistny, spad³y z drzewa. Natomiast
nie mo¿e ich zrywaæ z ga³êzi, które prze-
chodz¹ przez ogrodzenie na jego pose-
sjê. Nie wolno mu te¿ potrz¹saæ drzewem
ani w inny sposób przyczyniaæ siê do ich
opadniêcia. Owoce, które jeszcze znaj-
duj¹ siê na drzewie, stanowi¹ w³asnoœæ
w³aœciciela gruntu, na którym ono roœnie.
A¿ do momentu opadniêcia ich ma on
prawo je usun¹æ.

W tym celu mo¿e wejœæ na grunt
s¹siedni, natomiast s¹siad mo¿e ¿¹daæ
naprawienia wynik³ej st¹d szkody.
Podstawa prawna
 Art. 148 i 149 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póŸn.
zm.).

Czy mo¿na zabroniæ
rozkopywania skarpy
Mieszkam na osiedlu domów jed-

norodzinnych. Zosta³y one wybudowa-
ne na skarpie. S¹siad rozpocz¹³ remont
swojej posesji i prowadzi prace ziemne
w taki sposób, ¿e obawiam siê, ¿e czêœæ
mojej dzia³ki zsunie siê ze skarpy. Twier-
dzi, ¿e prace wykonuje wy³¹cznie na
swoim terenie. Czy mogê wyst¹piæ o usu-
niêcie zagro¿enia ze strony s¹siada?

Tak. W³aœciciel zagro¿onej nie-
ruchomoœci mo¿e skorzystaæ z ochrony,
wnosz¹c do s¹du pozew o zapobie¿enie
szkodzie, poniewa¿ s¹siad nie mo¿e pro-
wadziæ robót ziemnych w taki sposób,
aby grozi³o to utrat¹ oparcia nieruchomo-
œciom s¹siednim. Chodzi tu przede
wszystkim o obsuniêcie siê ziemi, co
mo¿e doprowadziæ nawet do zawalenia
siê budynku lub uszkodzenia jego kon-
strukcji.

Prowadzone roboty ziemne, za-
równo naziemne, jak i podziemne nie
mog¹ groziæ nieruchomoœciom s¹sied-
nim, które znajduj¹ siê w zasiêgu bezpo-
œredniego oddzia³ywania, a nie tylko
maj¹ wspóln¹ granicê z posesj¹, na któ-
rej prowadzone s¹ prace.

Z powództwem o zapobie¿enie
szkodzie mo¿na wyst¹piæ zarówno wów-
czas, gdy na wykonanie tych robót ziem-
nych s¹siad uzyska³ pozwolenie budow-
lane, wodnoprawne lub inne.

Jak siê broniæ przed s¹siadem
naruszaj¹cym interesy

posiadaczy s¹siednich dzia³ek
S¹dy musz¹ rozstrzygaæ coraz wiêcej konfliktów, jakie powstaj¹ miêdzy

s¹siadami. Rozstrzygaj¹ o sposobie korzystania z dzia³ki, naruszania granic,
a nawet o tym, do kogo nale¿¹ owoce z drzewa, które roœnie na granicy obu
posiad³oœci.

                       Ci¹g dalszy na stronie 16
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W styczniu minê³o 90 lat od wydania przez Stolicê Apo-
stolsk¹ dekretu zezwalaj¹cego na koronacjê z³otymi koronami
Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej z Jej Sanktuarium w Borku
Starym. W dekrecie skierowanym na rêce ks. bpa Józefa Seba-
stiana Pelczara, ordynariusza przemyskiego, papie¿ Benedykt
XV zleca mu dokonanie aktu koronacji osobiœcie, b¹dŸ przez
delegata. Dekret ten podpisany przez papie¿a dnia 15 stycznia
1919 r. by³ odpowiedzi¹ na proœby kierowane do Stolicy Apo-
stolskiej za poœrednictwem polskich biskupów, przez domini-
kanów i wiernych, którzy przed Obliczem Matki wypraszali
dla siebie i bliskich rozliczne ³aski i cuda.

Najstarsze dokumenty wspominaj¹, ¿e ju¿ od 1336 r.
wierni z Borku i okolic oddaj¹ czeœæ Matce Bo¿ej w s³yn¹cym
³askami Obrazie. Dla zapewnienia obs³ugi duszpasterskiej licz-
nie przybywaj¹cych na to miejsce pielgrzymów proboszcz ty-
czyñski sprowadza do Borku Starego w 1667 r. Dominikanów,
a biskup przemyski powierza im szerzenie kultu Matki Boskiej
Boreckiej oraz otoczenie duszpastersk¹ opiek¹ wszystkich p¹t-
ników. Dla wype³nienia tego zadania zakonnicy podejmuj¹
budowê klasztoru i koœcio³a, który zosta³ konsekrowany
w 1736 r. Odt¹d ³askami s³yn¹cy Obraz zostaje umieszczony
w piêknym, barokowym g³ównym o³tarzu koœcio³a. Tu Maryja
w swoim Cudownym Wizerunku znajduje godne dla siebie
miejsce.

Trudno dzisiaj daæ jednoznaczn¹ odpowiedŸ co by³o
w minionych czasach i nadal jest tym „magnesem”, który przy-
ci¹ga rzesze wiernych przed Obraz Matki. Zapewne nie bez
wp³ywu jest urocze ukszta³towanie terenu, cisza, doskona³e
warunki do zadumy nad swoim ¿yciem. Chwile spêdzone
w ciszy œwi¹tyni, przy cudownym Ÿróde³ku z grot¹ Matki Bo-
¿ej Niepokalanej, b¹dŸ na Drodze Krzy¿owej lub Dró¿kach
Ró¿añcowych usytuowanych na przyklasztornych pagórkach
z przepiêknymi widokami, s¹ okazj¹ do wewnêtrznego uboga-
cenia i to nie tylko tych najbardziej wierz¹cych... Jednak tym,
co najbardziej tutaj przyci¹ga, to Matka, która w swoim Obra-
zie czeka, cierpliwie s³ucha, wskazuje, doradza, przestrzega
i pomaga, wypraszaj¹c u Swojego Syna ³aski dla wszystkich,
którzy z wiar¹ tutaj przychodz¹.

Mury tej barokowej œwi¹tyni, a mo¿e szczególnie stoj¹-
ce w niej konfesjona³y, s¹ niemymi œwiadkami niejednej ludz-

Borek Stary

90. rocznica koronacji Obrazu Matki Bo¿ej

kiej ³zy p³yn¹cej ze szczêœcia, które daje uporz¹dkowane
w sakramentalnej spowiedzi ¿ycie, s¹ œwiadkami wdziêczno-
œci za otrzymane ³aski uzdrowienia zarówno duchowego jak
i fizycznego. Zewnêtrznym wyrazem owej ludzkiej wdziêcz-
noœci wobec Matki Bo¿ej s¹ liczne wota zdobi¹ce Jej o³tarz.
W ka¿dym z nich nawet wdawa³oby siê najprostszym, kryje
siê ludzka historia i ludzka wdziêcznoœæ. Stare klasztorne kro-
niki odnotowuj¹ wiele takich cudownych wydarzeñ, uzdrowieñ,
nawróceñ, b¹dŸ innych niezwyk³ych faktów przypisywanych
wstawiennictwu Matki Bo¿ej z Jej Boreckiego Obrazu.

