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A K T U A L N O Œ C I

Dzielnicowy, to policjant, który
odpowiedzialny jest za utrzymanie po-
rz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie da-
nej miejscowoœci. Nie ró¿ni siê niczym
od zwyk³ego policjanta, jest umunduro-
wany, i jak ka¿dy inny funkcjonariusz,
ma broñ. Choæ powinien stale patrolowaæ
nasze ulice, zobowi¹zany jest tak¿e do
wykonywania „papierkowej roboty”,
¿mudnej, ale i koniecznej do prawid³o-
wego rozwi¹zania naszych spraw.

Na terenie naszej gminy o porz¹-
dek dbaj¹ nastêpuj¹cy dzielnicowi:
- w Budziwoju - m³. asp. Krzysztofa
Ciurysek-Fryc,
- w Hermanowej i Borku Starym - sier¿.
Piotr Bocho,
- w Tyczynie - st. asp. Jacek Bury,
- w Matysówce i Kielnarowej - sier¿.
Rados³aw Pociask.

Burmistrz  Tyczyna
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

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

Choæ nie czêsto widzimy, jak patroluj¹ nasze miejscowoœci, nie oznacza
to, ¿e ich nie ma

Policjant pierwszego kontaktu - dzielnicowy
Funkcjê kierownika dzielnico-

wych w Komisariacie Policji w Tyczy-
nie od 1 listopada 2008 r. pe³ni asp.
Adam Flis, funkcjonariusz z 18-letnim
sta¿em pracy. Wczeœniej by³ on kierow-
nikiem Rewiru Dzielnicowych w Hy¿-
nem.

- Najlepsz¹ form¹ kontaktu
z dzielnicowym jest udanie siê do jed-
nostki policji w Tyczynie. Komisariat
dzia³a ca³odobowo w ramach s³u¿b zmia-
nowych, równie¿ dzielnicowi maj¹ dy-
¿ury w godzinach popo³udniowych i wie-
czorno-nocnych - wyjaœnia A. Flis.

Do policjantów pierwszego kon-
taktu, jak nazywani s¹ dzielnicowi, mo¿-
na siê zwracaæ z wszelkimi problemami
zwi¹zanymi z naruszeniem porz¹dku
publicznego, takimi jak bójki, rozboje,

                         Ci¹g dalszy na stronie 8

2 marca br. odby³ siê fina³ I Wo-
jewódzkiego Festiwalu Pieœni Patriotycz-
nej. Gospodarzem tego wydarzenia by³a
Szko³a Podstawowa nr 28 w Rzeszowie,
a honorowy patronat objêli: Wojewoda
Podkarpacki, Marsza³ek Województwa
Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator
Oœwiaty, Prezydent Miasta Rzeszowa
oraz Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³
w Rzeszowie.

Do konkursu zosta³ zg³oszony
zespó³ wokalny po³¹czonych chórów

I Wojewódzki Festiwal Pieœni Patriotycznej

I miejsce dla gminy Tyczyn
Szko³y Podstawowej z Tyczyna i Szko³y
Podstawowej z Borku Starego.

Ca³oœæ odby³a siê w dwóch eta-
pach, pierwszy polega³ na zaprezentowa-
niu dwóch pieœni patriotycznych, nagra-
niu ich na p³ycie DVD i przes³aniu na-
grañ do organizatorów konkursu. Po do-
konaniu analizy nagrañ prezentacji kon-
kursowych, do fina³u jury wy³oni³o 13
„zwyciêzców”, wœród których znalaz³ siê
równie¿ zespó³ po³¹czonych szkó³.

                         Ci¹g dalszy na stronie 9

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 1 kwietnia 2009 r.

Œnie¿na zima przystrojona w szatê
bia³¹
otuli³a ³¹ki, pola, przestrzeñ ca³¹.
Królowa œniegu, bia³a i lodowa,
w rêku ber³o, w pióropuszach koro-
na kryszta³owa.

Ju¿ marzec niebawem wiosna,
z oziêb³ej piersi dech ciep³y
wydobywa,
ziemia zmro¿ona, s³onecznym
blaskiem o¿ywa,
leciutko ogrzana, ¿ycie rozpoczyna.

Ju¿ ku wioœnie dzionek roœnie.
D³u¿sze noce staj¹ krótsze.
Ranek budzi siê radoœnie.
Szaroœæ barwi w zielone kontusze.

Coraz œpiewniej kolorowo.
Niebo barwi siê ró¿owo.
S³oñce pieœci promykami.
Wkrótce zima ju¿ za nami.

Wtedy wiosna buchnie majem.
Kochaæ bêdziem siê nawzajem
Nawet ptaszka nie ominie
i swe gniazdko te¿ uwije.

Idzie wiosna

                              Janina Leniart

Uwaga czytelnicy!
Nastêpny numer „G³osu Tyczyna”

uka¿e siê  z dat¹
5 kwietnia 2009 r.

Termin sk³adania tekstów up³ywa
30 marca 2009 r.

 Zdjêcia mile widziane.
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W dniach 9-12 lutego 2009 r. w Kotani po raz kolejny
zosta³ zrealizowany projekt pt: „Muzyka Uczy i Bawi”.
W warsztatach muzycznych wziê³a udzia³ równie¿ Schola Pa-
rafialna z Tyczyna. Tak jak w ubieg³ym roku, warsztaty s¹ nie
tyle przygotowaniem do konkretnego wydarzenia, co raczej
„szlifowaniem” w konkretnej dziedzinie. Tym razem kszta³ci-
liœmy siê wraz ze schol¹ z Dukli, która przyjecha³a do Kotani
wraz z o. Krystynem OFM.

