
1G£OS TYCZYNA     5/2009



2 G£OS TYCZYNA     5/2009



3G£OS TYCZYNA     5/2009

A K T U A L N O Œ C I
                Tyczyn, dnia 27 lutego 2009 r.

Pan
Krzysztof Chojnacki
Prezes Zarz¹du  MPK - Rzeszów
Spó³ka z o.o.

W odpowiedzi  na Pañskie pismo
z dnia 19 lutego 2009 r.,  DN -0841/2009
uprzejmie informujemy, ¿e nie odpowia-
da nam Wasza propozycja przed³u¿enia,
obecnie obowi¹zuj¹cej umowy  zawartej
do 31 marca br. Umowa zosta³a zawarta
na okres przejœciowy, trzech miesiêcy
i w tym czasie MPK w Rzeszowie mia³o
podj¹æ stosowne kroki w celu przedsta-
wienia gminom na terenie których utrzy-
mywane s¹ linie autobusowe komunika-
cji miejskiej, propozycji do wypracowa-
nia kompromisu zadowalaj¹cego i MPK
i Gminy. Jak widaæ do dnia dzisiejszego,
jak wynika to z treœci pisma, jedyn¹ pro-
pozycj¹ jest przed³u¿anie w nieskoñczo-
noœæ obowi¹zuj¹cej umowy, której pod-
stawy by³y w ubieg³ym roku tak mocno
przez nas oprotestowane i doprowadzi³y
do tego ¿e powsta³ Zwi¹zek Gmin do
zorganizowania transportu  publicznego
bez udzia³u MPK Rzeszów.

Oœwiadczamy, ¿e nie jesteœmy
w stanie sprostaæ oczekiwaniom finan-
sowym MPK i w nieskoñczonoœæ bazo-
waæ na tzw. „wozokilometrze”. Kwoty ja-
kie Pañstwo od nas ¿¹dacie przekraczaj¹
nasze mo¿liwoœci, a wyliczenia kwoty za
tzw. „wozokilometr” budz¹ wiele w¹tpli-
woœci i w zwi¹zku z tym poszukujemy
innych rozwi¹zañ, które nie bêd¹ takim
obci¹¿eniem dla naszego bud¿etu.
             Ponadto wszystkie sprawy zwi¹-
zane z organizacj¹ transportu publiczne-
go na terenie gmin, cz³onków Zgroma-
dzenia  Zwi¹zku Gmin „Podkarpacka
Komunikacja Samochodowa” przej¹³
ten¿e Zwi¹zek i on reprezentuje nasze
interesy z tym zwi¹zane.

Z powa¿aniem

Miejscowoœæ Matysówka i Budzi-
wój (do dnia 31.12.2008 r. równie¿ Bia-
³a) obs³ugiwane s¹ przez Miejsk¹ Komu-
nikacjê - Rzeszów Sp. z. o.o. liniami au-
tobusowymi Nr 5,37 i 12.

Pocz¹wszy od 2004 r. Gmina Ty-
czyn  ponosi koszty stosowania ulgowych
i bezp³atnych biletów na przejazdy tymi

MPK - Rzeszów kosztowny partner

Koszty ponoszone przez Gminê Tyczyn na dop³atê do bezp³atnych i ulgowych biletów
linii podmiejskich MPK - Rzeszów Nr 5, 12, 37 w latach 2004-2009.

z³ dop³ata ogó³em wzros³a o 291 % w sto-
sunku do roku ubieg³ego (do 2004 r. jest
to wzrost o 884 %) rozpoczê³y siê roz-
mowy gmin (równie¿ naszej) z Zarz¹dem
MPK zmierzaj¹ce do zmniejszenia kosz-
tów dop³at. Przyjêliœmy, i¿ w I kwartale
br. zostan¹ wypracowane nowe rozwi¹-
zania obni¿aj¹ce dop³aty gmin lub te¿ li-

Lp. Lata Cena 1 

wozokilometra 
Ilość km Kwota 

ogółem 

Procentowy wzrost 

dopłat za ulgowe                       

i bezpłatne bilety                     

w odniesieniu do 2004 r.  

1. 2004 

Koszty stosowania uprawnień do 

przejazdów ulgowych dla uczniów 

szkół dziennych i publicznych 

44.000 zł  - 

2. 2005 0,25 240 879 59.831 zł 36 % 

3. 2006 0,30 240 491 71.448 zł 62 % 

4. 2007 0,35 240 491 84.171 zł 91 % 

 

5. 

 

2008 

0,46 

0,55 - od 

sierpnia przy 

jednoczesnej 

likwidacji części 

kursów 

 

240 491 

 

110.625 zł 

 

151 % 

6. 2009 1,80 

240 491 

190 070 -bez 

Białej 

432 883 zł 

342 126 zł 

884 % 

 

 
liniami w wysokoœciach wyszczególnio-
nych w Tab.1 które jak widaæ, rosn¹ sys-
tematycznie obci¹¿aj¹c w znaczny spo-
sób bud¿et gminy. Do koñca 2003 r.
MPK obs³ugiwa³o gminê bez dotacji.

W zwi¹zku z podniesieniem
w 2009 r. kwoty za wozokilometr do 1,80

kwiduj¹ce je, poprzez podzia³ MPK na
dwie firmy, jedn¹ obs³uguj¹c¹ miasto
i drug¹ obs³uguj¹c¹ gminy podmiejskie,
i korzystaj¹c¹ z dop³at do ulg z bud¿etu
pañstwa. To ostatnie rozwi¹zanie najbar-

                         Ci¹g dalszy na stronie 11

Burmistrz  Tyczyna
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

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

                   Burmistrz Tyczyna

                 Kazimierz Szczepañski

„Orlik”
w Tyczynie

                         Ci¹g dalszy na stronie 8

18 lutego br. na zaproszenie Mi-
nistra Sportu i Turystyki Miros³awa Drze-
wieckiego, wzi¹³em udzia³ w koferencji
„Moje boisko - Orlik 2012” pod has³em
„Wygrajmy razem” w Warszawie.
Zaproszenie by³o skutkiem naszego zg³o-
szenia siê do programu za poœrednictwem
Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie,
a tak¿e umieszczeniem nas przez Sejmik
Wojewódzki na liœcie wybranych lokali-
zacji w 2009 r.

Pewnym jest, ¿e w br. przy Szko-
le Podstawowej w Tyczynie powstanie

kompleks sportowo - rekreacyjny w sk³ad
którego wejdzie: boisko do pi³ki no¿nej,
wielofunkcyjne boisko do siatkówki i ko-
szykówki, dodatkowe boisko do siatków-
ki pla¿owej oraz tor przeszkód.

Aktualnie jesteœmy w trakcie prac
projektowych, które zmierzaj¹ do adapta-
cji ogólnopolskiego projektu do warun-
ków tyczyñskich. Plan zak³ada, i¿ z koñ-
cem marca powinniœmy uzyskaæ pozwo-
lenie na budowê, w miesi¹cu kwietniu
przeprowadziæ przetarg, a do koñca sierp-
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Codziennie na feriach do Klubu „Country” przychodzi-
³o oko³o 60-70 dzieci. Zajêcia dla m³odszej grupy odbywa³y
siê w godz. 14.00-17.00, natomiast dla m³odzie¿y od 17.00-
20.00. W tym czasie dzieci korzysta³y z ró¿nych gier, m.in.
bilard, tenis sto³owy (zdj. poni¿ej), szachy.

Budziwój

Ferie zimowe
w Klubie „Country”

                                                      Wanda Ziemniak

Ponadto malowa³y obrazki, z których zosta³a zrobiona
wystawa i mo¿na j¹ zobaczyæ codziennie w Klubie.

Na zakoñczenie ferii zimowych zosta³a zorganizowana
zabawa dla najm³odszych pociech, na której rozdano ok. 100
paczek.  Zabawa by³a prowadzona przez did¿eja, a wraz z dzieæ-
mi bawi³a siê tak¿e m³odzie¿, mamy i babcie.

Dom Ludowy
w Budziwoju

serdecznie zaprasza

Panie
na program artystyczny

„Kobiety, ach kobietki”

                         w dniu 8 marca 2009 r. o godz. 17.00
                                                   w sali widowiskowej
W programie
* wystêp artystyczny w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y
   z Budziwoja
* pokaz tañca towarzyskiego i ludowego
* piosenki dla Pañ w wykonaniu mê¿czyzn
  z Zespo³u „Budziwojce”

Konkurs na naj³adniejszy strój

Dzieci podczas zabawy karnawa³owej

M³odzie¿ podczas ferii przygotowa³a program artystyczny,
który zostanie przedstawiony z okazji Dnia Kobiet          >
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Na feriach, w dniach 2-4 lutego br., nasza 48 DH „Je-
rzyki” im. Œwiêtego Jerzego z Budziwoja uczestniczy³a w bi-
waku zimowym. Tego roku wybraliœmy siê niedaleko, bo do
Kielnarowej. Przy tej okazji bardzo dziêkujemy Panu Dyrek-
torowi Wac³awowi Wardzie za goœcinne przyjêcie w progi

Wieœci z ZHP
Ferie „po harcersku”

                  Dh. Ola Jurek z zastêpu „Wilczyce”

Dzieñ Myœli Braterskiej

                   phm. Iwona WoŸniak

Idea ustanowienia tego dnia
zrodzi³a siê na 4 Miêdzynarodowej
Konferencji Skautek i Przewodni-
czek w 1926 r. w Stanach Zjedno-
czonych. Pocz¹tkowo by³o to œwiê-
to dziewcz¹t, jednak z czasem rów-
nie¿ skauci do³¹czyli do jego obcho-
dów. „Pos³annictwem moim jest roz-
przestrzenianie przyjaŸni i braterstwa
na ca³ym œwiecie” - mówi³ genera³
Robert Baden - Powell - „Spróbuj-
cie pozostawiæ œwiat trochê lepszym
ni¿ go zastaliœcie”.

Podstawowym przes³aniem œwiêta jest przypomnienie
o jednym z za³o¿eñ skautingu - braterstwie wszystkich skau-
tów œwiata. Idea Bi-Pi to poznanie i przyjaŸñ wszystkich m³o-
dych ludzi, niezale¿nie od warstwy spo³ecznej, narodowoœci,
œrodowiska. Wiele dru¿yn na œwiecie organizuje w tym dniu
zbiórki charytatywne na rzecz potrzebuj¹cych. Tego dnia har-
cerze myœl¹ o sobie nawzajem, sk³adaj¹ ¿yczenia, przesy³aj¹
kartki z pozdrowieniami oraz spotykaj¹ siê, aby w tym szcze-
gólnym dniu byæ razem.

Jednoczeœnie pamiêtamy, ¿e decyzj¹ Jana Paw³a II ks.
phm. Wincenty Frelichowski - „Wicek” piêæ lat temu sta³ siê
patronem ca³ej harcerskiej rodziny. Niech to bêdzie zachêt¹ do
modlitwy o jednoœæ, która realizuje siê w konkretnych gestach
¿yczliwoœci. Myœl jest pocz¹tkiem ka¿dego czynu, a harcerska
s³u¿ba to tak naprawdê Dzieñ Czynu Braterskiego, realizowa-
ny przez 365 dni w roku.

szko³y. Opiekê nad nami sprawowa³y: pani Katarzyna Wilk
oraz phm. Katarzyna Tyrcha. Pogoda nie by³a wymarzona,
ale nam humory dopisywa³y. Ca³y czas odbywa³y siê ró¿ne cie-
kawe zajêcia, gry i zabawy. Codziennie wieczorem, po mszy

œwiêtej, by³o œwieczkowisko, na którym ka¿dy zastêp: „Wil-
czyce”, „Wilki” i „Kleszcze”, prezentowa³ zadania wykonane
w ci¹gu dnia. Przez ca³y pobyt panowa³a braterska atmosfera. Nie-
stety czas bardzo szybko min¹³ i trzeba by³o wracaæ do domu.