Nic wiêc dziwnego, ¿e zarówno mieszkañcy Borku, jak
równie¿ przybywaj¹cy niejednokrotnie z bardzo daleka piel-
grzymi oraz kustosze tego miejsca dominikanie, postanowili
prosiæ Stolicê Apostolsk¹ o wyra¿enie zgody na ukoronowanie
Obrazu z³otymi koronami. W ten sposób pragnêli uzewnêtrz-
niæ swoj¹ wdziêcznoœæ i mi³oœæ do króluj¹cej na boreckim
wzgórzu Maryi.

Zaskakuj¹cy jest zasiêg terytorialny ksiê¿y biskupów,
którzy spontanicznie popierali proœbê o koronacjê kierowan¹
do Watykanu niejako z urzêdu przez Ordynariusza przemyskie-
go. Poparcia proœby udzielili biskupi lwowscy, tarnowscy, kra-
kowscy. Z tego wnosimy, ¿e miejsce kultu by³o szeroko znane.
Zreszt¹ w uzasadnieniu proœby Ks. Bp Pelczar wymienia miê-
dzy innymi staro¿ytnoœæ i ci¹g³¹ œwie¿oœæ kultu, wielki nap³yw
ludu garn¹cego siê do Sanktuarium boreckiego, który otrzy-
muje liczne ³aski i cuda. Proœbê o koronacjê popiera³y równie¿
ówczesne w³adze œwieckie ró¿nego szczebla.

Sama uroczystoœæ koronacji mia³a miejsce dnia 15 sierp-
nia 1919 r. By³a to
pierwsza - jak g³osi
umieszczona w ko-
œciele pami¹tkowa
tablica - koronacja
w Polsce Zmar-
twychwsta³ej a do-
kona³ jej Biskup
Przemyski Józef Se-
bastian Pelczar przy
udziale czterech bi-
skupów, licznie
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                                               O. Józef Bakalarz OP
                                                        Fot. „zima” Jan D¹bczyk

Sylwetka Fryderyka B. Cyrana naszego krajana ze Sta-
nów Zjednoczonych jest nam dobrze znana. Przez 25 lat pra-
cowa³ nad swoim dzie³em ¿ycia, które pozostawia nam a tak-
¿e, jak sam zaznaczy³ - emigrantom polskim zamieszkuj¹cym
dziœ w krajach amerykañskich. Maszynopis jego pracy opraco-
wany w jêzyku angielskim w 2002 r. trafi³ do Tyczyna. Znalaz³
siê w ewidencji Muzeum Regionalnego w Tyczynie (nr. 493).
W rok póŸniej w 2003 r. Teresa i Saturnin Borowcowie  w imie-
niu Towarzystwa Mi³osników Budziwoja dokonali jego prze-
t³umaczenia z jêzyka angielskiego na polski. Cieszyliœmy siê
z tego faktu, ¿e mogliœmy korzystaæ z tego opracowania w ty-
czyñskiej bibliotece. W roku 2005 goœciliœmy tego niezwyk³e-
go badacza naszych dziejów w Tyczynie i Budziwoju, a relacjê
z jego pobytu zamieœci³ tak¿e „G³os Tyczyna”.

W roku ubieg³ym nawi¹za³em kontakt z Fryderykiem
B. Cyranem w zwi¹zku z poszukiwaniem dla potrzeb amery-
kañskiego ma³¿eñstwa Franciszka i Glorii Wo³ek ich korzeni
w Budziwoju. I wkrótce spotka³a mnie niebywa³a przyjemnoœæ.
Otó¿ od tego badacza otrzyma³em po kilku tygodniach nieby-
wa³y prezent, p³ytê z jego uaktualnionym we wrzeœniu 2007 r.
opracowaniem o tyczyñskich emigrantach. Na ok³adce umie-
œci³ fotografiê Maksymiliana Koœció³ka ur. w Tyczynie w 1876
r. który zawêdrowa³ do Stanów Zjednoczonych w 1900 r. wcho-

Fryderyk Cyran wznowi³ pracê
o emigrantach z Tyczyna i okolic

dz¹c na amerykañski l¹d w niezwykle oryginalnym stroju lu-
dowym. P³yta posiada licencjê z moim imieniem i nazwiskiem.
Badacz ten zrezygnowa³ z wydania ksi¹¿kowego, zapewne ze
wzglêdów finansowych. Praca to dwa tomy danych ewiden-
cyjnych. Nie zawiera ¿adnych fotografii, poza jedynym wyj¹t-
kiem to jest obraz malarza Teodora Gorki z amerykañskiego
muzeum, przedstawiaj¹cy drzewo genealogiczne. Jak zazna-
cza Fryderyk B. Cyran, to jego niew¹tpliwy wk³ad do polskie-
go dziedzictwa kulturowego. To niew¹tpliwie jedyny historycz-
ny dokument o naszych emigrantach na amerykañskiej ziemi.
Jest kilka drzew genealogicznych (szkieletów) które uda³o mu
sie odtworzyæ. Nie ods³ania ¿adnych bolesnych przezyæ w po-
szczególnych rodzinach. A i takich nie brakowa³o wœród ame-
rykañskich emigrantów. Przyk³adowo: przed kilkoma dniami
Antoni Domino s. Kazimierza i Wiktorii z d. S³owik pocho-
dz¹cy z rzeszowskiej dzielnicy Drabinianka przebywaj¹cy
w Stanach Zjednoczonych od kilku lat, w rozmowie ze mn¹
przekaza³ mi informacjê, ¿e zosta³y zachowane fotografie nie-
których emigrantów, dla których gdy tam przybyli sto lat temu
domem sta³a siê ziemianka.

Tak wiêc nie dla wszystkich amerykañska ziemia oka-
za³a siê przys³owiowym „rajem”. I st¹d te¿ wiele ich ¿ycio-
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Obraz „Genealogia”, autor Teodor Gorka

zgromadzonego duchowieñstwa diecezjalnego i zakonnego oraz
wielkiej rzeszy wiernych. Sama uroczystoœæ koronacji poprze-
dzona by³a d³ugim przygotowaniem organizacyjnym, w które
ochotnie w³¹czyli siê zarówno mieszkañcy Borku Starego jak i
okolicy. Bezpoœrednim przygotowaniem duchowym wiernych
by³y Misje œw. g³oszone przez czterech znakomitych domini-
kañskich misjonarzy. W tym czasie uroczyste Msze œw. odpra-
wiali ksiê¿a biskupi z ró¿nych polskich diecezji. Akt koronacji
Obrazu w boreckim Sanktuarium jeszcze bardziej przyczyni³
siê do wzmocnienia i utrwalenia kultu Matki Bo¿ej.