Ponad 30 uczestników reprezentuj¹cych 5 szkó³ zgro-
madzi³ 27 stycznia br. Gminny Festiwal Kolêd i Pastora³ek
„Hej Kolêda, kolêda”. Festiwal otworzy³ wspólnie z gospoda-
rzami imprezy pani¹ Agnieszk¹ Fudali i ks. Ryszardem Po-
têg¹ o. Samuel Wêgrzyn OFM.

Trzyosobowe jury w sk³adzie: o. Samuel Wêgrzyn
OFM, Bogumi³a Bomba dyrektor SP w Tyczynie, Zofia Ma-
tys - dyrektor M-GOK w Tyczynie, mia³o bardzo trudny orzech
do zgryzienia po wys³uchaniu wszystkich artystów. Jak w pod-
sumowaniu podkreœlono - Jury wyrazi³o s³owa uznania dla
wszystkich m³odych artystów, za przywracanie i podtrzymy-
wanie tradycji wspólnego kolêdowania.

Tyczyn, IV edycja konkursu kolêd i pastora³ek

Hej kolêda, kolêda!

Muzyka uczy i bawi

      mgr Agnieszka Fudali, ks. mgr Ryszard Potêga

Jak zawsze by³a to sposobnoœæ na du¿¹ dawkê chwale-
nia Boga œpiewem. By³o troszkê profesjonalizmu. Warsztaty
bowiem prowadzili dyrygentka chóru mgr Agnieszka Fudali
i ks. Ryszard Potêga, wikary z naszej parafii.

Niesamowity klimat, zaanga¿owanie, dynamika, humor,
serdecznoœæ... to wszystko towarzyszy³o naszym warsztatom,
choæ by³o wiele pracy, nikt siê jednak nie zra¿a³ zmêczeniem,
lecz z ochot¹ podejmowaliœmy pracê nad kolejnymi utworami.
Dziêki temu finisz jest bardzo radosnym uwielbieniem Boga
w pos³udze w czasie niedzielnej Eucharystii i œpiewie po niej.
Oj, trudno nam by³o wracaæ z powrotem.

Lutowy wyjazd scholii by³ mo¿liwy dziêki znacznemu
wsparciu finansowemu ks. Proboszcza Józefa Stanowskiego,
któremu sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ!

Szczególne podziêkowania kierujemy do tych, którzy
przyczynili siê siê do piêkna tego czasu, zarówno tym, którzy
odpowiadali za poszczególne dzia³ki warsztatów, jak i wszyst-
kim œpiewaj¹cym.

      mgr Agnieszka Fudali, ks. mgr Ryszard Potêga

Jury ocenia³o nie tylko warsztat muzyczny, ale tak¿e
ducha, bowiem - jak podkreœlono - kolêdy musz¹ mieæ swo-
istego bo¿onarodzeniowego ducha oraz przyzna³o nagrody
w nastêpuj¹cych kategoriach:
Soliœci: I miejsce Weronika Brzêk (kl. VI Tyczyn), pastora³ka
„Znak pokoju”, Gabriela Pietras (kl. IV Borek Stary), kolêda
„Gdy œliczna Panna”;

II m. Aleksandra Kaplita (kl. V - Tyczyn), pastora³ka „Pobie-
gnijmy”, Anna Pluta (kl. V Borek Stary) - kolêda  „Nie by³o
miejsca”; Diana Skoczylas (kl. VI Budziwój), pastora³ka
„Wigilia”.
Duety: I m. Patrycja Jurek i Jolanta Maruszak (kl. IV)
z Tyczyna, pastora³ka „Kolêda p³ynie z wysokoœci”;
II m. Jacek Prêdki (KL.VI), Piotr Mazur (kl. V) z Hermano-
wej, kolêda „Przybie¿eli do Betlejem”;
Karolina Cis³o (kl. VI), Paula Bialic (kl. V) z Hermanowej,
kolêda „Cicha noc”;
III m. Dominika Duda (kl. VI), Agata ¯elazna (kl. V) z Her-
manowej, kolêda „Gdy œliczna Panna”.

Œpieszmy siê kochaæ ludzi,
tak  szybko odchodz¹

Rodzinie zmar³ej

œp. Teresy Czeranowskiej

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i ¿alu
sk³adaj¹:

przyjaciele i s¹siedzi
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 W XI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego, organizowane-
go przez G³ówn¹ Komendê Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, bior¹ udzia³ uczniowie
z naszej Gminy. Do Urzêdu Miejskiego
w Tyczynie dostarczonych zosta³o
21 prac ze Szkó³ Podstawowych w Ty-
czynie, Budziwoju, Kielnarowej i Maty-
sówce. Zaledwie 3 prace zosta³y zg³oszo-
ne do konkursu z Publicznego Gimna-
zjum im. Jana Paw³a II w Tyczynie.

Celem konkursu jest poszerzenie
wiedzy dzieci i m³odzie¿y na temat
zachowania bezpieczeñstwa w przypad-
ku wystêpowania wszelkiego typu zagro-
¿eñ, a tak¿e zainteresowanie dzia³alno-
œci¹ s³u¿b ratowniczych uczestnicz¹cych
w usuwaniu skutków klêsk ¿ywio³owych,
jak powodzie, trzêsienia ziemi i huragany.