Dzieñ Myœli Braterskiej to œwiêto przyjaŸni obchodzo-
ne w dniu 22 lutego ka¿dego roku przez harcerzy i skautów na
ca³ym œwiecie. To dzieñ urodzin za³o¿yciela skautingu, Rober-
ta Baden-Powella - Naczelnego Skauta Œwiata (22.02.1857)
i jego ¿ony Olave Baden-Powell - Naczelnej Skautki Œwiata
(22.02.1889).

Zastêp „Wilczyce”

Zastêp „Kleszcze”
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        W ramach Zespo³u Szkó³ w Tyczy-
nie funkcjonuje obecnie Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w liczbie 9 oddzia³ów: 3 kla-
sy pierwsze - 104 uczniów, 3 klasy dru-
gie - 87 uczniów i 3 klasy trzecie  - 94
uczniów; ³¹cznie 285 uczniów.

Od 2005 roku liczba uczniów
znacznie wzros³a. W 2005 r. szko³a liczy-
³a 6 oddzia³ów, po jednym z ka¿dego
rocznika w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
i w Liceum Profilowanym, ³¹cznie - 154
uczniów (LO - 90 i LP - 64).

Przyczyn¹ wzrostu zainteresowa-
nia szko³¹ wœród m³odzie¿y gimnazjal-
nej i rodziców z ca³ego niemal Podkar-
pacia jest wprowadzenie w 2005 r.
w szkole innowacji pedagogicznej pole-
gaj¹cej na poszerzeniu ramowego planu
nauczania liceum ogólnokszta³c¹cego
o dodatkowe zajêcia tzw. edukacji ogól-
nopolicyjnej. Zajêcia prowadzone s¹
przez pracowników Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Rzeszowie. Ich tema-
tyka uwzglêdnia m.in. zagadnienia z or-
ganizacji policji, administracji pañstwo-
wej, prewencji, prawa karnego, wykro-
czeñ i administracyjnego kodeksu drogo-
wego, negocjacji policyjnych, psycholo-
gii, samoobrony, œrodków przymusu bez-
poœredniego, i zasad pos³ugiwania siê
broni¹ paln¹. Lekcje maj¹ charakter za-
równo teoretyczny, jak i praktyczny -
w komendzie policji oraz oœrodkach
szkolenia policji, tak¿e w Wy¿szej Szkole
Policji w Szczytnie. Uczniowie poznaj¹
pracê ekspertów kryminalistyki podczas
zajêæ w laboratorium, a tak¿e tajniki s³u¿-
by policyjnych antyterrorystów, czy pra-
cowników BOR-u. Klasy „policyjne” od-
bywaj¹ tak¿e dodatkowe zajêcia sporto-
we z zakresu sportów walki, p³ywania,
a tak¿e uczestnicz¹ w obozach sportowych
m. in. narciarskich. Obecnie innowacj¹
objête s¹ wszystkie klasy pierwsze, dwie
klasy drugie i dwie klasy trzecie.
        Systematycznie prowadzone s¹ pra-
ce remontowe zwi¹zane z obiektem szko-
³y. Budynek jest specyficzny, zabytkowy,
z zewn¹trz zniszczony. Wewn¹trz budy-
nek jest natomiast odremontowany,
wszystkie sale i zaplecza sanitarne s¹
odnowione. Je¿eli chodzi o elewacjê ze-
wnêtrzn¹, to prace prowadzone s¹ w na-

Funkcjonowanie Liceum ogólnokszta³c¹cego
w Tyczynie w latach 2005-2008

stêpuj¹cej kolejnoœci: najpierw dokona-
no wymiany pokrycia dachowego, na-
stêpnie mia³a miejsce wymiana stolarki
okiennej, teraz trwa osuszanie zawilgo-
conych fundamentów i murów, a w dal-
szej kolejnoœci planowana jest renowa-
cja elewacji. Budynek pa³acu funkcjonuje
jako szko³a, miejsce pracy, nauki i spe³-
nia odpowiednie dla takiego miejsca wa-
runki. W zakresie prac remontowych
dotycz¹cych obiektu szko³y od roku 2005
wykonano nastêpuj¹ce zadania: rekon-
strukcja i wymiana stolarki okiennej ele-
wacji wschodniej i pó³nocnej oraz
wszystkich okien w budynku pawilonu
oraz prace odtworzeniowe (szpachlowa-
nie, malowanie œcian w pomieszczeniach
szkolnych), remont instalacji c.o. oraz
prace towarzysz¹ce (malowanie sal lek-
cyjnych na piêtrze i na parterze), remont
wejœcia g³ównego do szko³y, remont na-
wierzchni boiska asfaltowego, roboty
blacharskie - rynny przy wejœciu g³ów-
nym, remont œciany frontowej - górna
czêœæ nad wejœciem g³ównym, odnowie-
nie stolarki przy wejœciu g³ównym, re-
mont ogrodzenia od ul. Orkana, remont
pokrycia dachowego, stropów i wnêtrza
baszt. Obecnie prowadzone s¹ prace
zwi¹zane z osuszaniem piwnic i murów
budynku szko³y.
         Szko³a systematycznie wyposa¿a-
na jest w niezbêdny sprzêt elektronicz-
ny, meble, pomoce dydaktyczne. Od roku
2005 zakupiono: sprzêt elektroniczny:
4 zestawy komputerowe na potrzeby ad-
ministracji, komputery przenoœne, prze-
noœne rzutniki folii, ekrany, drukarki,
sprzêt nag³aœniaj¹cy, odtwarzacze CD,
DVD i Video, kserokopiarki, telewizory,
wyposa¿enie do gabinetu dyrektora, po-
moce naukowe (m. inn. atlasy, mapy, re-
petytoria, zbiory zadañ maturalnych, p³y-
ty DVD z filmami edukacyjnymi), lektu-
ry do biblioteki szkolnej, sprzêt sporto-
wy, pomoce do pracowni fizycznej i che-
micznej, wyposa¿enie meblowe (stoliki
jednoosobowe, krzese³ka uczniowskie,
krzes³a obrotowe, szafki do szatni dla
m³odzie¿y, szafki i gabloty do biblioteki
i czytelni), rozbudowano monitoring ze-
wnêtrzny i wewnêtrzny.
        W ramach projektów EFS wspó³fi-
nansowanych przez Uniê Europejsk¹ Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Zespole Szkó³
w Tyczynie otrzyma³o:
- Dwa Internetowe Centra Informacji
Multimedialnej: jedno w 2006 r.o warto-

œci 14.455,36 z³ (w ramach projektu
2005) i drugie w 2008 r. o wartoœci
15.738,14 z³ (w ramach projektu 2007).
W/w centra znajduj¹ siê w pomieszcze-
niach biblioteki szkolnej.
- Dwie pracownie komputerowe (po 15
zestawów komputerowych, skaner i urz¹-
dzenie wielofunkcyjne) z internetowymi
centrami multimedialnymi (po 4 zestawy
komputerowe, skaner i urz¹dzenie wie-
lofunkcyjne) i sprzêtem przenoœnym
(rzutniki multimedialne, komputery prze-
noœne): jedn¹ w 2007 roku o wartoœci
73.742,54 z³ (w ramach projektu 2006)
i drug¹ w 2008 roku o wartoœci 72.739,68
z³ (w ramach projektu 2007).
        W bie¿¹cym roku szkolnym w Ze-
spole Szkó³ w Tyczynie zatrudnionych
jest 24 nauczycieli (1 sta¿ysta, 10 kon-
traktowych, 4 mianowanych i 9 dyplo-
mowanych) oraz 5 pracowników niepe-
dagogicznych. Wszyscy nauczyciele po-
siadaj¹ wykszta³cenie wy¿sze magister-
skie z przygotowaniem pedagogicznym,
6 nauczycieli ukoñczy³o studia podyplo-
mowe i posiada kwalifikacje do naucza-
nia dwóch lub trzech przedmiotów.
         Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Tyczy-
nie, to szko³a przyjazna dla ucznia, otwar-
ta na jego indywidualne potrzeby i zain-
teresowania, wspieraj¹ca ka¿dego w jego
rozwoju. To szko³a o specyficznym kli-
macie, gdzie tradycja, historia i wspó³-
czesnoœæ ³¹cz¹ siê ze sob¹ tworz¹c nie-
powtarzaln¹ atmosferê. XIX-wieczny
pa³ac z otaczaj¹cym go parkiem, skrzy-
pi¹ce schody, s³oñce zagl¹daj¹ce przez
œwietlik - wszystko to sprawia, ¿e nasza
szko³a ma duszê.

     Agnieszka Chmiel - dyrektor ZS

Zespó³ Szkó³ w Tyczynie
zaprasza do klas pierwszych Liceum

Ogólnokszta³c¹cego z elementami
edukacji ogólnopolicyjnej we wspó³-

pracy  z Komend¹ Wojewódzk¹
Policji  w Rzeszowie

z rozszerzonym programem nauczania:
- jêzyka angielskiego
- wiedzy o spo³eczeñstwie
- historii
- geografii
> realizacja zajêæ wed³ug planu liceum
ogólnokszta³c¹cego uzupe³nionego
o przedmioty z zakresu kszta³cenia ogól-
nopolicyjnego;
> przygotowanie policyjne obejmuje
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Koniec semestru to zwykle czas na podsumowanie dzia-
³añ, które mia³y miejsce w tym czasie. M³odzie¿ nale¿¹ca do
Szkolnego  Ko³a Caritas przy Zespole Szkó³ w Tyczynie pod-
jê³a w tym czasie szereg cennych inicjatyw.
16 paŸdziernika 2008 r.

W 30 rocznicê wyboru Kardyna³a Karola Wojty³y na
Stolicê Piotrow¹ poszczególne klasy, a wœród nich cz³onkowie
Szkolnego Ko³a Caritas udali siê pod pomnik S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II przy tyczyñskim Gimnazjum. Spotkaniu z Pa-
pie¿em towarzyszy³o: zapalenie zniczy, wspólna modlitwa
o Jego beatyfikacjê, modlitwa w intencjach, które m³odzie¿
naszej szko³y wypisa³a na kartkach, refleksja nad fragmentem
„Listu do m³odych”.
Dzieñ Papieski uczciliœmy tak¿e poprzez:
- udzia³ ca³ej szko³y w projekcji filmu pt. „Œwiadectwo”,
- przedstawiciele Szkolnego Ko³a Caritas: Agnieszka Ryzner,
Ewelina Stopyra, Damian Strojek, Krzysztof £obaza oraz
Magdalena Gruba uczestniczyli w VII Papieskim Spotkaniu
M³odych w Teatrze „Maska” w Rzeszowie.
21 paŸdziernika 2008 r.

M³odzie¿ Szkolnego Ko³a Caritas zorganizowa³a „Wie-
czór z piosenk¹ religijn¹” z udzia³em cz³onków  Stowarzysze-
nia Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym w Tyczynie.

Ksi¹dz Ryszard Potêga wyg³osi³ okolicznoœciow¹ ka-
techezê, spotkaniu towarzyszy³ œpiew pieœni religijnych ani-
mowany przez m³odzie¿.

29 paŸdziernika 2008 roku udaliœmy siê na tyczyñski
cmentarz - na groby zmar³ych nauczycieli i pracowników na-
szej szko³y. Wspomnieniami o zmar³ych nauczycielach podzie-
li³y siê z nami Pani Ewa Mazurek i Pani Maria Szymkowicz.