Obecny rok, to 90 rocznica koronacji Cudownego Ob-
razu. G³ówne uroczystoœci obchodziæ bêdziemy 14 i 15 sierp-
nia. Ale ju¿ dziœ pragniemy - jak nasi ojcowie - garn¹æ siê przed
Jej Oblicze i z ufnoœci¹ otwieraæ nasze serca, by dziêkowaæ za
ka¿de wyproszone przez Ni¹ dobro i z ¿yw¹ wiar¹ prosiæ
o dalsze Jej wstawiennictwo u Syna.. Obyœmy z nie mniejsz¹
mi³oœci¹, jak wierni przed dziewiêædziesiêciu laty, stanêli przy
niej w dniu Jej Jubileuszu.
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Coraz czêœciej jesteœmy œwiadka-
mi burzenia autorytetów bohaterów nam
wspó³czesnych, a wielu z nas ma prawo
poczuæ siê wrêcz uwik³anych w szuka-
nie odpowiedzi na podnoszone pytania
i rozsiewane w¹tpliwoœci.

Bezspornym faktem jest znaæ
prawdê. Któ¿by jej nie chcia³ znaæ? Ale
to poprzez tego typu m³yn rozsiewanych
pow¹tpiewañ, prawda - nawet jeœli jej
dotykamy - staje siê wyblad³a i oddala
siê od ukorzenienia w œwiadomoœci.
Czêsto celowa dezinformacja niestety
owocuje w skutkach niepowetowanych,
a w konsekwencji nie tylko ofiar¹ pada
osaczony bohater ataku, ale równie¿ i my,
id¹cy w przysz³oœæ z niesmakiem, re-
zerw¹ czy wrêcz dystansem. Powoli,
a mo¿e nawet szybciej ni¿ s¹dzimy, sta-
jemy siê wspó³czeœnie spo³eczeñstwem
bez pozytywnych przyk³adów oraz bo-
haterów. My jako jednostka, my jako spo-
³eczeñstwo poprzez niszczenie, kalecze-
nie, w imiê poszukiwania rzekomej praw-
dy, dokonujemy zamachu na wartoœci,
które warto w jednostkach pielêgnowaæ,
aby szczególnie m³odzi ludzie mogli we-
ryfikowaæ swoje d¹¿enia w doskonale-
niu siê. Jestem przekonana, ¿e gdyby ci
sami, co specjalizuj¹ siê w rozwalaniu
naszych pomników, wziêli pod lupê Mat-
kê Teresê z Kalkuty, to z pewnoœci¹ „zna-
leŸliby” jakieœ elementy z jej ¿ycia, a opa-
truj¹c je tendencyjnym komentarzem
sprawiliby, ¿e na tê wspania³¹ postaæ inni
zaczêliby patrzeæ z pow¹tpiewaniem.
£atwo popaœæ w pu³apkê sterylnego my-
œlenia o ideale. Zadajê sobie pytanie, po
co nam to i czemu to ma s³u¿yæ? Odpo-
wiedz nie jest jednoznaczna i sk³ada siê

Wi e l k a  m a ³ o œ æ
Stajemy siê spo³eczeñstwem bez pozytywnych bohaterów

na ni¹ wiele czynników, a jednym z nich
jest ludzka ma³oœæ.

To w³aœnie ma³oœæ karmi siê bu-
rzeniem wszystkiego, co j¹ przyæmiewa
lub mo¿e przyæmiæ. St¹d jest to czêsto
bezpardonowa walka z upatrzonym za-
gro¿eniem. Jednostki takie bezwzglêdnie
i nieracjonalnie kieruj¹ swoje dzia³ania
niszcz¹co, obel¿ywie, z planem nierzad-
ko impulsywnym w kierunku przedpola,
na którym sami chcieliby zaistnieæ. W ten
sposób podœwiadomoœæ podpowiada im
drogê do samospe³nienia ich ma³oœci.
Aby to zaobserwowaæ, nie musimy siê-
gaæ wcale wysoko, wcale daleko. Spójrz-
my na w³asne nasze podwórko, dla przy-
k³adu miejsce pracy. Ile¿ razy mo¿emy
zaobserwowaæ, albo sami nierzadko do-
œwiadczamy, skutków ma³oœci wspó³to-
warzyszy pracy? S¹ tacy, dla których
w ich g³owach stajesz siê zagro¿eniem,
konkurencj¹, przeszkod¹ do zrobienia
„kariery”, a mo¿e przyæmieniem pano-
wania w œrodowisku. Wtedy mo¿esz spo-
dziewaæ siê dos³ownie wszystkiego,
³¹cznie z konsekwentnym wyniszcza-
niem twojej osoby. I co najsmutniejsze,
ale niestety prawdziwe, nawet wydawa-
³oby siê m¹drzy, racjonalni obserwatorzy,
czy na pocz¹tku tobie przychylni, staj¹
siê ich kibicami, a w konsekwencji prze-
si¹kniêci negacj¹ twojej osoby tak¿e
uczestnicz¹ w niszczeniu ciebie. Jakie przy-
kre mog¹ byæ w skutkach dzia³ania ludzi
ma³ych. Czêstokroæ zostajesz przys³owio-
wym wielb³¹dem, a walka o to, ¿e nim nie
jesteœ, najczêœciej jest waleniem g³ow¹
w mur i przepe³niona morzem beznadziei.

Ciekawe by³oby pytanie do tych
bohaterów, na których dzisiaj „wiesza-

my” - umyœlnie degraduj¹ ich - pow¹t-
piewania, dewaluuj¹c ich i obna¿aj¹c
z wielkoœci, rozliczania z przejaskrawia-
nych epizodów, a celowo odnajdywanych
w ich ¿yciu... Czy dzisiejsze, nierzadko
przykre doznania, nie wywo³uj¹ w nich
tak zwanego secondo thought? Bo prze-
cie¿ wielu z nich by byæ, kim s¹ dla nas
dzisiaj, czynili masê rzeczy ponadprze-
ciêtnych, ponadstandardowych, heroicz-
nych. Interesuj¹ce równie¿ by³oby zadaæ
podobne pytanie osobom znanym nam
z dnia powszedniego, a d¹¿¹cym do po-
nadprzeciêtnoœci tylko dlatego, ¿e czê-
sto œrodowisko, w którym pracuj¹ czy
dzia³aj¹, za to, ¿e staraj¹ siê postêpowaæ
uczciwie, godnie, czasem z poœwiêce-
niem, piêtnuje ich, poniewa¿ wy³amuj¹
siê niejako z szarego, czêsto poni¿ej prze-
ciêtnego, panuj¹cego i obowi¹zuj¹cego
wœród nich status quo.