Konkurs ma za zadanie kszta³to-
waæ w³aœciwe postawy uczestników
i poprawiaæ œwiadomoœæ zaistnienia nie-
bezpiecznych zdarzeñ nie tylko w naj-
bli¿szym otoczeniu.

Konkurs skierowany jest do dzieci
i m³odzie¿y w wieku 6-16 lat podzielo-
nych na nastêpuj¹ce grupy: grupa m³od-
sza szko³y podstawowej (6-8 lat), grupa
œrednia szko³y podstawowej (9-12 lat),
grupa starsza gimnazjum (13-16 lat) oraz
uczniowie niepe³nosprawni.

Spoœród 24 prac, jakie Komisja
Konkursowa w sk³adzie: Jadwiga K³os
- przewodnicz¹ca, Barbara Mroczka -
cz³onek i Barbara Grzebyk - sekretarz,
obejrza³a, wybranych zosta³o 6, które za-
kwalifikowa³y siê do eliminacji powia-
towych. Wybrane zosta³y po dwie najlep-
sze prace uczniów z ka¿dej grupy wie-
kowej.

Z I grupy wiekowej (6-8 lat) wy-
brane zosta³y prace nastêpuj¹cych
uczniów:
> Oliwia Sarna (SP Tyczyn),
> Przemek Przystaœ (SP Kielnarow).

Z II grupy wiekowej (9-12 lat):
> Dominika Bieleñ (SP Budziwój),
> Karolina Szczoczarz (SP Kielnarowa).

Z III grupy wiekowej (13-16 lat):
> Natalia Lassota (Publiczne Gimna-
zjum w Tyczynie),
> Paulina Ziarko (Publiczne Gimna-
zjum w Tyczynie).

Prace, które mieliœmy okazjê
ogl¹daæ by³y wspaniale wykonane.
Uczniowie zarówno ci starsi jak i m³od-
si, w oryginalny sposób interpretowali

„Klêska - powódŸ czy huragan
- stra¿ po¿arna ci pomaga”

zdj

zadania, jakie pe³ni stra¿ po¿arna. Malo-
wane farbami, wyklejane i rysowane pra-
ce przedstawia³y scenki ratowania ¿ycia,
huragany, powodzie, po¿ary i kolizje dro-
gowe.

Gratulujemy wszystkim uczniom
talentu i ogromnej wyobraŸni. Niestety
nie wszystkie prace mogliœmy zakwali-
fikowaæ do nastêpnego etapu. Dla uczest-
ników konkursu, których prace nie zo-
sta³y wybrane przygotowaliœmy nagrody
ksi¹¿kowe.
                                                        (am)

  Praca Oliwii Sarny,

                             Przemka Przystasia 
V

  Praca Dominiki Bieleñ,

                          Karoliny Szczoczarz 
V

   Praca Natalii Lassoty,

                                       Pauliny Ziarko 
V

Organizatorem konkursu fotogra-
ficznego dla Fotografów Amatorów jest
Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza
Wielkiego z siedzib¹ w Kowalu na Ku-
jawach.

Celem konkursu jest zachêcanie
osób fotografuj¹cych do ukazania spu-
œcizny oraz wspó³czesnoœci miast i miej-
scowoœci, które zwi¹zane s¹ z królem Ka-
zimierzem Wielkim poprzez jego dobro-
dziejsk¹ i fundacyjn¹ dzia³alnoœæ.

Tematyka zdjêæ powinna byæ po-
wi¹zana z tytu³em g³ównym konkursu.
Organizatorom zale¿y na fotografiach
przedstawiaj¹cych architekturê, ¿ycie
codzienne mieszkañców, pejza¿ miejski/
wiejski, miejskie/wiejskie wydarzenia
oraz „ducha” grodu Kazimierzowskiego.

Zdjêcia przes³ane na konkurs po-
winny byæ wykonane w okresie wiosny
i lata 2009 r., ale dopuszczone do kon-
kursu zostan¹ tak¿e prace wykonane
w terminach wczeœniejszych. Technika
wykonania zdjêæ jest dowolna, która
umo¿liwi jej zapisanie na noœniku elek-
tronicznym. Ka¿dy uczestnik konkursu
mo¿e nades³aæ do 30 wykonanych przez
siebie fotografii na adres: Stowarzysze-
nie Miast Króla Kazimierza Wielkie-
go 87-820 Kowal, ul. Zamkowa 4, z do-
piskiem: konkurs fotograficzny, do 30
wrzeœnia br. Szczegó³owe informacje dot.
konkursu, jego pe³en regulamin znajdu-
je siê na stronie www.kazimierzwielki.pl
w zak³adce: konkursy, turnieje.

Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny

„Grody Kazimierza Wielkiego -
ich tradycje oraz wspó³czesnoœæ”
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Dzieñ Kobiet
W Borku Starym

W niedzielne popo³udnie 8 marca br. w Domu Ludo-
wym odby³o siê poœwiêcone Paniom przedstawienie przygoto-
wane przez m³odzie¿ z Borku Starego, Nowego Borku oraz
Tyczyna. Sk³ada³o siê z dwóch czêœci: amatorskiego skeczu
kabaretowego - humorystycznie odegranej  scence,  która po-
lega³a na rozmowie ¿ony (Karolina Patrzyk) z niebywale sk¹-
pym mê¿em Feliksem (Mi³osz Pêkala) oraz z  wierszy poœwiê-
conych kobietom najwybitniejszych polskich poetów przepla-
tanych najwiêkszymi muzycznym szlagierami o kobietach, m.in.
„Byæ Kobiet¹”, „Baby, ach te Baby”, czy „Pretty Women”.
Monta¿ s³owno-muzyczny przygotowa³a Monika Mularz.