Dziêkujemy uczniom naszej szko³y, a szczególnie Ad-
rianowi Sanek z klasy 1c za ofiarowane znicze.
1 listopada 2008 r.

Wolontariusze z naszej szko³y: Bernadetta Mo¿d¿an,
Sylwia Lubas, Monika Grondecka, Natalia Dopart, Joan-
na Kuœ, Artur Bober, Sebastian Sieñko, Sabina Kaplita, Ka-
rolina Ozon wziêli udzia³ w kweœcie zorganizowanej na ty-

                                                      s. Martyna OP

                                     Opiekun Szkolnego Ko³a Caritas

Tyczyn

Caritas - znaczy mi³oœæ

czyñskim cmentarzu przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomo-
cy im. Brata Alberta na rzecz ubogich i bezdomnych.
20 listopada 2008 r.

W Centrum Charytatywnym diecezji Rzeszowskiej od-
by³o siê spotkanie m³odzie¿y - kwestuj¹cych wolontariuszy ze
szkó³ Rzeszowa i okolic. Nasz¹ szko³ê reprezentowa³y: Moni-
ka Grondecka, Sabina Kaplita i Karolina Ozon.

Prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata
Alberta pan Aleksander Zacios wrêczy³ m³odzie¿y i ich opie-
kunom podziêkowania oraz zaprosi³ do dalszej wspó³pracy.
15 stycznia 2009 r.

M³odzie¿ przygotowa³a „Wieczór kolêdowy” dla eme-
rytowanych nauczycieli i pracowników naszej szko³y oraz za-
proszonych goœci. M³odzi aktorzy przedstawili inscenizacjê pt.
„Betlejem - Dom Chleba” oraz prezentacjê multimedialn¹ pod
tym samym tytu³em, ukazuj¹c¹ miejsca zwi¹zane z narodze-
niem Jezusa wspó³czeœnie.

Mi³ym akcentem dla uczestników spotkania by³y pami¹t-
kowe kartki œwi¹teczne przygotowane przez uczniów naszej
szko³y.

Dziêkujemy wszystkim za okazan¹ ¿yczliwoœæ i pomoc
w podejmowanych dzia³aniach. Mamy te¿ nadziejê, ¿e drugi
semestr tak¿e przyniesie szereg wartoœciowych spotkañ.

treœci uwzglêdniaj¹ce m. in.: prewencjê,
organizacjê policji, prawo wykroczeñ,
prawo karne, zasady ruchu drogowego,
podstawy samoobrony, stosowanie œrod-
ków przymusu bezpoœredniego, zasady
pos³ugiwania siê broni¹ paln¹, zasady
postêpowania dochodzeniowego, itp.;
> zajêcia z edukacji ogólnopolicyjnej
prowadzone przez pracowników Komen-
dy Wojewódzkiej Policji;
> program obejmuje równie¿ zajêcia
praktyczne w oœrodkach szkolenia
policji;
> programy nauczania przedmiotów
ogólnokszta³c¹cych wzbogacone o do-
datkowe treœci zwi¹zane z charakterem
klasy w ramach przygotowania ogólno-
policyjnego;
> uczniowie realizuj¹ dodatkowe zajêcia
sportowe w formie zajêæ pozalekcyjnych
i obozów sportowych (m.in. sztuki wal-

ki, p³ywanie, narciarstwo);
> szko³a przygotowuje do dalszego
kszta³cenia w zawodach zwi¹zanych
z funkcjonowaniem s³u¿b wewnêtrznych.

Kryteria przyjêæ
Maksymalnie 200 punktów, w tym:
- 100 punktów za egzamin gimnazjalny,
- 80 punktów za œwiadectwo - na sumê
sk³adaj¹ siê punkty za oceny z czterech
przedmiotów wskazanych (podanych
w informatorze przy ka¿dym kierunku),
> 20 punktów za osi¹gniêcia: na sumê
sk³adaj¹ siê punkty za œwiadectwo z wy-
ró¿nieniem i ocena wzorowa lub bardzo
dobra z zachowania, udzia³ w olimpia-
dach, konkursach i zawodach sporto-
wych.
Przedmioty punktowane: jêzyk polski,
jêzyk angielski lub jêzyk niemiecki, wie-
dza o spo³eczeñstwie, historia lub geo-

grafia, wychowanie fizyczne.
Skala punktowa: celujacy - 20 punktów,
bardzo dobry - 16 pkt., dobry - 12 pkt.,
dostateczny - 8 pkt.

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjêcie do szko³y (formu-
larze do pobrania w sekretariacie Zespo-
³u Szkó³ lub na stronie internetowej
www.zs-tyczyn.szkoly.itl.pl)
Termin sk³adania dokumentów
                               do 29 maja 2009 r.
(osobiœcie w sekretariacie, faxem, listow-
nie lub poczt¹ elektroniczn¹).

Œwiadectwo ukoñczenia gimna-
zjum (kopia), zaœwiadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego (kopia), 2 fo-
tografie, odpis skróconego aktu urodze-
nia (kopia).
Termin sk³adania: do 23 czerwca 2009 r.
                                        Zapraszamy !!!
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„Orlik” w Tyczynie

                                              Kazimierz Szczepañski

Minister Miros³aw Drzewiecki

1. Stanowisko pracy:
   podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
2. Niezbêdne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie;
2) pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystanie
    z pe³ni praw publicznych;
3) brak skazania za przestêpstwo umyœlne lub przestêpstwo
    skarbowe umyœlne;
4) nieposzlakowana opinia;
5) sta¿ pracy w administracji samorz¹dowej lub rz¹dowej;
6) wykszta³cenie wy¿sze (magisterskie) prawnicze lub
    administracyjne;
7) znajomoœæ przepisów prawnych reguluj¹cych kompetencje
    samorz¹du gminnego;
8) umiejêtnoœæ stosowania przepisów KPA w postêpowaniu
   administracyjnym;
9) umiejêtnoœæ obs³ugi komputera.
3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego,
2) prawo jazdy kategorii B,
3) sumiennoœæ, bezstronnoœæ,
4) umiejêtnoœæ sprawnej organizacji pracy na samodzielnym
    stanowisku,
5) komunikatywnoœæ i kreatywnoœæ.
4. Zakres wykonywanych zadañ:
1) wykonywanie zadañ gminy z zakresu rolnictwa;
2) wspó³praca z instytucjami i organizacjami dzia³aj¹cymi na
    rzecz rolnictwa;
3) prowadzenie postêpowañ w sprawach uregulowania
     stosunków wodnych na gruntach;
4) wspó³praca ze spó³kami wodnymi;

5) podejmowanie dzia³añ zwi¹zanych z utrzymaniem
    w³aœciwego koryta rzek;
6) prowadzenie spraw z zakresu wieczystego u¿ytkowania
    gruntów;
7) opiniowanie decyzji w sprawach z zakresu prawa
    geologicznego i górniczego;
8) wydawanie zezwoleñ na usuwanie drzew i krzewów;
9) zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierz¹t;
10) koordynowanie dzia³añ w wypadku wyst¹pienia powodzi
     lub innych klêsk ¿ywio³owych.
5. Wymagane dokumenty:
1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie;,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy - wed³ug wzoru dostêpnego na
   stronie Urzêdu Miejskiego w Tyczynie;
4) CV z informacjami o wykszta³ceniu i opisem dotychcza-
    sowego przebiegu pracy zawodowej;
5) oœwiadczenie o niekaralnoœci;
6) oœwiadczenie o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych
    i korzystaniu z pe³ni praw publicznych;
7) kopie œwiadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
8) kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie
   i dodatkowe kwalifikacje.

Ofertê i wszystkie wymagane dokumenty nale¿y z³o-
¿yæ osobiœcie w sekretariacie lub przes³aæ na adres Urz¹d
Miejski w Tyczynie, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, z dopi-
skiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa
i gospodarki wodnej” do dnia 20 marca 2009 r. (decyduje
data faktycznego wp³ywu do urzêdu).

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kan-
dydaci zostan¹ poinformowani telefonicznie.
Informacje o wyniku naboru bêd¹ umieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzêdu www.tyczy.pl/bip
Dokumenty w nades³anych ofertach nie bêd¹ zwracane.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod nume-
rem tel. (017) 22-99-330.

nia zrealizowaæ prace budowlane za³o¿one w projekcie. Je¿eli
plan siê w pe³ni powiedzie, to pocz¹wszy od wrzeœnia wszyscy
marz¹cy o zagraniu na „Orliku”, a wiêc nie tylko m³odzie¿ ze
Szko³y Podstawowej w Tyczynie, bêd¹ mogli korzystaæ z bo-
isk nawet 24 godziny na dobê, gdy¿ obiekt bêdzie oœwietlony.

W programie uczestniczy rz¹d, wyk³adaj¹c 333 tys. z³,
Urz¹d Marsza³kowski nastêpne 333 tys. z³, oraz Gmina prze-
znaczaj¹c pozosta³e œrodki niezbêdne do wykonania ca³oœci
zadania. W chwili obecnej mamy na ten cel w  gminnym bu-
d¿ecie 450 tys. z³, o tym czy to wystarczy przekonamy siê do-
piero po rozstrzygniêciu przetargu.

W zale¿noœci od lokalnych warunków terenowych,
liczby boisk i urz¹dzeñ dodatkowych, koszty budowy „Orli-
ka” kszta³towa³y siê w Polsce w 2008 r. w granicach od 994
tys. z³ do 2,63 mln z³. Rozstrzygniête w 2009 r. przetargi, wska-
zuj¹ na spadek cen. Jak bêdzie w pozosta³ej czêœci roku?
Zobaczymy.

Ci¹g dalszy ze strony 3

Burmistrz Tyczyna

og³asza nabór
na wolne stanowisko urzêdnicze
w Urzêdzie Miejskim w Tyczynie

W 2008 r. wybudowano 575 obiektów, natomiast w tym
roku zaplanowano oddanie do u¿ytku 1325 „Orlików”, z cze-
go 750 to obiekty z tegorocznej edycji programu. W wojewódz-
twie podkarpackim z tegorocznej edycji zostanie wykonanych
39 boisk.
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Gmina Tyczyn,
36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, (017) 22 19 310,
www.tyczyn.pl, e-mail: tyczyn@intertele.pl,

og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licy-
tacja) na zbycie nastêpuj¹cych nieruchomoœci po³o¿onych
w Gminie Tyczyn, w miejscowoœci:
> Kielnarowa dz. nr 1035 pow. 0.14 ha, dz. nr 1040, o pow.
0.29 ha  KW 86980, niezabudowane, brak planu zagospoda-
rowania przestrzennego, tereny u¿ytkowane rolniczo, cena
wywo³awcza 33 000 z³ + VAT obowi¹zuj¹cy w dniu podpisa-
nia umowy, wadium 4 000  z³, min. post¹pienie 500 z³;

Przetarg odbêdzie siê 16 kwietnia r. o godz. 9.15 w sali
posiedzeñ Urzêdu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18.

Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³ata wadium
w gotówce na konto Urzêdu Miejskiego w Banku Spó³dziel-
czym w Tyczynie nr konta: BS Tyczyn 8091640008-2001-
0000-0286-0018 lub w kasie Urzêdu do dnia 10 kwietnia 2009
r. Termin zostaje zachowany je¿eli kwota wadium wp³ynie na
rachunek Urzêdu Miejskiego do dnia 10 kwietnia 2009 r.