Na szczêœcie ¿yjemy w spo³eczeñ-
stwie, gdzie odzywa siê brak przyzwole-
nia na nikczemnoœæ, na wyrz¹dzanie
krzywdy innym. Czasem konieczne jest
trochê odwagi, ale warto j¹ posi¹œæ, by
w konsekwencji do³o¿yæ siê do dobra na
jutro. Ka¿dy z nas dodatkowo mo¿e pra-
cowaæ nad tym, aby nie stosowaæ podob-
nych ma³ych motywów zachowania. Jed-
nym z nich jest refleksyjna obserwacja
z komentarzem oburzenia. Analiza postê-
powania ludzi ma³ych u ka¿dego uczci-
wego cz³owieka powinna spowodowaæ
odrzucenie. Zatem ofiarom ma³oœci po-
zostaje wiara w tych, którzy swój rozs¹-
dek, ¿yciowe doœwiadczenie potrafi¹
przeciwstawiæ manipulacji. Ma³oœæ mo¿e
byæ zwyciê¿ona jedynie przez wielkoœæ
rozs¹dku i uczciwoœæ ludzi, których pra-
gnê wierzyæ, ¿e jest ich coraz wiêcej.

            Dr Joanna B. Ha³aj
               Uniwersytet Rzeszowski
  „Rzeszów Nasz Dom”, styczeñ 2009 r.

Ci¹g dalszy ze strony 11

wych problemów. Musimy te¿ byæ œwiadomi, ¿e wielu z nich
nie powróci³o na galicyjsk¹ ziemiê z braku pieniêdzy na po-
wrót! Gdy nawarstwi³y siê nieszczêsliwe wypadki czy choro-
by to pozostali na zawsze w tamtej ziemi. Dzieci czy wnuki nie
zawsze chcia³y siê uczyæ polskiego jêzyka... Jak ¿y³a babcia to
nauczy³a. Potem nie by³o potrzeby. By³a nowa amerykañska
rzeczywistoœæ. Ale mam g³êbok¹ nadziejê, ¿e to by³y margi-
nalne przypadki.

Badacz dziêkuje wszystkim tym którzy mu w tym nie-
zwyk³ym dziele pomogli. S³owa te podaj¹ m.in. pod adresem:
Stanis³awa Becker, Teresy Bober, Edwarda Bomby, Teresy

Borowiec, ks. Henryka Borcza z Archidiecejalnego Archiwum
w Przemyœlu, ks. Mieczys³awa Lignowskiego, Reginy Kawy,
W³adys³awa Peszko, Kazimierza Szczepañskiego, Mieczy-
s³awa i Janusza Skotnickich, Aleksandra Trojanowskiego
i Grzegorza Zamojskiego. Cieszy nas fakt, ¿e pomimo swoje-
go ju¿ sêdziwego wieku badañ nad emigrantami z tyczyna
i okolicznych miejscowoœci nie zaprzestaje, dalej spêdza wiele
czasu w amerykañskich archiwach, dalej prowadzi szerok¹ ko-
respondencjê.

W zale¿noœci od zapotrzebowania podejmuje siê bar-
dzo chêtnie badañ poszczególnych rodzin. P³ytê traktuje jako
wstêpn¹ do szerszego opracowania.

                                             Czekamy Panie Fryderyku!

                                                      Zdzis³aw Domino
                                      zdzislaw.domino@neostrada.pl

Fryderyk Cyran wznowi³ pracê
o emigrantach z Tyczyna i okolic
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W ostatnim czasie du¿¹ popular-
noœci¹ wœród czytelników naszych bi-
bliotek ciesz¹ siê ksi¹¿ki podró¿nicze,
w których autorzy opisuj¹ swoje wypra-
wy do najrozmaitszych zak¹tków œwia-
ta; przedstawiaj¹ tamtejsz¹ roœlinnoœæ,
zwierzêta oraz ludy i ich zwyczaje.

Niezaprzeczalnym „królem” w tej
dziedzinie literatury jest Ryszard Kapu-
œciñski (w styczniu minê³a druga roczni-
ca œmierci R. Kapuœciñskiego). Jednak to
nie jego twórczoœæ chcê przedstawiæ
w dzisiejszej „Pó³ce”. Pragnê zwróciæ
Pañstwa uwagê na innych autorów, ta-
kich jak Tony Halik znany z programów
telewizyjnych, które realizowa³ razem
 z El¿biet¹ Dzikowsk¹. Któ¿ z nas nie pa-
miêta jego barwnych opowieœci i wspa-
nia³ych pami¹tek przywiezionych z ca-
³ego œwiata?

Ksi¹¿ka T. Halika „180000 kilo-
metrów przygód” to opowieœæ o kilku-
letniej samochodowej wyprawie z Argen-
tyny na Alaskê (1957-1962). By³a to naj-
d³u¿sza podró¿ ¿ycia Halika, bogata

Pó³ka z ksi¹¿kami
œne gor¹co Pustyni Atacama, poszukamy
z³ota i szmaragdów, poznamy „œwiête je-
zioro Inków” - Titicaca, fortecê Sacsa-
huaman przez nich wzniesion¹ oraz naj-
lepiej zachowane miasto Inków - Mac-
chu Picchu. Poznamy tak¿e tajemnice
wulkanu Sangay w Ekwadorze, którego
wierzcho³ek jest pokryty wiecznym œnie-
giem. Niezwykle barwnie zosta³o przed-
stawione ¿ycie Indian: Jibaro, Lacando-
ni i Chamulów. Jako ciekawostkê podam,
¿e staro¿ytne ludy Ameryki Œrodkowej
zna³y ju¿ grê w pi³kê (nazwywano j¹ pe-
lote).

W ksi¹¿ce znajdziemy liczne fo-
tografie przedstawiaj¹ce Indian, bogat¹
roœlinnoœæ, zwierzêta, krajobrazy oraz
kulturê materialn¹ pañstw, które T. Halik
odwiedzi³ podczas tej wyprawy.

„Kraj nad Jangcy”
W 1956 r. po Chinach podró¿o-

wa³ Pawe³ Jasienica - znany jako autor
ksi¹¿ek z przedrozbiorowej historii Pol-
ski. Jego pobyt w tym azjatyckim kraju
zaowocowa³ ksi¹¿kow¹ relacj¹-reporta-
¿em pt. „Kraj nad Jangcy”. W latach
50 - tych XX w.  Chiny by³y intensywnie
rozwijaj¹cym siê krajem, w którym P. Ja-
sienica widzia³ jedn¹ z przysz³ych œwia-
towych potêg. Uwagê w ksi¹¿ce skupia
jednak nie na chiñskiej gospodarce, ale
na codziennym ¿yciu Chiñczyków.

Jasienica notuje to, co widzi,
prze¿ywa, i porównuje z tym, co polskie.
Towarzyszy mu t³umacz, który wywiera
na autorze bardzo dobre wra¿enie, m.in.
dlatego, ¿e postanowi³ on uczyæ siê jê-
zyka polskiego, aby lepiej zrozumieæ
rosyjski.