                                                            Mi³osz Pêkala

Druga czêœæ przedstawienia by³a po³¹czona z insceni-
zacj¹ rozmowy Ma³ego Ksiêcia (w tej roli Krystian Szura)
z Ró¿¹ (Patrycja Rysz), narratorami by³y: Anna Bembenik
i Joanna Mularz, recytatorzy - Katarzyna Kawalec oraz Bar-
tosz Trojanowski.

Jednak najwiêkszym hitem okaza³ siê wystêp wokalny
wczeœniej wspomnianych: Ani Bembenik i Kasi Kawalec, któ-
re wykona³y piosenki „Byæ Kobiet¹”- Alicji Majewskiej oraz
„Gdzie Ci mê¿czyŸni”- Danuty Rinn. Punktem kulminacyjnym
by³ wystêp Natalii Mikrut z piosenk¹ „Dzieñ Kobiet”.

Na zakoñczenie spotkania Panie zosta³y ugoszczone
skromnym poczêstunkiem. Wszystkim, którzy pomogli w przy-
gotowaniu wystêpu i Paniom które przyby³y - serdecznie dziê-
kujemy.

W Budziwoju
„Kobiety, ach kobietki”

Œwiêto Kobiet obchodzone jest corocznie, jako wyraz
szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Zosta³o
ustanowione dla upamiêtnienia strajku 15 tysiêcy kobiet, pra-
cownic fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 roku w Nowym
Jorku domaga³y siê praw wyborczych i polepszenia warunków
pracy. W³aœciciel fabryki zamkn¹³ strajkuj¹ce w pomieszcze-
niach fabrycznych z zamiarem unikniêcia rozg³osu. W wyniku
nag³ego po¿aru zginê³o 129 kobiet.

Z inicjatywy Klary Zetkin, na zjeŸdzie w Kopenhadze
w dniu 8 marca 1910 r., ustanowiono œwiêto wszystkich ko-
biet, które po raz pierwszy obchodzono w 1911 r.

W Polsce, Œwiêto Kobiet by³o popularne szczególnie
w okresie PRL. W zak³adach pracy sk³adano Paniom ¿yczenia,
wrêczano goŸdziki, rajstopy, czasem tak¿e kawê, myde³ka,
a póŸniej pojedyncze tulipany. W latach 80. do popularnych
podarunków do³¹czy³y inne kwiaty i s³odycze. W 1993 r. ob-
chody Miêdzynarodowego Dnia Kobiet zosta³y w Polsce zli-
kwidowane, co nie oznacza, ¿e Panie przesta³y mieæ prawo do
œwiêtowania. Wrêcz przeciwnie, z okazji Dnia Kobiet, organi-
zowane s¹ nadal rozmaite uroczystoœci, a panowie, (a spróbo-
waliby nie!) wrêczaj¹ swoim damom drobne prezenty i kwia-
ty; obsypuj¹ je czu³ymi s³owami i sil¹ siê na mi³e gesty.

Najhuczniej Dzieñ Kobiet obchodz¹ przedszkolaki
i uczniowie szkó³ podstawowych. Przygotowuj¹ akademie, w³a-
snorêcznie wykonuj¹ laurki dla mam, babæ, a swoim kole¿an-
kom wrêczaj¹ symboliczne upominki.

My tak¿e œwiêtowaliœmy ten dzieñ. W Domu Ludowym
w Budziwoju, m³odzie¿ i dzieci przygotowa³y program arty-
styczny pt. „Kobiety, ach kobietki”. W programie znalaz³y
siê wiersze, skecze oraz anegdoty o kobietach, a tak¿e taniec
miss do piosenki pt. „Byæ kobiet¹”.

Od lewej: Mi³osz Pêkala, Joanna Mularz, Kinga Koñ,
Bartosz Trojanowski, Monika Mularz oraz Krystian Szura

Ma³y Ksi¹¿e - Krystian Szura, narrator - Anna Bembenik
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Dzieñ 8 marca, to dzieñ szczególny dla wszystkich Ko-
biet. To dzieñ piêkny - zwyczaj mi³y, to te¿ dziêkujemy paniom
z Hermanowej, ¿e w tym dniu uroczystym u nas w Domu Lu-
dowym goœci³y.

Dziêkujemy pani Dorocie Z¹bek za zorganizowanie mi-
³ego spotkania z okazji „Dnia Kobiet”. W programie wziê³a
udzia³ zaproszona Orkiestra Dêta z B³a¿owej, która wykona³a
kilkanaœcie utworów muzyki filmowej.

Orkiestra w piêknych strojach galowych prezentowa³a
siê dostojnie, a¿ mi³o by³o patrzeæ. Panie, które przyby³y na
uroczystoœæ z wielkim entuzjazmem ws³uchiwa³y siê w prze-
piêkne melodie w jej wykonaniu. W przerwach miêdzy kolej-
nymi utworami panie recytowa³y humorystyczne wiersze o ko-
bietach.

Przy wystrojonych stolikach panie czêstowa³y siê ciast-
kami, kaw¹ i herbat¹, gdzie mog³y sobie porozmawiaæ i pody-
skutowaæ, a dla orkiestry przygotowano gor¹cy posi³ek.