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowi¹-
zany jest do przedstawienia Komisji przetargowej orygina³u
potwierdzaj¹cego wp³atê wadium (w przypadku rozdzielno-
œci maj¹tkowej na wp³acie winny znajdowaæ siê imiona i na-
zwiska wszystkich osób nabywaj¹cych nieruchomoœæ). Przy
wp³acie wadium na dowodzie wp³aty nale¿y wpisaæ numer
dzia³ki i miejscowoœæ.

Wadium wp³acone przez uczestnika, który wygra³ prze-
targ, zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoœci. Wa-
dium wp³acone przez innych uczestników przetargu podlega
zwrotowi w kasie Urzêdu Miejskiego w Tyczynie niezw³ocz-
nie po odwo³aniu albo zamkniêciu przetargu jednak nie
póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania, zamkniê-
cia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem
negatywnym.

Wp³ata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomoœci
winna nast¹piæ przed zawarciem umowy notarialnej. Termin
zawarcia umowy zostanie wyznaczony w ci¹gu 21 dni od dnia
rozstrzygniêcia przetargu. Nabywcy, który nie uiœci³ op³aty
w wy¿ej wymienionym terminie, jak równie¿, który nie stawi
siê bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym
w zawiadomieniu, nie przys³uguje roszczenie prawa w³asno-
œci nieruchomoœci, a wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zwi¹zane z nabyciem nieruchomoœci ponosi
nabywca nieruchomoœci (op³aty s¹dowe i notarialne).

Burmistrz Tyczyna zastrzega sobie prawo do odwo³a-
nia og³oszonego przetargu z wa¿nych powodów.

Szczegó³owe informacje o sprzedawanych nieru-
chomoœciach oraz przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie
Miejskim w Tyczynie pok. 11, tel. (0-17) 22 19 310 w. 21

Dom Ludowy
w Hermanowej

serdecznie zaprasza
na spotkanie z okazji

Dnia Kobiet

Dom Ludowy
w Borku  Starym

serdecznie zaprasza wszystkie
Panie na spotkanie z okazji

W programie:
> Muzyka filmowa w wykonaniu
  Orkiestry Dêtej z B³a¿owej

8 marca 2009 r. (niedziela) godz. 15.00

Sala widowiskowa Domu  Ludowego w Hermanowej

8 marca 2009 r. (niedziela)  godz. 17.30

Sala widowiskowa Domu Ludowego w Borku Starym

Dnia Kobiet

Program artystyczny zaprezentuje grupa m³odzie-
¿owa z Borku Starego

Punkt Konsultacyjny Pomocy
Rodzinie

Alkohol, przemoc - zg³oœ siê po pomoc Stowarzyszenie TrzeŸwoœciowe
„Wyzwolenie”

zaprasza na comiesiêczne
spotkania modlitewne

do sali wikarówki w Tyczynie w pier-

wsz¹ sobotê miesi¹ca oraz na ró¿aniec
trzeŸwoœciowy w koœciele parafialnym
w Tyczynie, przed Msz¹ œw.

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.

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.
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    Koñcz¹ce siê zapusty du¿ym echem odbi³y siê w borkow-
skiej parafii. Sprawi³a to sztuka ks. Franciszka Bolka „Wese-
le wiejskie” przygotowana przez grupê m³odych ludzi z Borku
Starego, Nowego Borku oraz Brzezówki pod przewodnictwem
ks. Andrzeja Barana i panie Lucynê Gajewsk¹ oraz Barba-
rê Mroczkê. Premiera wesela odby³a siê w sali Domu Ludo-
wego w Borku Starym 22 lutego br. o godz. 17.00.

Publicznoœæ w ró¿nym wieku wype³ni³a salê „po brze-
gi”. Stoj¹cy na korytarzu musieli zadowoliæ siê samym s³ucha-
niem, a przybywaj¹cy póŸniej wracali do domów z powodu
braku miejsc. Przyby³ych na „Wesele”: Burmistrza Tyczyna Ka-
zimierza Szczepañskiego, proboszcza parafii ks. pra³ata Ada-
ma Pietruchê, ks. kanonika W³adys³awa Mazepê, dyrektor
MGOK pani¹ Zofiê Matys oraz t³umnie zgromadzon¹ publicz-

Staropolskie wesele w Borku Starym

noœæ powita³ ojciec weselny (w tej roli Henryk Filip) pañstwa
m³odych (w tej roli Marzena Brzostowska i Mi³osz Pêkala)
wprowadzaj¹c w sztukê i przedstawiaj¹c czteroosobow¹ kape-
lê pod przewodnictwem pana Jana Dziaka, która siê œwietnie
prezentowa³a. PóŸniej na scenie mo¿na by³o zobaczyæ obrzêdy
staropolskiego wesela. Na zakoñczenie owacjom i oklaskom
nie by³o koñca. M³odzi bili brawa bo zobaczyli coœ czego nie
znali i bardzo siê im podoba³o, a starsi dlatego, ¿e przez te pó³-
torej godziny wspomnieniami powrócili do swej m³odoœci
i prze¿yli to raz jeszcze.
         Za liczne przybycie i entuzjastyczne przyjêcie „Wesela”
ze wzruszeniem w g³osie dziêkowa³ ks. Andrzej. Po scenicz-
nym weselu dla zaproszonych goœci i aktorów odby³a siê uczta
weselna przygotowana przez panie z Ko³a Gospodyñ Wiej-

zdj. 100zd
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                                              Kazimierz Szczepañski

                                                     Lucyna Gajewska

skich w Borku Starym. Nie sposób wymieniæ tu ponad dwu-
dziestoosobowej grupy bior¹cej udzia³ w wystêpie, dlatego or-
ganizatorom, re¿yserom, aktorom i gospodyniom  „Wiejskie-
go wesela”, które mo¿na by³o podziwiaæ, wyra¿amy wdziêcz-
noœæ za wspania³y dar dla ducha i dla cia³a.
      Jesteœmy przekonani, ¿e „Wesele wiejskie” powróci na sce-
ny naszej gminy i okolicznych miejscowoœci po Œwiêtach Wiel-
kiej Nocy.

MPK - Rzeszów
kosztowny partner

Ci¹g dalszy ze strony 3

MPK znajduje siê w powa¿nym kryzysie finansowym,
z informacji pochodz¹cych ze Ÿróde³ niezale¿nych od MPK
mówi siê o likwidacji tej firmy, podziale lub te¿ prywatyzacji.
Przyczyny tych trudnoœci tkwi¹ niew¹tpliwe w b³êdnej polity-
ce inwestycyjnej i finansowej firmy, mo¿na te¿ dopatrywaæ siê
ich tak¿e w nieustannym powiêkszaniu powierzchni miasta, co
powinno skutkowaæ zwiêkszeniem dotacji przez Rzeszów. Naj-
³atwiej jak to ju¿ wielokrotnie bywa³o przerzuciæ te koszty na
s¹siednie gminy, a reformy od³o¿yæ na póŸniej. MPK powoli
sta³o siê monopolist¹ na œwiadczenie us³ug w mieœcie i okoli-
cy, jest bardzo skuteczne wraz z w³adzami Rzeszowa w bloko-
waniu konkurencji ze strony innych przewoŸników, a tak¿e
w przekonywaniu, i¿ jest najlepszym i najtañszym przewoŸnikiem.

Obecnie pad³a ze strony Zarz¹du MPK Rzeszów zaska-
kuj¹ca propozycja wyd³u¿enia linii 8 do Tyczyna, bez koniecz-
noœci dop³at ze strony gminy. Niew¹tpliwie 8 jest lini¹ deficy-
tow¹, a przejazd do miasta Tyczyna jest kolejnym sposobem
na zwiêkszenie liczby osób korzystaj¹cych z tej linii i popra-
wienia sytuacji finansowej Spó³ki. Propozycja jest jednostronn¹
deklaracj¹ Prezesa Spó³ki nie poparta wieloletni¹ umow¹ ani
te¿ gwarancjami o trwa³ym utrzymaniu ulg dla mieszkañców
Tyczyna. O propozycji zosta³a tak¿e powiadomiona Wy¿sza
Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie, która od czasu
przejêcia WSSG zabiega o przed³u¿enie linii MPK do Kielna-
rowej - Królki i dop³aty ze strony Gminy Tyczyn do ulgowych
biletów studenckich.

Zauwa¿yæ trzeba, i¿ wprowadzenie linii MPK do Ty-
czyna spowoduje (z przyczyn ekonomicznych) likwidacjê pry-
watnej komunikacji samochodowej Szostków, jedynego powa¿-
nego i taniego, niewymagaj¹cego dop³at ze strony gmin kon-
kurenta w obs³udze linii podmiejskich. Automatycznie kosz-
ty dotacji dla MPK mog¹ wzrosn¹æ dla nas do oko³o 1 mi-
liona z³otych. Dla mieszkañców naszej gminy oznaczaæ to
bêdzie od³o¿enie na czas nieokreœlony wielu wa¿nych inwe-
stycji.

Ustawa o zamówieniach publicznych w zakresie us³ug
i zakupu towaru nak³ada na gminê obowi¹zek wyboru najtañ-
szej oferty. Niew¹tpliwie powinna byæ to zasada stosowana
równie¿ do oferty us³ug komunikacyjnych, gdy¿ le¿y ona
w dobrze pojêtym interesie gminy i jej mieszkañców.

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
w Tyczynie

z okazji

Uwaga czytelnicy!

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

Termin sk³adania tekstów up³ywa 16 marca 2009 r.

 Zdjêcia mile widziane.

DNIA KOBIET
zaprasza na koncert

„Muzyczny kwiatek dla
Pañ”

OLD RZECH JAZZ
BAND

W programie równie¿ pokazy
tañca towarzyskiego

8-go marca, godz. 17.30
sala widowiskowa M-GOK
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Saga rodu Domino

Krête drogi ¿ycia Mieczys³awa Domino,
któremu œmieræ lubi³a zagl¹daæ w oczy...

Mo¿e znajdzie siê ktoœ, kto mi za-
rzuci dlaczego przybli¿am naszym Czy-
telnikom sylwetkê cz³owieka doœæ kon-
trowersyjnego, o skomplikowanym i wy-
j¹tkowo trudnym ¿yciorysie. Jednak¿e
z góry zaznaczam, ¿e nie zamierzam do-
konywaæ jakiejkolwiek jego oceny
w dzia³alnoœci politycznej.

 Mieczys³aw Domino by³ cz³o-
wiekiem niezwykle skromnym, a jedno-
czeœnie otwartym do szerokiej pomocy
bliŸnim. I z takiej pomocy wielu miesz-
kañców Tyczyna i nie tylko skorzysta³o.
Za jego zaanga¿owanie w walkê wyzwo-
leñcz¹, a jednoczeœnie za nieco inne po-
gl¹dy na now¹ powojenn¹ rzeczywistoœæ,
przygotowali mu bliscy wspó³towarzysze
walki (realizuj¹c tzw. akcjê „Wrzód”)
wyrok œmierci. Zatwierdzony i wykony-
wany, na szczêœcie nieskutecznie. Akcjê
przeprowadzono w czerwcu 1944 r. Na
szczêœcie pomimo ognia krzy¿owego,
który prowadzono z trzech kierunków,
w jakim siê Domino znalaz³, zosta³ tylko
ciê¿ko ranny. Doœæ powa¿nie uszkodzo-
na zosta³a mu lewa rêka.