W Chinach Jasienica jest trakto-
wany jak przysta³o na goœcia z dalekiego
kraju - szofer samochodu, którym histo-

ryk porusza³ siê po tamtejszych drogach,
bardzo cierpliwy, zatrzymywa³ siê wszê-
dzie tam, gdzie Polak sobie ¿yczy³. Po-
nadto spe³niono proœbê reportera, który
chcia³ zobaczyæ morze. Proœba wcale nie
³atwa do spe³nienia, bo okaza³o siê, ¿e
Jasienica by³ pierwszym po zakoñczeniu
II wojny œwiatowej europejskim litera-
tem, który zobaczy³ w Chinach morze.

Razem z P. Jasienic¹ zwiedzimy
wiele zak¹tków i zabytków ówczesnych
Chin (m.in. Wielki Mur Chiñski). Ca³o-
œci dope³niaj¹ kolorowe ryciny, ilustra-
cje i fotografie przedstawiaj¹ce krajobra-
zy chiñskie, wydarzenia historyczne
i zabytki.

Zapraszam do lektury!

w niezapomniane przygody, czêsto nie-
bezpieczne.

Razem z Halikiem, jego ¿on¹
i wspó³pracownikami poczujemy niezno-

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Tyczynie

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

wynosi 4 tygodnie.

Nowy numer  017 22-99-601
w filii MiGBP w Hermanowej

                         Agnieszka Janda

Ksi¹¿ki o gminie
> 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.
> 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.

W Urzêdzie Miejskim pok. 21
i 25 (I piêtro), mo¿na nabyæ ksi¹¿ki
i mapy o Tyczynie. S¹ to:
> 530 lat Hermanowej (2008), Wioletta
Pruchnik, cena 15 z³.
> 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.
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Agencja Rynku Rolnego informu-
je, ¿e jeszcze do 15 lutego 2009 r. mo¿-
na sk³adaæ wnioski o przyznanie dop³aty
z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia
materia³u siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany maj¹cej charakter pomo-
cy de minimis w rolnictwie.

W powy¿szym terminie dop³atami
objête s¹ zbo¿a ozime (wysiane w okresie
od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.).

Stawka dop³aty do 1 ha powierzch-
ni gruntów ornych obsianych materia³em
siewnym kategorii elitarny lub kwalifiko-
wany wynosi 100 z³ - w przypadku zbó¿
i mieszanek zbo¿owych.

Aby uzyskaæ dop³atê do zu¿yte-
go materia³u siewnego nale¿y zacho-
waæ minimalny wysiew, na 1 ha po-
wierzchni gruntów ornych, okreœlony
dla danego rodzaju zbo¿a.

Wniosek o dop³atê nale¿y sk³adaæ
tylko na nowym formularzu, opubliko-
wanym na stronie internetowej Agencji
Rynku Rolnego. Formularze wniosków
wykorzystywane w poprzednich termi-
nach sk³adnia wniosków s¹ nieaktualne
i nie bêd¹ mog³y byæ podstaw¹ przyzna-
nia dop³aty.

Wnioski nale¿y sk³adaæ we w³a-
œciwym, ze wzglêdu na miejsce zamiesz-
kania lub siedzibê producenta rolnego,
Oddziale Terenowym ARR. Szczegó³o-
we warunki udzielania dop³at, nowy for-
mularz wniosku oraz instrukcja wype³-
niania wniosku dostêpne s¹ na stronie in-
ternetowej www.arr.gov.pl.

Ponowny termin sk³adania wnio-
sków o dop³aty do materia³u siewnego
przypada od 15 kwietnia do 15 czerwca
2009 r.

Szczegó³owe informacje na temat
mechanizmu dop³at do materia³u siew-
nego mo¿na uzyskaæ na stronie interne-
towej www.arr.gov.pl, w Oddzia³ach
Terenowych Agencji Rynku Rolnego
w Rzeszowie tel. 017 864 20 27-28 lub
w Telefonicznym Punkcie Informacyj-
nym ARR pod numerem: 022 661-72-72.

Banalna sprawa

Jedenaste przykazanie - nie podrzucaj œmieci
Im wy¿szy poziom cywilizacyjny

spo³eczeñstw, w których ¿yjemy, tym
wiêksza iloœæ odpadów, œmieci, emisji
przypada w odpowiedniej proporcji na
ten dobrobyt. Œmieci i odpady towarzysz¹
produkcji, jak te¿ w codziennym byto-
waniu. Nie uwierzê w efekt rozlicznych
konferencji i porozumieñ zawieranych
w sprawie odpadów i emisji bez wzglê-
du na ich podnios³oœæ i rangê, nawet tê
w Kioto i Poznaniu, ¿e tê prawid³owoœæ
zmieni¹. Im bardziej zaawansowany cy-
wilizacyjnie wytwór geniuszu cz³owie-
ka, tym - aby go wytworzyæ - wiêksza
iloœæ emisji i odpadów. Historia cywili-
zacji ludzkiej to zwiêkszenie iloœci od-
padów w prostej zale¿noœci od wzrostu
poziomu rozwoju. Taki problem do-
skwiera nam równie¿ w Rzeszowie.
Szczególnie w powiêkszonym Rzeszo-
wie, gdy¿ przy³¹czone miejscowoœci
jeszcze nie okrzep³y organizacyjnie
w zakresie wywozu œmieci. Prawie ka¿-
de spotkanie z mieszkañcami zawiera
utyskiwania o podrzucaniu œmieci przez
osoby nieuprawnione, czyli takie, które
nie s¹ wspó³w³aœcicielami pergoli na
œmieci, albo nie zawar³y umowy na ich
wywóz. Wiadomo, ¿e pergola, wywóz
œmieci du¿o kosztuj¹. Nasila siê wiêc pro-
ceder podrzucania œmieci do przybloko-
wych, zw³aszcza spó³dzielni, pergoli.
Z obserwacji wynika, ¿e œmieci podrzu-
caj¹ zamo¿ni, czyli w³aœciciele okaza³ych
domów i wilii podmiejskich, bo jak na

wstêpie zauwa¿y³em, zamo¿ny jest wiêk-
szym producentem œmieci. Na wspo-
mnianych zebraniach z mieszkañcami
wymyœlono zamykanie pergoli na œmie-
ci. Jak zawnioskowano, tak wykonano.
Nie doœæ, ¿e to jest rozwi¹zanie kosztow-
ne, to trochê wstydliwe i dla obcych...nie-
zrozumia³e (kradn¹ œmieci czy co?).
W ka¿dym razie efekt w¹tpliwy. Œmieci
jak podrzucali tak podrzucaj¹. S¹ niekie-
dy ³apani na gor¹cym uczynku przez
mieszkañców i stra¿ miejsk¹. S¹ dwa ro-
dzaje podrzucaj¹cych; notoryczni, czyli
œwiadomi procedur, oraz incydentalni np.
wykonuj¹cy remont póŸno w nocy i nie-
maj¹cy, co zrobiæ z gruzem czy innymi
odpadami powsta³ymi po remoncie albo
generalnych porz¹dkach. Proponujê jego
rozwi¹zanie poprzez wprowadzenie za-
sady zera tolerancji dla naruszycieli. S¹-
dzê, ¿e jest to mo¿liwe pod warunkiem,
¿e wszyscy wykonamy okreœlon¹ pracê
organizacyjn¹ i szkoleniow¹ w naszym
mieœcie. Wszyscy mieszkañcy powinni
wiedzieæ o zerze tolerancji dla podrzu-
caj¹cych œmieci. Takie jedenaste, jedy-
nie rzeszowskie przykazanie. Trzeba do
tej akcji zaprosiæ wszystkich, od Koœcio³a
do szko³y, poprzez wszystkie s³u¿by
miejskie.