Na zakoñczenie orkiestra zagra³a „Sto lat”, by³o to bar-
dzo wzruszaj¹ce i mi³e dla wszystkich Pañ. I tak nasze Panie
z Hermanowej spêdzi³y weso³o wieczór w mi³ej i serdecznej
atmosferze.

                                                     Marta G³odowska

Swoje zdolnoœci taneczne zaprezentowali uczniowie
z klasy IV Szko³y Podstawowej w Budziwoju. Pod czujnym
okiem pani Marty Chlebek, piêknie zatañczyli poloneza. Pa-
nie zebrane na sali, mia³y okazjê obejrzeæ pokaz tañców ludo-
wych w wykonaniu dzieci z klas I, pod kierunkiem pani Anny
Wisz, a tak¿e pokaz tañca towarzyskiego w wykonaniu dzie-
ciêco-m³odzie¿owego zespo³u dzia³aj¹cego przy Domu Ludo-
wym w Budziwoju, którego choreografem jest pan Piotr
Korfanty.

Mi³¹ niespodziankê wszystkim Kobietom sprawili pa-
nowie z zespo³u „Budziwojce”, œpiewaj¹c specjalnie przygo-
towane na t¹ okazjê, piosenki.

Publicznoœæ tak¿e nie zawiod³a, a wrêcz przeciwnie, na
obchody Dnia Kobiet przyby³o tak wiele osób, ¿e w naszej ma³ej
sali brak³o miejsc siedz¹cych. Nie zrazi³o to mieszkañców, gdy¿
wielu z nich na stoj¹co ogl¹da³o program artystyczny.

Serdecznie dziêkujê wszystkim Paniom za upieczenie
pysznych ciast i pomoc w przygotowaniu imprezy, Paw³owi
Pa³ce za obs³ugê nag³oœnienia, a tak¿e m³odym aktorom i tan-
cerzom za poœwiêcenie wolnego czasu na próby.

W Hermanowej

                                                      Hermanowianka

W Tyczynie
8 marca br. w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury

w Tyczynie odby³o siê spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”.
W nastrojowej atmosferze przy œwi¹cach panie wys³u-

cha³y standardów jazzowych w wykonaniu zespo³u „Old Rzech
Jazz Band” oraz mia³y okazjê obejrzeæ pokaz tañca towarzy-
skiego.

Okolicznoœciowe
¿yczenia wszystkim przy-
by³ym na spotkanie pa-
niom, z³o¿y³ Burmistrz
Tyczyna Kazimierz Szcze-
pañski.

Nie zabrak³o równie
niespodzianek ufundowa-
nych przez firmê kosme-
tyczn¹ AVON. Panie mog³y
skorzystaæ z us³ug i porad
kosmetycznych firmy.
                                  (zm.)
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Komisariat Policji w Tyczynie te-
renem swojego dzia³ania obejmuje trzy
s¹siaduj¹ce ze sob¹ gminy: Tyczyn,
Chmielnik oraz Hy¿ne. Powierzchnie
wymienionych gmin stanowi¹ ³¹cznie
180,98 km2 . Policjanci tutejszej jednostki
czuwaj¹c nad bezpieczeñstwem miesz-
kañców maj¹ do dyspozycji 5 s³u¿bo-
wych radiowozów. Mieszkañcy ka¿dej
z poszczególnych miejscowoœci  w gmi-
nach maj¹ swojego dzielnicowego.

Gmina Tyczyn stanowi I Rewir
Dzielnicowych, w sk³ad którego
wchodz¹ nastêpuj¹ce miejscowoœci, ob-
s³ugiwane przez dzielnicowych:
- st. asp. Jacek Bury -Tyczyn,
- m³. asp. Krzysztofa Fryc - Budziwój,
- p.o. dzielnicowego sier¿. Piotr Bocho-
  Borek Stary i Hermanowa,
- sier¿. Rados³aw Pociask - Kielnarowa
i Matysówka.

Gmina Hy¿ne stanowi II Rewir
Dzielnicowych obs³ugiwany przez:
- m³. asp. Waldemar Kruczek - Grze-
gorzówka, Szklary, Wola Rafa³owska
 i Wólka Hy¿nieñska,
- dzielnicowy Piotr B³oñski - Hy¿ne
i Brzezówka.

Ostatni trzeci Rewir Dzielnico-
wych w Chmielniku reprezentuj¹ dziel-
nicowi:
- m³. asp. Konrad Odój - Chmielnik
 i B³êdowa Tyczyñska,
- m³. asp.  Rafa³ Solecki - Borówki, Wola
Rafa³owska oraz Zabratówka.

W lutym br. policjanci Komisaria-

 Z policyjnej
statystyki
Luty 2009 r.

tu Policji w Tyczynie w sumie 18 razy
wyje¿d¿ali do zdarzeñ drogowych.
W dniu 13 lutego o godz. 2.00 w Tyczy-
nie odnotowano jeden wypadek œmiertel-
ny, gdzie kieruj¹cy samochodem osobo-
wym na ³uku drogi straci³ panowanie nad
kierowanym pojazdem i uderzy³ w ba-
rierê. Kierowca w wyniku doznanych
obra¿eñ zmar³.

Zatrzymano 3 nietrzeŸwych kieru-
j¹cych, 6 dowodów rejestracyjnych na
pojazdy i jedno prawo jazdy. Policjanci
wystawili 23 mandaty karne za pope³nio-
ne wykroczenia na ³¹czn¹ kwotê 4.700 z³.