W naszym domu - informuje mnie
jeden z jego by³ych s¹siadów, œwiadek
tamtych wydarzeñ - lekarz dokonywa³
opatrywania ran. Mieczys³aw mia³ wy-
j¹tkowo du¿o szczêœcia. Mia³ na sobie ka-
mizelkê, a w niej na wysokoœci serca me-
talow¹ papieroœnicê. Czy ona go ocali-
³a? Nie wiadomo. Do tego w torbie Mie-
czys³aw niós³ granaty i amunicjê.
       Praw¹ rêkê mia³ przestrzelon¹ pod-
czas III Powstania Œl¹skiego, gdy zaata-
kowano jego posterunek. Podczas oku-
pacji œmieræ zagl¹dnê³a mu kilka razy
w oczy. Nie za³ama³y go hitlerowskie tor-
tury. W³adza ludowa, w której tworzenie
zrêbów siê zaanga¿owa³, przygotowa³a
mu celê w rzeszowskim wiêzieniu. Z dal-
szych tortur wybawi³a go amnestia
w sierpniu 1945 r. Mia³ póŸniej jeszcze
jedno postêpowanie karne w 1953 r. za
obrazê „wodza œwiatowego obozu postê-
pu”, jak to okreœli³ Ryszard Niemiec
w ksi¹¿ce (zbiór reporta¿y) pt. „Na œmieræ
i ¿ycie”, wydanej przez rzeszowski KAW
w 1982 r., w której jeden rozdzia³ poœwiê-
ci³ Mieczys³awowi Domino. S¹d Woje-
wódzki w Rzeszowie w dniu 8 paŸdzier-
nika 1953 r. umorzy³ to postêpowanie.

Sêdziowie dobrze znali liczne kontuzje
i urazy oskar¿onego. I dali mu szansê
wskazuj¹c na jego stan psychiczny, „bu-
dz¹cy w¹tpliwoœci co do prawid³owego
rozpoznania czynu i pokierowania postê-
powaniem”. Jego drogi ¿ycia okaza³y siê
wyj¹tkowo krête. ¯eby prze¿yæ musia³
mieæ du¿o szczêœcia i jeszcze wiêcej od-
wagi. Zosta³ te¿ przedwczeœnie uœmier-
cony przez „Nowiny” (nr. 197 z sierpnia
1979 r.), w artykule „Boje o per³ê w ko-
ronie”, a po tej œmierci gazetowej ¿y³ po-
tem jeszcze szeœæ lat.

Urodzi³ siê 20 stycznia 1902 r.
w rodzinie tyczyñskiego murarza Jana
Domino (01.02.1860-29.05.1934) i Mag-
daleny z domu Matu³a (03.09.1879-
01.06.1958). Jego dom rodzinny to Ty-
czyn, Pu³anek 22. Posiada³ wykszta³ce-
nie œrednie, ukoñczy³ rzeszowskie I gim-
nazjum przy ul. 3-go Maja. Rokowa³
nadzieje na dalsze kontynuowanie wy-
kszta³cenia. Jednak¿e udzia³ w powsta-
niu œl¹skim, trudnoœci gospodarcze i póŸ-
niejsza wojna, wywar³y na nim takie
zmiany, ¿e pomimo licznych swoich osi¹-
gniêæ, nie potrafi³ dostosowaæ siê do rze-
czywistoœci, a przed wszystkim za³o¿yæ
w³asnej rodziny. Mia³ starszego brata
Józefa (02.02.1900-13.04.1987), który
o¿eni³ siê w dniu 2 stycznia 1932 r.
z Mari¹ Helen¹ Górsk¹ (02.05.1910-
13.07.1954) i zwi¹za³ swoje ¿ycie z £añ-
cutem.
      Gdzieœ w po³owie maja 1921 r., jako
uczeñ pi¹tej klasy rzeszowskiego gimna-
zjum, w wieku osiemnastu lat zosta³
zwerbowany przez Œl¹zaka, kierownika
elektrowni w Rzeszowie do udzia³u w III
Powstaniu Œl¹skim. Bez powiadamiania
rodziców wyjecha³ z kolegami: Francisz-
kiem Luder¹ (póŸniejszym doktorem
nauk, pracownikiem Uniwersytetu Œl¹-
skiego) i Julianem Wójcikiem, którzy
pochodzili z Drabinianki, na Œl¹sk.
£¹cznie z Rzeszowa i okolic ich grupa
liczy³a oko³o 30 osób. Z podrabianymi
dokumentami w rêku przekraczali grani-
ce. Ten nawyk powróci³ do Dominy pod-
czas okupacji i „dobrze” podrabia³ nie-
mieckie „kennkarty”. Podczas ochrony
budynku, w którym urzêdowa³ dyktator
powstania, zosta³ postrzelony w praw¹
rêkê przez niemieckiego bojówkarza,

o czym ju¿ wspomnia³em na wstêpie.
W ochronie sztabu powstañczego rolê
prze³o¿onego pe³ni³ wówczas sier¿ant
Tomasz Wiœniewski z Siedlisk. Nadmie-
niê, ¿e rzeszowiacy strzegli przywódcy
powstania nie przed nadmiarem sympa-
tii ludu œl¹skiego, lecz przed niemieck¹
nienawiœci¹.  Potem wielu z nich - w tym
sam Domino - mieli problemy z udowod-
nienie swojego udzia³u w powstaniu,
z tego wzglêdu, ¿e Œl¹zacy bardzo nie-
chêtnie przyznawali siê do udzia³u w po-
wstaniu Polaków z innych regionów Pol-
ski. Mo¿e dlatego akta ewidencyjne kom-
panii wartowniczej po prostu zaginê³y.
W samym Tyczynie przed wojn¹ nie wie-
lu ludzi wiedzia³o o udziale Dominy
w powstaniu i odniesionej ranie. Podob-
nie chyba i dziœ.
        Mieczys³aw Domino, Stanis³aw
Troskolañski - aptekarz z Tyczyna, An-
toni Pêkala, W³adys³aw Chuchla z Her-
manowej, Franciszek Paœko z Budziwo-
ja oraz ¯yd Weinberg, jako przywódcy
120-osobowej tyczyñskiej m³odzie¿y
zrzeszonej w „Strzelcu”, poparli w maju
1926 r. przewrót Józefa Pi³sudskiego.
W okresie wyborów w 1928 r. uaktyw-
nili oni w Tyczynie Polsk¹ Partiê Socja-
listyczn¹, której organizatorami byli
g³ównie dzia³acze „Strzelca” w tym: Sta-
nis³aw Troskolañski i Mieczys³aw Domi-
no. PPS i ZLCH „Samopomoc” by³y je-
dynymi ugrupowaniami opozycyjnie na-
stawionymi do rz¹dów pomajowych Pi³-
sudskiego.
          Nied³ugo po wybuchu wojny Mie-
czys³aw Domino by³ organizatorem gru-
py (w tym kilku oficerów), której umo¿-
liwi³ przejœcie na Wêgry. Grupa szczê-
œliwie dotar³a do zamierzonego celu,
a nastêpnie do Rumunii i w koñcu do
Francji. Koñcem 1939 r. na polecenie ofi-

 Mieczys³aw Domino
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cerów (których nie uda³o mi siê ustaliæ)
zorganizowa³ „grupê dywersyjn¹” do
której zaanga¿owa³ kierowców (wów-
czas szoferów) oraz podoficerów odda-
nych dla Ojczyzny. By³ wœród nich: Ta-
deusz Szeliga i Piotr Wasylczyk. Grupê
t¹ w³¹czono do Zwi¹zku Walki Zbrojnej
na terenie Tyczyna. Czes³aw Janicki
w swojej relacji, któr¹ zamieœci³ Józef
Szczypek w opracowaniu „Placówka
ZWZ-AK Tyczyn” (Tyczyn 1993) str. 24
podaje, ¿e ta m³oda grupa konspiracyjna
ZWZ-AK zorganizowana zosta³a przez
plut. rez. Mieczys³awa Domino ps.
„Zbór”. Jej wspó³za³o¿ycielem i szkole-
niowcem w zakresie pos³ugiwania siê
broni¹ by³ Leon Klimasz ps. „Wicher”,
a w sk³ad tej grupy wchodzili m.in.: Eu-
geniusz B³oñski, Tadeusz Gliwa, Zdzi-
s³aw Fróg, Zygfryd i Adam Janicki, Ma-
rian Malczyñski, Jan Marciniec, Kazi-
mierz i Franciszek Matu³a, Józef Pesz-
ko, Roman Prokop, Jerzy Ro¿kiewicz,
Kazimierz Szpala, Wojciech Szurmiñski,
Edward Wasylczyk. PóŸniej grupa ta
wesz³a w sk³ad plutonu pchor. Romana
Ro¿kiewicza placówki „Topola”. Domi-
no organizowa³ tak¿e inne grupy ZWZ.
Od 1942 do 1944 r. by³ dowódc¹ grupy
(dru¿yny) dywersyjnej Armii Krajowej,
o wspomnianym ju¿ pseudonimie
„Zbór”. Prowadzi³ zajêcia wojskowe
w placówkach AK na terenie gminy oraz
powiatu rzeszowskiego. Utrzymywa³
szerokie kontakty z grupami AK na tere-
nie Podkarpacia i Ma³opolski. Osobiœcie
bra³ udzia³ w wielu akcjach przeciwko
okupantowi. Dziœ trudno jest ustaliæ
w jakich. Wyrabia³ i dostarcza³ sfa³szo-
wane dokumenty, w tym „kennkarty”dla
osób zagro¿onych przez okupanta. Do-
tyczy³o to osób z Rzeszowa, a tak¿e
z Krakowa, Lwowa, Warszawy, Tarno-
pola i Przemyœla. Wœród nich by³y tak¿e
osoby pochodzenia ¿ydowskiego.
           W marcu 1942 r. zosta³ areszto-
wany we Lwowie, na Halicku Lwowskim
przez Gestapo. Przez dwa miesi¹ce prze-
bywa³ w wiêzieniu £¹ckiego. Wywiezio-
ny do Krakowa by³ przewo¿ony miêdzy
krakowskimi wiêzieniami: Montelupich,
Pomorska, Wielicka, Micha³a Czarnec-
kiego. Widz¹c potencjalne zagro¿enie
utraty ¿ycia podj¹³ siê brawurowej
ucieczki. Jak sam oœwiadczy³ w zacho-
wanym dokumencie, w dniu Œwiêta Na-
rodowego - w wiêzieniu Wielicka - otrzy-
ma³ specjaln¹ przesy³kê w chlebie (od
kogo?). By³a ni¹ pi³ka do ciêcia metalu,

dziêki której uda³o mu siê przepi³owaæ
kraty i odzyskaæ wolnoœæ.