            Edward S³upek
prezes  Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkanio-
wej Lokatorsko-W³asnoœciowej

          w Rzeszowie

Powo³uj¹c siê na zamieszczony
wy¿ej artyku³, to problem podrzucania
œmieci nie dotyczy tylko miasta Rzeszo-
wa, ale jest czêsto spotykany równie¿
w naszej gminie. U nas jednak trochê in-
nych charakter. Wynika to ze specyfiki
terenów wiejskich gdzie przewa¿a roz-
proszona zabudowa jednorodzinna.
Œmieci podrzucane s¹, wiêc niemal wszê-
dzie, nie pomijaj¹c miejsc publicznych,
czyli pojemników na segregacje odpa-

Dop³aty do zu¿ytego
materia³u siewnego

dów, koszy ulicznych, z których syste-
matycznie s¹ usuwane œmieci pochodz¹c
z gospodarstw domowych. Czêstym zja-
wiskiem jest wyrzucanie œmieci do lasu,
nad rzekê czy do przydro¿nych rowów.
Tam gdzie istnieje minimalne ryzyko
przy³apania podrzucaj¹cego. Powtarzaj¹c
s³owa autora powy¿szego artyku³u
„wszyscy mieszkañcy powinni wiedzieæ
o zerze tolerancji dla podrzucaj¹cych
œmieci”                                             (bk)

Przypominamy, ¿e

punkt ODR zosta³ przeniesiony z Urzêdu Miejskiego do s¹siedniego
budynku  Tyczyn,  ul. Rynek 19,  I piêtro.

Punkt czynny jest  od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.00 do 15.00,
                                                                tel. 0-17-22-99-276.
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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.

- bufetowy-sprzedawca                      460
- samodzielna ksiêgowa                     459
- kierowca-operator sprzêtu ciê¿kiego
  kat. B,C+E                                       458
- pracownik bazy sprzêtu i transportu  457
- przedstawiciel handlowy                456
- kierownik budowy                            455
- telemarketer                                      454
- fizjoterapeuta                                     453
- doradca klienta                                   452
- pomocnik przy wyklejaniu i monta¿u
  reklam                                                  444
- pracownik biurowo-projektowy        443
- fryzjerka, fryzjer                              441
- monter klimatyzacji                        438
- œlusarz-zaczyszczacz odlewów      437
- handlowiec                                       434
- tapicer, stolarz                                 432
- asystentka w dziale fakturowania       431
- spedytor w transporcie miêdzynarodo-
  wym/krajowym                                  430
- magazynier                                      428
- kierownik salonu RTV, AGD           425
- mechanik pojazdów
  samochodwych                               423
- nauczyciel wychowania
  fizycznego                                         416
- kucharz/kucharka                              401
-krawcowa                                           396

 Kto odœnie¿a
drogi ?

 Drogi gminne
- Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjny
„Drogmark” Domino Marek, Kielna-
rowa 103,
 tel. 017-22-93-195; 0 693 765 557
- droga Hermanowa-Czerwonki do
granicy Borku Nowego: Zak³ady Miê-
sne „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 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
uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeñ z chodników po-
³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci (za
taki chodnik uznaje siê wydzielon¹
czêœæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ru-
chu pieszego, po³o¿on¹ bezpoœrednio
przy granicy nieruchomoœci).

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

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,
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.

Stowarzyszenie TrzeŸwoœciowe
„Wyzwolenie”

zaprasza na
comiesiêczne

spotkania modlitewne
do sali wikarówki w Tyczynie

w pierwsz¹ sobotê  miesi¹ca

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

Burmistrz Tyczyna

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.

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 Policji 997
                        (numer bezp³atny).
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 Koledze Januszowi B³oñskiemu
szczere wyrazy wspó³czucia

z powodu œmierci

OJCA

    sk³adaj¹ Radni Rady Miejskiej
w Tyczynie

„Gazeta Prawna” z 29 stycznia 2009 r.

Podstawa prawna
o Art. 147 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póŸn.
zm.).

Czy mo¿na domagaæ siê obni¿enia
¿ywop³otu

Przy granicy z moj¹ dzia³k¹ s¹siad posa-
dzi³ wysoki ¿ywop³ot, który zacienia
moj¹ nieruchomoœæ. Nie chce go obni-
¿yæ. Czy mogê wyegzekwowaæ obni¿e-
nie ¿ywop³otu?

Nie. Polskie prawo nie zawiera
przepisów, które okreœla³yby dopusz-
czaln¹ wysokoœæ ¿ywop³otu. Równie¿
gminy nie s¹ upowa¿nione do wydania
przepisów porz¹dkowych, w których
mog³yby uregulowaæ tê wysokoœæ. Na-
wet je¿eli zatrzymuje on przenikanie pro-
mieni s³onecznych na s¹siedni¹ dzia³kê,
to w³aœciciel zacienionej nieruchomoœci
mo¿e jedynie negocjowaæ z s¹siadem.

W³aœciciel zacienionej nierucho-
moœci mo¿e wprawdzie wyst¹piæ do s¹du
z roszczeniem o przyciêcie ¿ywop³otu,
który powoduje niedozwolone zak³óce-
nia przy korzystaniu z nieruchomoœci
s¹siednich, ale w oparciu jedynie o stan
faktyczny krótko opisany w liœcie trud-
no przewidzieæ, czy wygra tê sprawê.
Podstawa prawna
Art. 144 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Ko-
deks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póŸn.
zm.).