Niechlubnie przedstawia siê rów-
nie¿ statystyka awantur domowych. Po-
licjanci interweniowali u 31 rodzin, gdzie
dochodzi³o do awantur pomiêdzy do-
mownikami. Z tego 6 awanturników spê-
dzi³o noc w Izbie WytrzeŸwieñ w Rze-
szowie. W zwi¹zku z powy¿szymi inter-
wencjami wszczêto jedno postêpowanie
przygotowawcze za znêcanie siê nad ro-
dzin¹ oraz 4 rodziny objête zosta³y pro-
cedura „Niebieskiej Karty”.

Na terenie dzia³ania komisariatu
w miesi¹cu lutym 2009 r. wszczêto
8 postêpowañ przygotowawczych:
2 - kradzie¿ mienia, 2 - kradzie¿ z w³a-
maniem, 2- uszkodzenie mienia, 1- nie-
legalny wyr¹b lasu, i 1 - zmuszanie funk-
cjonariuszy do zaniechania czynnoœci
s³u¿bowych.

Podjêtych zosta³o 10 postêpowañ
wyjaœniaj¹cych w sprawach o wykrocze-
nie, gdzie 7 dotyczy³o kolizji drogowych,
2 - uszkodzenia mienia i 1 kierowanie bez
wymaganych uprawnieñ.

Udzielono odpowiedzi na ok. 200
pism i wszczêto 3 poszukiwania za wy-
chowankami Zespo³u Placówek Opie-
kuñczo-Wychowawczych w Budziwoju.

W zwi¹zku z faktem wystêpowa-
nia du¿ej iloœci kolizji drogowych na te-
renie gmin Komisariat Policji w Tyczy-

            Komendant Komisariatu Policji
                             w Tyczynie
            podkom. mgr Ireneusz Dyjak

Policjant pierwszego kontaktu - dzielnicowy

nie zwraca siê z proœb¹ o zwiêkszenie
ostro¿noœci przy prowadzeniu pojazdów
mechanicznych.

Ci¹g dalszy ze strony 3

kradzie¿e, spory s¹siedzkie, czy te¿
awantury domowe. Odnoœnie tych ostat-
nich czêsto zdarza siê, ¿e interweniuj¹cy
policjant, zak³ada rodzinie, w której do-
chodzi do przemocy ze strony jednego
z cz³onków rodziny, tzw. „niebiesk¹ kar-
tê”. Dzielnicowy informuje tak¿e poszko-
dowane osoby o formach i sposobach
uzyskania pomocy, zarówno od policji
jak i odpowiednich s³u¿b spo³ecznych
(np. pomoc spo³eczna).

Za³o¿enie „niebieskiej karty” jest
pierwszym etapem pomocy ofiarom prze-
mocy w rodzinie.

- W lutym objêliœmy procedur¹
„niebieskiej karty” cztery rodziny z gmi-
ny Tyczyn. W ramach ochrony ofiar
dzielnicowy przynajmniej raz w miesi¹-
cu odwiedza rodzinê objêt¹ tak¹ proce-
dur¹. Przeprowadza wywiad œrodowisko-
wy, kontroluje poczynania sprawcy prze-
mocy i w razie potrzeby interweniuje
i zawiadamia odpowiednie instytucje, jak
s¹d, oœrodki pomocy spo³ecznej, komi-
sje ds. rozwi¹zywania problemów alko-

holowych czy centra pomocy psycholo-
gicznej rodzinie - wyjaœnia asp. Adam
Flis.

Zadaniem policji jest chroniæ nas
przed przemoc¹, zapewniaæ spokój na
ulicach i osiedlach. Dzielnicowy, jak
mówi kierownik Adam Flis, ma byæ alf¹
i omeg¹, ma wiedzieæ wszystko, znaæ
rozk³ad ulic, barów, sklepów. Ale fizycz-
nie nie jest mo¿liwe, by jeden funkcjo-
nariusz by³ w stanie monitorowaæ ca³¹
wieœ. Musimy w³¹czyæ siê w sprawê lo-
kalnego bezpieczeñstwa, bo jeden tele-
fon mo¿e komuœ pomóc.

Uwaga!!!
Komisariat Policji w Tyczynie

prowadzi czynnoœci poszukiwawcze za
zaginionym Ryszardem Klimasz s. Bo-
les³awa zam. Koœciuszki 58 w Tyczy-
nie. Jak ustalono zaginiony w dniu 20
grudnia 2008 r. wyszed³ ze swojego domu

               Agnieszka Malinowska

w Tyczynie i do chwili obecnej nie po-
wróci³, jak równie¿ nie nawi¹za³ kontak-
tu z rodzin¹. Wykonane do chwili obec-
nej czynnoœci poszukiwawcze prowadzo-
ne przez Komisariat Policji w Tyczynie
nie da³y pozytywnego rezultatu, nie do-
prowadzi³y do ustalenia aktualnego miej-
sca pobytu w/w.

Rysopis: Wzrost 175 cm, waga ok.
80 kg, szczup³a budowa cia³a, w³osy br¹-
zowe, oczy br¹zowe, twarz poci¹g³a, czê-
œciowy brak uzêbienia. Ubrany by³
w kurtkê koloru popielatego z czarnym kap-
turem, spodnie jeansowe koloru niebieskie-
go, buty sportowe oraz posiada³ przy sobie
torbê podró¿n¹ koloru zielonego.