Po powrocie do rodzinnego Ty-
czyna, prowadzi w dalszym ci¹gu ak-
tywn¹ dzia³alnoœæ w konspiracji. Nieza-
przeczalny jest tak¿e jego udzia³ w akcji
„Burza” na terenie Tyczyna, choæ przez
niektórych przemilczany.
           Zaanga¿owany w przedwojennej
PPS-Lewicy (od 1927 r.). Po wyzwole-
niu od 1 stycznia 1945 r. nale¿a³ do PPR.
W dniu 5 stycznia zosta³ wybrany sekre-
tarzem. Nadmieniê, ¿e po wielu latach
sta³ siê  bezpartyjnym. Posiadam w swo-
ich zbiorach dokument z dnia 5 lutego
1963 r. w którym osobiœcie napisa³: „bez-
partyjny”. Od 16 stycznia 1945 r. by³
przewodnicz¹cym Miejskiej Rady Naro-
dowej Tyczyna. W jej sk³ad weszli wów-
czas: Edward Bomba, Józef Bomba,
Franciszek Gr¹decki, Marcin Jarosz, Jan
Jêdrzejczak, Franciszek Knutel, Antoni
Koœció³ek, Mieczys³aw Paœko, Stanis³aw
Prokop, Edmund Ró¿kiewicz i Andrzej
Topola. Do prezydium: Mieczys³aw Do-
mino jako przewodnicz¹cy, Józef Wac³a-
wek jako zastêpca, Boles³aw Ligêza,
Franciszek Peszko i Leon Klimasz. Na
pocz¹tku 1945 r. znów zorganizowano na
Mieczys³awa Domino zamach. I tym ra-
zem uda³o mu siê unikn¹æ œmierci. Funk-
cjê burmistrza Domino pe³ni³ do 22 lip-
ca 1945 r. kiedy to przej¹³ tê  funkcjê Jó-
zef Wac³awek.
          Mieczys³aw Domino potrafi³ sku-
piæ wtedy m³odzie¿ w kole ZWM, gdzie
prowadzi³ sekcjê teatraln¹. W 1946 r. za
swoj¹ aktywn¹ dzia³alnoœæ w AK zosta³
aresztowany. Na mocy amnestii zwolnio-
ny z zatrzymania. Pomimo tych wielu
prze¿yæ dalej aktywnie w³¹cza siê w or-
ganizacjê ¿ycia publicznego. Pomaga
w zorganizowaniu biblioteki publicznej.

Podczas wojny zniszczeniu uleg³
bogaty ksiêgozbiór Zwi¹zku Polskiej
M³odzie¿y Kszta³c¹cej siê, a tak¿e biblio-
teki ¿ydowskiej i zbiory rodzin ¿ydow-
skich. Ksi¹¿ki zatem sta³y siê cenne, dla-
tego zachowane w ukryciu nieliczne eg-
zemplarze, pochodz¹ce z domowych bi-
blioteczek, wêdrowa³y z r¹k do r¹k. Za-
mys³ utworzenia biblioteki w Tyczynie
zrodzi³ siê tu¿ po wojnie. Powsta³ Miej-
ski Komitet Biblioteczny. Jego celem
by³a zbiórka ksi¹¿ek znajduj¹cych siê
w rêkach prywatnych, które stanowi³y-
by wk³ad dla tworzonego ksiêgozbioru.

Biblioteka otwarta zosta³a 10 mar-
ca 1948 r., dziêki staraniom nie tylko
komitetu, ale równie¿ pani Zbigniewy
Schultis, d³ugoletniej kierowniczki Po-

wiatowej Biblioteki Publicznej w Rze-
szowie. W styczniu 1949 r. biblioteka
otrzyma³a nazwê Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Wkrótce powsta³y punkty bi-
blioteczne, w Borku Starym, Bia³ej, Bu-
dziwoju-Przylasku, Kielnarowej, Siedli-
skach i Hermanowej.
       Mieczys³aw Domino zosta³ pierw-
szym tzw. rycza³towym pracownikiem
Miejskiej Biblioteki Publicznej, a zara-
zem jej kierownikiem. Z kronikarskiego
obowi¹zku nadmieniê, ¿e kolejnymi kie-
rownikami biblioteki byli: od 6 grudnia
1951 r. Bogumi³a R¹czka, od 12 stycz-
nia 1953 r. Stefania Klarman, od 1 marca
1960 r. Alicja Borowiec, od stycznia 1972
r. Aniela Piecuch, póŸniej Maria Kmio-
tek, a od 15 lipca 1995 r. do chwili obec-
nej niestrudzona na tym stanowisku
i wyj¹tkowo ¿yczliwa dla spo³eczeñstwa
i dokumentowania historycznej przesz³o-
œci regionu Alicja Kustra.
       Po udowodnieniu swojego udzia³u
w III Powstaniu Œl¹skim Domino by³
cz³onkiem Krajowej Komisji Weteranów
Powstañ Œl¹skich. Od 1 marca 1963 r.
cz³onkiem Zwi¹zku Bojowników o Wol-
noœæ i Demokracjê. Oœwiadczenia po-
twierdzaj¹ce jego niezaprzeczalny udzia³
w walce zbrojnej podczas okupacji wy-
dali mu: Edward Pêkala ps. „Brzuska”
i Eugeniusz Paœko. W 1966 r. zosta³ od-
znaczony Krzy¿em Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski (decyzja K-7284
z dnia 23.04.1966 r.), w 1973 r. Krzy¿em
Partyzanckim. Jako uczestnika Powsta-
nia  Œl¹skiego przewodnicz¹cy Rady Pañ-
stwa Józef Cyrankiewicz i Minister Obro-
ny Narodowej gen. broni Wojciech Jaru-
zelski uchwa³¹ Rady Pañstwa z dnia
6 lipca 1971 r. mianowali  Mieczys³awa
Domino na stopieñ podporucznika Woj-
ska Polskiego. Bez sta³ej pracy, wyko-
nywa³ jedynie doraŸnie przyjmowane
roboty fizyczne. Samotnoœæ i œmieræ naj-
pierw ojca w dniu 29 maja 1934 r. i mat-
ki 1 czerwca 1958 r., a tak¿e otaczanie
siê „mêskim” towarzystwem spowodo-
wa³y pewne za³amanie siê jego charak-
teru. ̄ yj¹c w odosobnieniu napotyka³ na
trudnoœci dnia codziennego. Nieremon-
towana od lat chata zaczê³a siê powoli
rozpadaæ. Zmar³ w NiedŸwiadzie powie-
cie ropczyckim, w Domu Pomocy Spo-
³ecznej w dniu 21 grudnia 1985 r. Pocho-
wany zosta³ na cmentarzu w Tyczynie.

                         Zdzis³aw Domino

        zdzislaw.domino@neostrada.pl
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œ.p. Edwarda Wasylczyka

W zwi¹zku z b³êdnym podaniem nazwiska w ne-
krologu, informujemy, ¿e Ko³o Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej w Tyczynie, ¿egna³o

Pierwszym krokiem do za³a-
twienia spraw zwi¹zanych z dziedzicze-
niem jest wyst¹pienie do s¹du z wnio-
skiem o stwierdzenie praw do spadku.

Jak potwierdziæ nabycie spadku

      „Rzeczpospolita”, 21-22 luty 2009 r.

Bezdzietna ciotka czytelnika wy-
znaczy³a go w testamencie na jedynego
spadkobiercê. Na spadek sk³ada siê g³ów-
nie mieszkanie bêd¹ce odrêbn¹ nierucho-
moœci¹, wykupione od gminy. Ciotka
przez ostatnie dwa lata faktyczne w nim
nie mieszka³a. Przeprowadzi³a siê bo-
wiem do matki czytelnika, do innej miej-
scowoœci. Czytelnik pyta, do jakiego s¹du
powinien siê zwróciæ w celu za³atwienia
sprawy spadkowej. Jakich dope³niæ for-
malnoœci?

   Wezwanie wszystkich
 spadkobierców

S¹dem w³aœciwym do rozpatrze-
nia wniosku o stwierdzenie nabycia spad-
ku jest s¹d rejonowy, w którego okrêgu
znajduje siê ostatnie miejsce zamieszka-
nia spadkodawcy. Je¿eli zaœ miejsca za-
mieszkania w Polsce nie da siê ustaliæ -
bêdzie to s¹d w miejscu, w którym znaj-
duje siê maj¹tek spadkowy lub jego
czêœæ. Miejscem zamieszkania jest -
zgodnie z kodeksem cywilnym - miejsco-
woœæ, w której dana osoba przebywa
z zamiarem sta³ego pobytu, z regu³y ta,
w której jest zameldowana na sta³e.

Nawet gdy spadkobierca przed-
stawia testament, we wniosku o stwier-

dzenie nabycia spadku musi wskazaæ
osoby mog¹ce wchodziæ w rachubê jako
spadkobiercy ustawowi, tj. dziedzicz¹cy
automatycznie, jeœli nie ma testamentu.
S¹ one uczestnikami tego postêpowania.
Spadkobiercami ustawowymi osoby, któ-
ra nie pozostawi³a potomstwa (dzieci,
wnuków, prawnuków) s¹: jej m¹¿, rodzi-
ce i rodzeñstwo. Jeœli któreœ z rodzeñstwa
zmar³o wczeœniej, a zostawi³o dzieci (sio-
strzeñców, bratanków itd. zmar³ego) b¹dŸ
swoje wnuki, to one dziedzicz¹ w miej-
sce zmar³ego brata czy siostry spadko-
dawcy.

Dokumenty do s¹du
Wszystkie te osoby musz¹ byæ

wezwane przez s¹d na rozprawê, podczas
której bêdzie rozpatrywany wniosek
o stwierdzenie nabycia spadku, chocia¿
obecnoœæ na niej nie jest co do zasady
obowi¹zkowa. Nale¿y wiêc do³¹czyæ do
tego wniosku ich skrócone akty urodze-
nia, akty ma³¿eñstwa kobiet z krêgu spad-
kobierców ustawowych, które zmieni³y
nazwisko, oraz wskazaæ miejsca zamiesz-
kania. Odpisów wniosku powinno byæ
tyle, by s¹d móg³ dorêczyæ je ka¿dej
z tych osób. Konieczne jest tak¿e do³¹-
czenie skróconego aktu zgonu spadko-
dawcy.

Jako dowód potwierdzaj¹cy naby-
cie spadku nale¿y w sytuacji, której do-
tyczy pytanie, wskazaæ testament. We
wniosku powinno znaleŸæ siê ponadto
m.in. zapewnienie spadkobiercy, ¿e do-
kument ten bêdzie z³o¿ony na rozprawie.
Jeœli zostanie z³o¿ony, s¹d na rozprawie
dokona jego otwarcia i og³oszenia.

Wniosek mo¿na wnieœæ do s¹du
samodzielnie albo skorzystaæ z pomocy
pe³nomocnika. Mo¿e byæ nim np. dziec-
ko, ma³¿onek wnioskodawcy b¹dŸ, oczy-
wiœcie, adwokat.
Niektóre s¹dy udostêpniaj¹ zainteresowa-
nym wzory wniosków o stwierdzenie

Ile to kosztuje

Op³ata s¹dowa od wniosku
o stwierdzenie nabycia spadku jest sta-
³a i bez wzglêdu na wartoœæ schedy
wynosi 50 z³. Jeœli w tym samym pi-
œmie znajdzie siê wniosek  o odebra-
nie przez s¹d oœwiadczenia o przyjê-
ciu lub odrzuceniu spadku, op³ata
wyniesie w sumie 100 z³.

Za sporz¹dzenie aktu po-
œwiadczenia dziedziczenia op³ata
notarialna wynosi maksimum 50 z³
(+22 proc. VAT), ale za sporz¹dzenie
poprzedzaj¹cego go protoko³u dzie-
dziczenia notariusz mo¿e pobraæ 100
z³ (+22 proc. VAT), a za otwarcie i
og³oszenie testamentu dodatkowo 50
z³ (+22 proc. VAT).

nabycia spadku. Wymienia siê w nich
równie¿ niezbêdne za³¹czniki, w tym
skrócone akty urodzenia spadkobierców
ustawowych.

Bêdzie mo¿na te¿ u notariusza
Ju¿ niebawem, bo od 1 marca

2009 r., mo¿na bêdzie wybraæ inn¹ dro-
gê za³atwiania spraw spadkowych: nota-
rialne poœwiadczenie dziedziczenia.
W tym celu wszyscy potencjalni spadko-
biercy bêd¹ musieli udaæ siê do notariu-
sza, który sporz¹dzi stosowny dokument.
Akt poœwiadczenia dziedziczenia bêdzie
mia³ tak¹ sam¹ moc jak postanowienie
s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku.