Czy s¹siedzi musz¹ dbaæ o wspól-
ne ogrodzenie

Coraz czêœciej wynikaj¹ spory miêdzy
mn¹ a s¹siadem o to, kto powinien dbaæ
o ogrodzenia na granicy obu nierucho-
moœci. Czy taki obowi¹zek spoczywa na
wszystkich s¹siadach?
Tak. O urz¹dzenia, jakie siê znajduj¹ na
granicy nieruchomoœci, powinni dbaæ i
³o¿yæ na utrzymanie ich w niepogorszo-
nym stanie wszyscy s¹siedzi. Powinni
pokryæ przypadaj¹c¹ na nich czêœæ wy-
datków na naprawê ogrodzenia znajdu-
j¹cego siê w granicy miêdzy dwoma
dzia³kami. Ogrodzenie nie jest czêœci¹
sk³adow¹ gruntu, ale jest zwi¹zane z fak-
tyczn¹ granic¹ miêdzy s¹siaduj¹cymi
gruntami. Je¿eli s¹siad postawi³ na swój
koszt mur graniczny lub p³ot, to jest w³a-

œcicielem materia³u, który pozosta³ z jego
rozbiórki. Warto jednak domagaæ siê, aby
udowodni³, ¿e poniós³ koszty wybudo-
wania, albo okaza³ umowê, w której s¹-
siedzi w ten sposób ustalili prawo do
ogrodzenia oraz do materia³u, jaki zosta³
zu¿yty na jego budowê. Natomiast
wszystkim s¹siadom przys³uguje prawo
do wspólnego u¿ytkowania ogrodzenia
znajduj¹cego siê na granicy gruntów s¹-
siaduj¹cych, bez wzglêdu na to, kto je
wykona³. Istnieje wiêc prawo do wspól-
nego korzystania z nich.
Podstawa prawna
Art. 48 i 154 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póŸn.
zm.).

Czy s¹siad zap³aci za remont
ogrodzenia

S¹siad nie chce pokryæ czêœci kwoty
przypadaj¹cej na niego z tytu³u remontu
ogrodzenia miêdzy naszymi dzia³kami.
Czy mogê wyst¹piæ do s¹du z pozwem o
zap³atê?

Tak. S¹siad powinien pokryæ
czêœæ kosztów naprawy ogrodzenia, któ-
re znajduje siê w granicy miêdzy dwoma
dzia³kami. Ci¹¿y na nim taki obowi¹zek,
podobnie jak na innych s¹siadach, któ-
rzy z tego ogrodzenia korzystaj¹. Je¿eli
dobrowolnie nie zap³aci, to trzeba wnieœæ
pozew o zap³atê do wydzia³u cywilnego
s¹du rejonowego. W pozwie s¹siad, któ-
ry poniós³ koszty, powinien domagaæ siê
zap³aty nale¿nej sumy z odsetkami za
zw³okê od dnia wymagalnoœci roszcze-
nia. Powinien okreœliæ wysokoœæ docho-
dzonej kwoty oraz podaæ dowody na to,
¿e wydatki poniós³ powód.

Jeszcze przed wniesieniem pozwu
radzimy zwróciæ siê do s¹siada na piœmie,
aby zap³aci³. Kopiê pisma oraz jego od-
powiedŸ odmown¹ nale¿y do³¹czyæ do
pozwu, poniewa¿ s¹ to dowody w spra-
wie.
Podstawa prawna
Art. 450-508 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póŸn.
zm.).

Czy s¹siad musi zap³aciæ
za rozgraniczenie

S¹siad zaczyna usuwaæ sta³e znaki gra-
niczne miêdzy dzia³kami. Czy mogê

zmusiæ go do wspó³dzia³ania przy roz-
graniczeniu gruntów.

Tak. W³aœciciele gruntów s¹sia-
duj¹cych musz¹ ponosiæ koszty zwi¹za-
ne z postawieniem sta³ych znaków gra-
nicznych i utrzymywaniem w dobrym
stanie. Dlatego mo¿na domagaæ siê od s¹-
siada, by poniós³ przypadaj¹c¹ na niego
czêœæ kosztów nale¿nych za procedurê
rozgraniczenia. Obowi¹zek utrzymywa-
nia znaków granicznych przez s¹siadów
polega na tym, ¿e musz¹ powstrzymywaæ
siê od wszelkich dzia³añ, które mog³yby
spowodowaæ przesuniêcie siê, uszkodze-
nie lub zniszczenie znaków. Gdyby zaœ
ju¿ dosz³o do zniszczenia, uszkodzenia,
przemieszczenia znaków albo zaistnia³a
groŸba, ¿e to nast¹pi, to musz¹ o tym nie-
zw³ocznie zawiadomiæ odpowiedni or-
gan.
Podstawa prawna
Art. 152 i 153 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póŸn.
zm.).

Czy mogê wyci¹æ korzenie drzewa
s¹siada

Czy mo¿na wyci¹æ korzenie drzew, ro-
sn¹ce u s¹siada na dzia³ce, ale przecho-
dz¹ce na teren mojego ogródka i niszcz¹-
ce moje ogrodzenie?

Tak. W³aœciciel gruntu mo¿e ob-
ci¹æ i zachowaæ dla siebie korzenie prze-
chodz¹ce z s¹siedniego gruntu. Najlepiej
tak¹ czynnoœæ wykonaæ w uzgodnieniu
z s¹siadem, aby nie naraziæ siê na zarzut
zniszczenia drzew. Je¿eli drzewo uschnie,
to wówczas w³aœciciel drzewa mo¿e wy-
st¹piæ do s¹siada o odszkodowanie.
Podstawa prawna
Art. 150 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Ko-
deks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póŸn.
zm.).

Jak siê broniæ przed s¹siadem
naruszaj¹cym interesy

posiadaczy s¹siednich dzia³ek
Ci¹g dalszy ze strony 9
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Tenis Sto³owy

£ucznictwo
Ewelina Czenczek i Marzena

Stupkiewicz z „Jaru” Kielnarowa
w kadrze Polski.

Bardzo dobrze zacz¹³ siê nowy
rok dla sekcji ³uczniczej Jaru Kielnaro-
wa. Na pierwszych zawodach, które od-
byty siê w dniach 16-18 stycznia br.
w Zgierzu reprezentantki naszego klubu
Ewelina Czenczek i Marzena Stupkie-
wicz zdoby³y czo³owe miejsca na ogól-
nopolskich zawodach halowych.

Po pierwszym dniu eliminacyj-
nych strzelañ, gdzie ka¿da z zawodniczek
strze³a do tarczy, po to aby zdobyæ jak
najwiêcej punktów i byæ dobrze rozsta-
wion¹ do zawodów pucharowych, które
rozgrywane siê w dniu nastêpnym naj-
lepsza by³a Marzena Stupkiewicz zaœ
Ewelina Czenczek zajê³a 3 miejsce.
W drugim dniu, gdy do tarcz podchodz¹
dwie zawodniczki i przegrywaj¹ca odpa-
da z dalszych zawodów nasze dziewczy-
ny równie¿ nieŸle strzela³y, ale potwier-
dzi³o siê ju¿ po raz kolejny, ¿e te poje-
dynki lepiej znosi Ewelina Czenczek,
która zajê³a 3 miejsca, zaœ Marzena Stup-
kiewicz uplasowa³a siê na 6 pozycji.

Pomimo, i¿ w turnieju nie wziê³o
udzia³u kilka dziewczyn z czo³ówki Pol-
ski start naszych zawodniczek nale¿y
uznaæ za udany i jest to dobry progno-
styk przed zawodami, których bêdzie
sporo w najbli¿szym czasie.