Jeœli ktoœ widzia³ zaginionego, lub
przypuszcza gdzie mo¿e przebywaæ, pro-
szony jest o kontakt z Policj¹ osobiœcie,
lub pod numerami telefonu:
       017 23-02-997;  858-33-79 lub 997



9G£OS TYCZYNA     6/2009

Zgodnie z regulaminem nasz zespó³ zaprezentowa³ dwie
pieœni. Pierwsza z nich to „Marsz Sybiraków”  poœwiêcona tym,
którzy w czasie wojny byli zsy³ani w g³¹b wschodniego impe-
rium. To im i wszystkim, których los prowadzi³ szlakami sku-
tych w kajdanach zes³añców - Sybiraków poœwiêci³ Marian Jon-
kajtys swój wiersz. Melodiê napisa³ w 1996 r. znany kompozy-
tor i pianista Czes³aw Majewski. Dwa lata póŸniej pieœñ zosta-
³a uznana za Hymn Sybiraków.

Drugim prezentowanym utworem by³a przepiêkna
i wzruszaj¹ca pieœñ wspó³czesna, skomponowana przez ksiê-
dza Stefana Cebereka zatytu³owana „Ojczyzna”.

Ci¹g dalszy ze strony 3

lejny wysi³ek  uczniów zosta³ zauwa¿ony, doceniony i znako-
micie oceniony.

M³odym chórzystom  serdecznie gratulujê, ¿ycz¹c jed-
noczeœnie du¿o zapa³u do pracy i jeszcze wiêkszych sukcesów.

Wszystkim, którzy przyczynili siê do naszego sukcesu
serdecznie dziêkujemy. Ks. proboszczowi Józefowi Stanow-
skiemu za mo¿liwoœæ dokonania nagrania obu pieœni
w Koœciele w Tyczynie. Panu dyrektorowi ze Szko³y Podsta-
wowej w Borku Starym, Lucjanowi Osiad³emu, za dokona-
nie nagrania naszego œpiewu, oraz panu organiœcie z parafii
w Tyczynie, Szymonowi Dziedzicowi za piêkn¹ oprawê
muzyczn¹.

                                              Dyrygent - Agnieszka Fudali

Obydwa utwory zosta³y zaœpiewane przez m³odych
wykonawców z ogromnym zaanga¿owaniem, uczuciem i zro-
zumieniem. Chórzyœci wykazali bardzo wysoki poziom arty-
styczny. Pod adresem naszego zespo³u zosta³y skierowane s³o-
wa najwy¿szego uznania, zarówno od jury jak i ze strony pu-
blicznoœci, efektem czego by³o zdobycie I miejsca. Po raz ko-

Jem kolorowo to program edukacyjny, którego adresa-
tami s¹ uczniowie klas pi¹tych szkó³ podstawowych, ich na-
uczyciele i rodzice.

Celem programu jest propagowanie wœród uczniów oraz
doros³ych prawid³owych nawyków ¿ywieniowych, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem codziennego spo¿ywania warzyw
i owoców.

Nasza szko³a ju¿ po raz drugi przyst¹pi³a do realizacji
tego programu. Na lekcjach wychowawczych przeprowadzo-
ne zosta³y zajêcia ph. „Jem zdrowo, bo jem kolorowo”, „Wa-
rzywno - owocowy œwiat” oraz „Kolorowy plakat, czyli wa-
rzywa i owoce w roli g³ównej”. Do atrakcyjnoœci zajêæ prowa-
dzonych przez wychowawczynie przyczyni³ siê bogaty pakiet
edukacyjny: atlasy warzyw i owoców, broszurki i ulotki, pla-
katy oraz p³yta DVD „Gotuj kolorowo z Pascalem”. Dzieci
wziê³y równie¿ udzia³ w ogólnopolskim konkursie plastycz-
nym.

SP Budziwój

Jem kolorowo

Podsumowaniem programu by³ quiz przeprowadzony
przez szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia, p. Józefê
Ataman. Wziê³y w nim udzia³ dwie dru¿yny z klas pi¹tych
w sk³adzie: Dagmara Miœ, Karolina Szala, Dominik Mazur,
Marcin Szczygie³, kl. Va oraz Natalia G³odowska, Ma³go-
rzata Grzebyk, Dominika Wilga, Daniel Buka³a, kl. Vb.

Uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki.

                                    Anna Sawicka, Bo¿ena Filip

I Wojewódzki Festiwal Pieœni Patriotycznej

I miejsce dla gminy Tyczyn
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W ostatni¹ sobotê karnawa³u 21
lutego br. w Miejsko-Gminnym Oœrod-
ku Kultury w Tyczynie odby³a siê
niezwyk³a uroczystoœæ - Jubileusz 40-le-
cia dzia³alnoœci Zespo³u œpiewaczego
„Tyczyniacy”.

Gratulacje, dyplomy i kwiaty z³o-
¿yli na rêce Jubilatów Burmistrz Tyczy-
na Kazimierz Szczepañski, Przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Adam Skowroñ-
ski, ks. proboszcz Józef Stanowski.

Nie zabrak³o równie¿ goœci
z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rze-
szowie, Telewizji Polskiej Rzeszów, mu-
zeum etnograficznego w Rzeszowie, za-

Jubileusz „Tyczyniaków”

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
w Tyczynie

p r z y j a Ÿ n i o n y c h
zespo³ów: „Budzi-
woje”, „Hermano-
wiacy”, „Matyso-
wianki”, muzyków
wspó³pracuj¹cych
z zespo³em oraz
sympatyków zespo-
³u.