Przepisy normuj¹ce mo¿liwoœæ
rejentalnego za³atwienia sprawy obowi¹-
zuj¹ od paŸdziernika 2008 r. Jednak¿e
skorzystanie z tej mo¿liwoœci zale¿y od
powstania systemu informatycznego pro-
wadzonego przez Krajow¹ Radê Nota-
rialn¹. Ma on ruszyæ w³aœnie 1 marca.

                                     Za b³¹d przepraszamy.
                                Redakcja

Dzielnicowi w Gminie Tyczyn

Budziwój - m³. asp. Krzysztofa Ciurysek-Fryc

Hermanowa - Borek Stary - sier¿. Piotr Bocho

Tyczyn - st. asp. Jacek Bury

Matysówka-Kielnarowa - sier¿. Rados³aw Pociask

                     Tel.  017 23-02-997, 017 858-33-79 lub 997
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Jeœli szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska                      nr oferty

Te i inne oferty pracy znajdziesz
 w Gminnym Centrum Pracy

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

- magazynier  764
- sprzedawca okularów
                    przeciws³onecznych      759
- sprzedawca  758
- przedstawiciel handlowy                 757
- sprzedawca                                      755
- kierowca - sprzedawca                     754
- sprzedawca st. miêso-wêdliny        752
- nauczyciel/wyk³adowca przedmiotów
  chemicznych                                                   751
- kelnerka-barmanka                         750
- kasjerka                                            748
- fryzjer damsko-mêski                       747
- przedstawiciel
                       techniczno-handlowy  745
- sprzedawca-doradca handlowy       744
- nauczyciel wychowania
  przedszkolnego                                  741
- asystentka prezesa                              733
- sekretarka                                          732
- kierownik projektu realizowanego
                   ze œrodków unijnych      730
- kierownik dzia³u projektów realizowa-
   nych ze œrodków unijnych               729
- tokarz-frezer                                      724
- konsultant ds. sprzeda¿y
  z j.niemieckim                                 722
- elektronik                                            715
- aparatowy syntezy leków                  714
- telemarketer                                        711
- asystent ds. rekrutacji                         710
- fryzjer                                                 709
- piekarz-kucharz pizzy                            705
- administrator kontraktów               703
- magazynier                                         701
- szef kuchni                                       700
- barman-kelner                                     699
- ksiêgowa                                            695

Bezp³atne Porady Prawne mo¿na
uzyskaæ w Gminnym Centrum Infor-
macji w Tyczynie, ul. Rynek 25 w na-
stêpuj¹cych terminach:

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

Od godziny 13.00 do 15.30

Przypominamy, ¿e
do 15 marca br.

up³ywa termin p³atnoœci:
> I raty podatku rolnego
> I raty podatku od nieruchomoœci

Podatek op³acaæ mo¿na:
> w kasie Urzêdu Miejskiego,

w godz.  8.00-12.30;
                                 13.30-15.30,
> na konto Gminy Tyczyn

nr 64 9164 0008 2001
                  0000 0286 0015.

Decyzje wymiarowe z terenu
miasta Tyczyna s¹ do odebrania
w kasie Urzêdu Miejskiego w Ty-
czynie

W ubieg³ym tygodniu otrzymali-
œmy informacjê ze Zwi¹zku Komunalne-
go „Wis³ok” o mo¿liwoœci pozyskania
funduszy z Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Wspó³pracy na projekt pn. Obni-
¿enie niskiej emisji na obszarze central-
nego Podkarpacia i gmin Zwi¹zku Ko-
munalnego „Wis³ok”. W ramach tego
projektu na terenie gminy zrzeszonych
w ZK „Wis³ok” wykonane zosta³yby in-
stalacje kolektorów s³onecznych na in-
dywidualnych budynkach mieszkalnych.
W mo¿liwe najkrótszym czasie zostan¹
przekazane nam bardziej szczegó³owe
dane dotycz¹ce m. in. poziomu finanso-
wania tego projektu. Mieszkañcy zainte-
resowani pozyskaniem dotacji mog¹
zg³aszaæ siê osobiœcie do Urzêdu Miej-
skiego w Tyczynie, pok. 14 lub telefo-
nicznie pod nr 17-2219-318 wew. 14 lub
u so³tysów.                                   (bk)

Dotacja
na kolektory

s³oneczne

Ko³o wêdkarskie „Strug”
w Tyczynie, informuje, ¿e w dniu
14 marca 2009 r. o godz. 16.00
odbêdzie siê zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze Ko³a w „Barze u Wik-
tora”.

Ze wzglêdu na wa¿noœæ oma-
wianych spraw prosimy o niezawod-
ne przybycie.
                                   Zarz¹d Ko³a

W zwi¹zku z realizacj¹ projektu
„Akademia Umiejêtnoœci. Program
doskonalenia zawodowego osób pracu-
j¹cych województwa podkarpackiego”
realizowanego na zlecenie Wojewódzkie-
go Urzêdu Pracy w Rzeszowie, serdecz-
nie zapraszamy do udzia³u w bezp³atnych
szkoleniach:
> rachunkowoœæ, ksiêgowoœæ i finanse
przedsiêbiorstw,
> wykwalifikowany pracownik admi-
nistracyjno-biurowy,
> praktyczne podstawy wykorzystania
komputera, urz¹dzeñ biurowych
i technologii informacyjnej w pracy
zawodowej,
> opracowanie wniosku o dofinanso-
wanie projektu, rozliczanie i zarz¹dza-
nie projektami europejskimi,
> zarz¹dzanie zasobami kadrowymi
w przedsiêbiorstwie.
Szkolenia skierowane siê do osób:
- powy¿ej 45 roku ¿ycia,
-  pozostaj¹cych w stosunku pracy (umo-
wa o pracê, umowa cywilno-prawna),
- posiadaj¹cych co najwy¿ej œrednie wy-
kszta³cenie,
- zameldowanych na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego.

W kursach mog¹ uczestniczyæ za-
równo mieszkañcy obszarów wiejskich,
jak i miejskich oraz w równym stopniu
kobiety i mê¿czyŸni.

Uczestnicy otrzymuj¹: zwrot
kosztów dojazdów do miejsca szkolenia,
wy¿ywienie (ciep³y posi³ek i serwis ka-
wowy), materia³y szkoleniowe: ksi¹¿ki,
notatniki, pendrive, d³ugopisy, po ukoñ-
czeniu szkolenia uczestnicy otrzymaj¹
zaœwiadczenia o ukoñczeniu kursu.

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w sys-
temie weekendowym (sobota i niedzie-
la) w Rzeszowie, Przemyœlu, Kroœnie
i Tarnobrzegu.

Ankieta rekrutacyjna dostêpna
jest do pobrania na stronie internetowej
projektu www.akademiaumiejentno-
sci@wsei.lublin.pl

Wype³nion¹ ankietê wraz z kom-
pletem dokumentów: (zaœwiadczenie
o zatrudnieniu, kserokopia dowodu oso-
bistego, kserokopia œwiadectwa potwier-
dzaj¹cego co najwy¿ej œrednie wykszta³-
cenie) nale¿y przes³aæ na adresu szko³y:
Wy¿sza Szko³a Ekonomii i Innowacji
ul. Me³giewska 7-9, 20-209 Lublin.
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26-28 lutego br. w Milówce k/Bielska Bia³ej rozegrane
zosta³y Halowe Mistrzostwa Polski w ³ucznictwie w kat. ju-
nior m³odszy. W zawodach wziê³y udzia³ dziewczyny „Jaru”
Kielnarowa na co dzieñ trenowane przez Pana Jana Szeligê.
Ju¿ po pierwszym dniu zawodów po strzelaniach eliminacyj-
nych mo¿na siê by³o spodziewaæ, ¿e maj¹ szansê powalczyæ
o medal. Po strzelaniach eliminacyjnych na trzecim miejscu
uplasowa³a siê Marzena Stupkiewicz zdobywaj¹c 541 pkt.
poprawiaj¹c swój rekord ¿yciowy. Na 22 miejscu eliminacjê
ukoñczy³a Ewelina Czêczek uzyskuj¹c wynik 488 pkt.,
a na 50  Dorota Rz¹sa która po ponad rocznej przerwie wziê³a
udzia³ w kilku treningach by mo¿na by³o wystawiæ dru¿ynê na
zawody, która musi liczyæ minimum 3 zawodniczki (zdoby³a
402 pkt.). Dru¿yna „Jaru” z ³¹cznym wynikiem 1431 pkt. zo-
sta³a sklasyfikowana po eliminacjach na 7 miejscu na 16 dru-
¿yn z ca³ej Polski.

Indywidualnie w zawodach wziê³o udzia³ 78 dziewcz¹t
i 112 ch³opców. W pierwszej rundzie nasza dru¿yna spotka³a
siê z dru¿yn¹ Unii „Pielgrzymka” pokonuj¹c ich 190:176 i za-
pewni³a sobie miejsce wœród 8 dru¿yn w Polsce.

Dziewczyny widz¹c szansê na walkê z najlepszymi zmo-
bilizowa³y siê mocno, bo aby wejœæ do 4 najlepszych dru¿yn
w kraju musia³y pokonaæ zespó³ „Stelli” Kielce, który po strze-
laniach eliminacyjnych zajmowa³ 2 pozycjê. Do dobrego strze-
lania Stupkiewicz dostroi³y siê Czenczek i Rz¹sa, i stosunkiem
200:185 pokona³y jedne z faworytek zabieraj¹c im szanse me-
dalowe oraz wyciskaj¹c im ³zy po pora¿ce.

Emocje z pierwszego dnia by³y dopiero przedsmakiem
tego, co dziaæ siê mia³o w niedzielê. Do boju stanê³y dziew-
czyny w rywalizacji dru¿ynowej, gdzie na przeszkodzie do fi-
na³u znalaz³a siê 3 po eliminacjach dru¿yna „Agrosu” z Zamo-
œcia. Równie¿ i tym razem dziewczyny pokaza³y charakter nie
daj¹c szans w bezpoœredniej walce dru¿ynie z Zamoœcia i wy-
gra³y 198:180. I ju¿ wiadomo by³o, ¿e maj¹ srebrny medal.
W finale jednak nie podjê³y walki bo chyba nie wierzy³y
w t¹ wygran¹ z g³ównymi faworytkami Turnieju dru¿yn¹
„Mewy” Ko³obrzeg przegrywaj¹c wyraŸnie 206:166 pkt.

Zdoby³y jednak i tak wszystko to na co ich w tym dniu
by³o staæ z czego bardzo siê cieszy³y razem z trenerem.
Oprócz sukcesu dru¿yny powód do jeszcze wiêkszej radoœci
trenera i dzia³aczy z Kielnarowej da³a w turnieju indywidual-
nym Marzena Stupkiewicz. W poszczególnych rundkach po-
konywa³a kolejno swoje rywalki. W walce o wejœcie do pó³fi-
na³u pokona³a Nowick¹ Aleksandrê z „Mewy” Ko³obrzeg
106:90, by w pó³finale pokonaæ Gruszczyñsk¹ Monikê
z BKS Bydgoszcz 107:86, a to co zrobi³a w finale z g³ówn¹
pretendentk¹ do tytu³u - najlepsz¹ po pierwszym dniu - Mag-
dalen¹ Miller z „Mewy” Ko³obrzeg by³o prawdziwym maj-
stersztykiem. Zdobywaj¹c w finale 114 pkt œmia³o mog³aby
wyst¹piæ w finale Mistrzostw Polski seniorek, które tydzieñ
wczeœniej odby³y siê na obiektach WSIiZu w Kielnarowej i te¿
by zdoby³a z³oty medal.