Poniewa¿ Halowe Mistrzostwa
Polski Seniorów i Juniorów rozgrywane
siê w tym roku w Kielnarowej na Hali
WSliZ w dniach 20 - 22 luty, a Mistrzo-
stwa Œwiata w marcu w Rzeszowie na
Hali Podpromie myœlê, ¿e dziewczyny
postaraj¹ siê zakwalifikowaæ do Mi-
strzostw Polski Juniorek mimo, i¿ s¹ jesz-
cze juniorkami m³odszymi bo takie szan-
se otrzyma³y lecz trzeba wype³niæ na naj-
bli¿szych zawodach w Prudniku 7 lute-

                              Ryszard Rz¹sa

W dniu 24 stycznia br. w Rzeszo-
wie rozegrany zosta³ III Wojewódzki
Turniej Klasyfikacyjny w Kat. Seniorów,
w którym wystartowa³o piêciu zawodni-
ków „Jaru” Kielnarowa. Wœród dziew-
czyn na miejscu w przedziale 3-4 upla-
sowa³a siê Magdalena Brzezowska, a na
7-8 Dorota Rz¹sa. Z trójki mêskiej naj-
wy¿sze miejsce wywalczy³ Gracjan No-
wak, który zaj¹³ miejsce w przedziale 17-
24, zaœ Bartosz Pawlik w przedziale 25-
32, a Jakub Paœko 33-48. By³ to ostatni
turniej seniorów przed Mistrzostwami
Województwa.

Okres jesienno-zimowy to czas
rozgrywek ligowych tenisistów sto³o-
wych. Aktualnie pierwsz¹ rundê zakoñ-
czy³y zawodniczki „Jaru” wystêpuj¹ce
w II lidze, które zdobyty 9 pkt i zajmuj¹
VII lokatê w tabeli. Pora¿ka w bezpoœred-
nim pojedynku z MOSiR Krosno, który
równie¿ zdoby³ 9 pkt spowodowa³a, ¿e

go br. doœæ wysokie minimum punktowe
jakie ustali³ Polski Zwi¹zek £uczniczy
w Warszawie oraz przejœæ cykl badan le-
karskich w Warszawie dopuszczaj¹cych
do zawodów najwy¿szej rangi.

Badanie te s¹ niezbêdne, gdy¿
obie nasze zawodniczki zosta³y powo³a-
ne do reprezentacji Polski w kategorii
junior m³odszy na najbli¿sze pó³rocze.
W kadrze Polski m³odzie¿owców znala-
z³a siê równie¿ Joanna Rz¹sa obecnie
reprezentuj¹ca klub „£ucznik” ¯ywiec
równie¿ wychowanka Jaru Kielnarowa.
Nastêpnym celem jaki sobie klub z Kiel-
narowej stawia jest udzia³ którejœ z za-
wodniczek w Mistrzostwach Europy lub
Œwiata.

Mo¿liwe to bêdzie, je¿eli na naj-
wa¿niejszych zawodach w Polsce rêka im
nie zadr¿y w co wierzymy i za co trzy-
mamy kciuki. Powodzenia dziewczyny!

uplasowaliœmy siê na 7 pozycji i bêdzie-
my graæ w grupie o utrzymanie siê
w II lidze podczas rundy rewan¿owej.

Wyniki z poszczególnymi dru-
¿ynami z I rundy rozgrywek:
Jar - Radoœæ Gorlice 10:2
Jar - Bronowianka III Kraków   5:5
Szczawa Krynica - Jar   4:6
MOSiR Krosno - Jar   7:3
Jar - Skarbek Gogotow   5:5
Jar - Skawina   3:7
Brzostek - Jar   7:3
Nowy S¹cz - Jar 10:0
Tarnovia - Jar   3:7
Jar - Olipia Chocznia   5:5

Trwaj¹ nadal rozgrywki I rundy
w mêskich ligach III i IV, w których to
wystêpuj¹ panowie z naszego klubu.
Pierwsza dru¿yna graj¹ca w III lidze zaj-
muje aktualnie 3 miejsce, zaœ ich kole-
dzy wystêpuj¹cy w IV lidze - 4 miejsce.

Oto wyniki rozegranych do tej pory
meczów w obu ligach:
III liga
Jar - Gryfek Dêbica 10:6
Jar - REG Mielec II 10:6
Jar - Politechnika Rzeszów II 7:10
Jar - Kontap Krosno II 3:10
Jar - Burza Rogi 10:6
Jar - Strzelec II Frysztak 8:10
Jar - STS Sanok 10:5
Jar - Dubiecko   9:9

IV liga
Jar II - Siódemka Rzeszów 10:4
Jar II - Jod³owa 3:10
Jar II - Górnovia   9:9
Jar II - KS £añcut 1:10
Jar II - K¹kolówka   9:9
Jar II - IKS Tarnobrzeg 10:4
Jar II - PUKS £êtownia 10:8
Jar II - Siedliska Bogusz 10:2

 W dniu 28 stycznia 2009 r. odprowadziliœmy na
miejsce wiecznego spoczynku d³ugoletniego radnego

i so³tysa wsi Budziwój, spo³ecznika i orêdownika
ludzkich spraw

 œp. Juliana Piêtê

Rodzinie zmar³ego szczere wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹

Burmistrz i Radni Rady Miejskiej w Tyczynie

Œpieszmy siê kochaæ ludzi,
tak szybko odchodz¹

Rodzinie zmar³ej

œp. Anny Miros³awy Nowak

wyraz g³êbokiego wspó³czucia i ¿alu
sk³ada

so³tys wsi Hermanowa Marta Leniart
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Zainteresowani umieszczeniem oferty na naszych ³amach,
proszeni s¹ o osobisty kontakt z redakcj¹ - UM pok.26.
Oferty „Szukam pracy”, „Dam pracê”  i „Sprzedam/
kupiê dzia³kê, dom” - w Gminie Tyczyn, s¹ bezp³atne.

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.

Sprzedam dzia³kê 11 arów Tyczyn - Zagrody. Pe³ne
uzbrojenie, cena do uzgodnienia.
(309/3)                     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.
Budziwój.
(311/3)                     Tel.  661-214-794

Kupiê dzia³kê roln¹, mo¿e byæ czêœciowo zalesiona,
w miejscowoœci Bia³a lub w okolicach.
(310/3)                     Tel. 509-603-437

Sprzedam dzia³kê 38 arów w Borku Starym. Cena do
uzgodnienia.
(312/2)                                                Tel. 017 22-98-152

Sprzedam dzia³kê (rekreacyjn¹) o powierzchni 58 arów
w Kielnarowej, blisko lasu.
(313/2)           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.
(314/2)                         Tel. 662-017-636 (do godz. 20.00)

Poszukujê opiekunki do 6 miesiêcznego dziecka
w Tyczynie
(123/2)                                                  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

Sprzedam dzia³kê o powierzchni 30 arów po³o¿on¹
w Tyczynie.
(315/1)                         Tel.017 22-19-524, 788-796-403
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