Jej przeciwniczka strzeli³a 102 pkt. co by³o najs³abszym
jej wynikiem w turnieju, gdy Marzena kolejno w szeœciu strze-

Kielnarowa

Z³oto i srebro
dla Marzeny Stupkiewicz

Srebro dla dru¿yny

laniach pewnie strzela³a w 10 to ju¿ zabra³a chêæ i nadziejê na
pokonanie jej w tym dniu. I tym sposobem klub z Kielnarowej
ciszy siê z pierwszego w swej historii tytu³u Mistrza Polski !!!

W rozegranych tydzieñ wczeœniej w Kielnarowej Mi-
strzostwach Polski Seniorek z bardzo dobrej strony pokaza³a
siê kielnarowianka Joanna Rz¹sa która reprezentowa³a bar-
wy „£ucznika” ¯ywiec. Po strzelanich eliminacyjnych zajê³a
4 miejsce, by na drugi dzieñ dotrzeæ do najlepszej ósemki,
a w drodze do pó³fina³u natrafi³a na najlepsz¹ aktualnie ³ucznicz-
kê Polski Justynê Mospinek, która w ubr. zdoby³a Puchar Œwiata
i uleg³a jej by zaj¹æ ostatecznie 7 miejsce. Czego nie zrobi³a
Aœka to zrobi³a jej kole¿anka klubowa Natalia Leœniak, która
bêd¹c jeszcze juniork¹ pokonala Mospinek po dogrywce i zdo-
by³a sensacyjnie z³oty medal.

Nie najlepiej zaprezentowa³y siê na tych mistrzostwach
reprezentantki naszego województwa. ¯adna z zawodniczek
ani zawodników nieznale¿li siê nawet w najlepszej szesnastce
w Polsce, a puchary ufundowane przez europos³a Janowskie-
go dla najlepszych zawodników z Podkarpacia trafi³y do Alek-
sandry Ryby z „Górnika” Grabownica i utalentowanego m³o-
dego zawodnika „Resovii” £ukasza Paj¹ka.
        W Kielnarowej na obiektach WSIiZu przebywa na zgru-
powaniu kadra Polski seniorów, która bêdzie tu równie¿ miesz-
kaæ podczas Mistrzostw Œwiata, które odbywaæ siê bêd¹ na Hali
Podpromie w Rzeszowie w dniach 3-8 marca 2009 r.

                                                          Ryszard Rzasa

M³odzie¿ naszej szko³y bardzo aktywnie uczestniczy³a
w rozgrywkach sportowych objêtych kalendarzem Licealiady
na bie¿¹cy rok szkolny. Sukcesy, które by³y udzia³em naszych
sportowców s¹ imponuj¹ce - jest to najlepszy rok osi¹gniêæ
sportowych uczniów Zespo³u Szkó³ w Tyczynie.

Informacje o wynikach rywalizacji sportowej znalaz³y
siê w G³osie Tyczyna, na stronie internetowej szko³y oraz na
tablicach og³oszeñ w holu szko³y.
A oto zestawienie chronologiczne:
Wrzesieñ 2008
> Szkolna Wojewódzka Liga LA na stadionie Resovii w Rze-
szowie, osi¹gniêto kilka wartoœciowych rezultatów.

Zespó³ Szkó³ w Tyczynie

Osi¹gniêcia sportowe uczniów
- 2008/2009
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Po zdobyciu srebrnego i br¹zowe-
go medalu w Miêdzynarodowym Turnie-
ju „EuroGala” dziewczêta z zespo³u „Fli-
mero” po raz drugi wziê³y udzia³ w Tur-
nieju Miêdzynarodowym w Niemczech.

24-25 stycznia br. na piêknej wy-
spie miêdzy sob¹ rywalizowa³y grupy
taneczne Cheerdance z Austrii, Dani,
Szwecji, Norwegi, Czech, S³owni, Nie-
miec i Polski. „Flimero” tym razem wy-
walczy³o z³oto i IV miejsce. Natomiast
w duetach synchronicznych, w których
wziê³o udzia³ ponad 60 par (kategoria
junior i senior) najwiêksz¹ niespodzian-
kê sprawi³y duety naszych maluchów -
Pee Wee.

Najm³odsze zawodniczki turnie-
ju, które za zgod¹ organizatora, a na nasz¹
proœbê, mimo braku odpowiedniego wie-
ku rywalizowa³y w grupie do 16 lat spi-

IV Elite Beach Cup 2009

                                          Opiekun Jolanta Magda

                                                          Halina  Kielich

PaŸdziernik 2008
> Szkolne Biegi Prze³ajowe, zwyciêzcy:  Edyta Król i Mar-
cin Paœkiewicz.
> Licealiada Powiatowa w szachach, 4-osobowa reprezentacja
szko³y zajê³a wysokie III miejsce.
> Pi³ka rêczna ch³opców, w turnieju powiatowym znakomita
II lokata.
> Pi³ka rêczna dziewcz¹t, nasze panie powieli³y rezultat swo-
ich kolegów, kolejne wicemistrzostwo powiatu.
Listopad 2008
> Tenis sto³owy, ch³opcy kolejny rok z rzêdu bezapelacyjne
zwyciêstwo, dziewczêta natomiast œwietne II m. Obydwie re-
prezentacje awansowa³y do zawodów rejonowych.
> Siatkówka ch³opców, zawody w Kamieniu nie wypad³y dla
nas pomyœlnie, tam zajêliœmy V miejsce.
> Siatkówka dziewcz¹t, tydzieñ póŸniej rewelacyjnie zagra³y
nasze panie pokonuj¹c zdecydowanie wszystkie rywalki. Mamy
mistrzynie powiatu!
> Koszykówka dziewcz¹t - ekipa z naszej szko³y uplasowa³a
siê na V miejscu.

Grudzieñ 2008
> Koszykówka ch³opców - prze³o¿ony turniej koszykówki
przyniós³ ogromne emocje i w efekcie kolejne wicemistrzo-
stwo powiatu.
> Rejonowe zawody w tenisie sto³owym rozstrzygnê³y o awan-
sie do fina³u wojewódzkiego. Nasi tenisiœci, jak w poprzed-
nich latach, wywalczyli ten awans zajmuj¹c II m., dziewczêta
by³y trzecie.
> Nadszed³ dzieñ 17 grudnia 2008 r. - to najwiêksze osi¹gniêcie
sportowe uczniów naszej szko³y. Fina³ wojewódzki w tenisie sto-
³owym ch³opców okaza³ siê szczêœliwy dla naszych zawodni-
ków. Bartosz Pawlik i Dawid Œlêczka s¹ wicemistrzami woje-
wództwa podkarpackiego!!

Styczeñ 2009
> Szkolny turniej pi³ki no¿nej ch³opców, startowa³o 8 klas. Po
ogromnych emocjach wy³oniono kolejnoœæ. Pierwsza trójka to
kl.IIIb. IIIa, IIIc.

sa³y siê fantastycznie.  Pewne siebie, uœmiechniête, swoim
wykonaniem zdoby³y uznanie jury. Duet Wiktoria Domino,
Anna Szwed stan¹³ na podium z br¹zowym medalem.

Wiktoria Domino i Anna Szwed
- br¹zowe medalistki

Pokaz zespo³u w Nisku wzbudzi³ ogromny zachwyt

Wyniki duetów synchronicznych grupa junior: III miej-
sce Wiktoria Domino, Ania Szwed; V m. Weronika Brzêk,
Oliwia Gawe³; VIII m. Martyna Magda, Dominika Brzêk;
XIII m. Natalia Majewska, Kasia Lesiak.

Wyniki duetów synchronicznych grupy senior: IV m.
And¿elika Szyde³ko, Asia Hada³a; VI m. Agata Krzak, Ka-
rolina Ozon; XVIII m. Magda Mucha, Klaudia Szyde³ko.

Ponadto dziewczyny w nowym roku na zaproszenie or-
ganizatorów wyst¹pi³y goœcinnie w Mistrzostwach Polski PSP
w tenisie sto³owym, Mistrzostwach Polski w ³ucznictwie, Prze-
gl¹dzie Zespo³ów Sportowych „Zapasy 2009” w Nisku, oraz
meczach Polskiej Ligi Siatkówki Resovii.

Nastêpne planowane zawody to III Mistrzostwa Woje-
wództwa Podkarpackiego Cheerleaders, na które serdecznie za-
praszamy sympatyków i kibiców 26 kwietnia 2009 r. na salê
widowiskowo-sportow¹ Gimnazjum w Tyczynie.



18 G£OS TYCZYNA     5/2009

SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

G£OS  TYCZYNA
- dwutygodnik. Redaguje Kolegium w sk³adzie: Jerzy J. F¹fara - redaktor naczelny,
Alicja Kustra, Marta Leniart, Zofia Matys, Barbara Samolewicz, Kazimierz
Szczepañski, Halina Z³amaniec.
Wydawca: Urz¹d Miejski w Tyczynie przy wspó³udziale Miejsko-Gminnego Oœrodka

Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Tyczyñskiej.
Adres Wydawcy: Urz¹d Miejski, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, tel. 017 22-19-310, e-mail: glos@intertele.pl ; www.tyczyn.pl
Sk³ad i ³amanie: Pracownia Komputerowa Urzêdu Miejskiego w Tyczynie.    Druk: Drukarnia „Kolor”, Tyczyn, ul. Koœciuszki 4a,
tel. 017 22-99-345 Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak¿e
opatrywania ich w³asnymi tytu³ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia³ów i nie odpowiada za treœæ og³oszeñ. Pogl¹dy
wyra¿ane w artyku³ach s¹ pogl¹dami ich autorów, a nie wydawcy. ISSN 1231-4609

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

O G £ O S Z E N I A

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 o powierzchni 30 arów po³o¿on¹
w Tyczynie.
(315/3)                         Tel.017 22-19-524, 788-796-403

Sprzedam dzia³kê o powierzchni 11 arów Tyczyn -
Zagrody. Pe³ne uzbrojenie. Cena do negocjacji (9.000 z³
za ar).
(316/2)                                                    Tel. 666-954-927

Sprzedam dzia³kê roln¹ 60 arów w miejscowœci
Kielnarowa. Cena 1.000 z³ za ar.
(317/2)                                                 Tel. 017 22-99-571

Sprzedam dzia³kê 12 arów pod zabudowê w ³adnej
i spokojnej okolicy, czêœciowo uzbrojon¹, pozosta³e me-
dia w trakcie przy³¹czania, s³u¿ebnoœæ drogi. W pobli¿u
przystnaki PKS I MPK, równy teren, wymiarowa. Bu-
dziwój.
(318/1)                                                 Tel. 661-214-794

Sprzedam 1 tonê pszenicy paszowej. Cena do uzgod-
nienia.
                                                         Tel. 017  23-02-622

Firma UNIT
Oferuje naprawy pojazdów:

> mechanika
> eletromechanika

> naprawa rozruszników i alternatorów
> monta¿ zamków centralnych

Antoni P³odzieñ
Tel.  017 22-99-536;  693-873-976

Us³ugi krawieckie
> skracanie     > zwê¿anie

> wszywanie zamków
              > firany      > zas³ony
Tyczyn, ul. Cicha 2
Budynek Delikatesów Centrum, I piêtro
                          Tel. 017 22-93-602

     Sklep MEWA 2
 Tyczyn, ul. Grunwaldzka 39a
                        obok stacji ORLEN
                        tel. 017-22-91-444

SKUTERY
  QUADY

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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