Po piêknym,
galowym koncercie
jubilaci i ich goœcie
mieli okazjê do
wspomnieñ i wspól-
nej zabawy. (zm)

zaprasza na wystawê
fotografii

Mieczys³awa
 £ypa

pt. „Porta Fortuna - impresje w³oskie”

Na zdjêciach utrwalone s¹ piêkne krajobra-
zy s³onecznej Italii, zadziwiaj¹ce widoki Wezu-
wiusza, a tak¿e urok w³oskich miasteczek i sym-
patyczni ich mieszkañcy.

Fotografie ogl¹daæ mo¿na w sali widowisko-
wej M-GOK Tyczyn do 25 marca br.,
                                              w godz. 9.00-17.00.
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Ju¿ po raz trzeci Publiczne Gimna-
zjum im. Jana Paw³a II by³o organizatorem
Konkursu Recytatacji Prozy i Poezji Nie-
mieckojêzycznej Szkó³ Doliny Strugu.

Celem konkursu by³o przybli¿e-
nie m³odzie¿y twórczoœci poetów i pisa-
rzy niemieckojêzycznych, a tak¿e o¿y-
wienie kontaktów miêdzy szko³ami gim-
nazjalnymi Doliny Strugu. Konkurs ten
jest równie¿ ciekaw¹ form¹ motywowa-
nia m³odzie¿y do nauki tego jêzyka
i przybli¿a kulturê jednego z najbli¿szych
nam partnerów Unii Europejskiej.

Od trzech lat cieszy siê du¿ym za-
interesowaniem, widaæ wiêc, ¿e takie ini-
cjatywy s¹ bardzo potrzebne, poniewa¿
integruj¹ m³odzie¿, ucz¹ zdrowego
wspó³zawodnictwa, a przede wszystkim
pog³êbiaj¹ wiedzê i inspiruj¹ m³odych
ludzi do samodzielnych poszukiwañ
twórczych.

Uczniowie rywalizowali w dwóch
kategoriach - w kategorii recytacji i po-
ezji œpiewanej. W szranki stanê³y szko-
³y: Publiczne Gimnazjum im. Anny Jen-
ke w B³a¿owej, Publiczne Gimnazjum
w Chmielniku, Spo³eczne Gimnazjum
w Chmielniku oraz Publiczne Gimna-
zjum im. Jana Paw³a II w Tyczynie.

Konkurs recytatorski szkó³ Doliny Strugu

„Kto nie zna obcego jêzyka, ten nic nie wie o swoim w³asnym”

m³odzie¿y do nauki jêzyka niemieckie-
go poprzez ró¿ne formy pracy i æwiczeñ.
Laureaci konkursu
Kategoria - poezja œpiewana:
I miejsce Aneta Nurcek (PG Chmielnik),
i Bart³omiej Filip (PG Tyczyn),
II m. Monika Szyde³ko i Natalia P³on-
ka (PG Tyczyn),
III m. Aleksandra Kalandyk (PG
Chmielnik),
Kategoria - recytacja:
I m. Jakub Dzier¿ak (PG Chmielnik)
i Klaudia Koszela (Spo³eczne Gimna-
zjum Chmielnik),
II m. Paulina Kmiotek (PG Tyczyn),
i Magdalena Bury (PG Tyczyn),
III m. Mariusz Koœmider (PG B³a¿owa).

Wyst¹pi³o 20 uczestników, któ-
rych ocenia³o miêdzynarodowe jury,
w sk³adzie: Marta Jakubowicz-Pisarek
- pracownik Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, dyrektor szko³y jêzykowej Germani-
tas, Alicja Kustra - dyrektor Biblioteki
w Tyczynie, S³awomir Szultis - pracow-
nik Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz
goœcie z Niemiec - pani Pia Kloppe-Hat-
zistrati i pan Ulrich Klein,

Podczas obrad jury nasza m³o-
dzie¿ oraz wszyscy uczestnicy konkursu
mieli okazjê braæ udzia³ w warsztatach
jêzykowych prowadzonych przez na-
szych goœci z Niemiec. Warsztaty te mia³y
na celu miêdzy innymi motywowanie

Wyró¿nienia:
Olga ¯ytka (Spo³eczne Gimnazjum
w Chmielniku) i Dominika Patalska (PG
Tyczyn).

Nagrody ufundowali: Goethe-In-
stitut w Krakowie, Konsulat Republiki
Federalnej Niemiec z Krakowa, Wydaw-
nictwo PWN, Salonik Multimedialny
Kolporter, Szko³a jêzykowa w Rzeszo-
wie Germanitas.

Konkurs jak i warsztaty jêzyko-
we uœwiadomi³y, ¿e odpowiednio moty-
wowana m³odzie¿ chêtnie bierze udzia³
we wszystkich formach kszta³cenia i pod-
noszenia swoich umiejêtnoœci.

                  Joanna Pawlak
        Publiczne Gimnazjum w Tyczynie

Daj harcerzowi
zamiast fiskusowi

Komenda ZHP Hufca Ziemi Rze-
szowskiej im. Orl¹t Lwowskich zwraca

siê z proœb¹ do
mieszkañców gmi-
ny Tyczyn o finan-
sowe wsparcie dla
naszych harcerzy
i zuchów, przekazu-
j¹c 1% swojego po-

datku dochodowego.
W tym roku jest to bardzo proste.

W rubryce 124 zeznania podatkowego
PIT-37 wpisujemy pe³n¹ nazwê OPP:
Chor¹giew Podkarpacka Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego, a poni¿ej (rubryka
125) numer w Krajowym Rejestrze S¹-

                         Ci¹g dalszy na stronie 13

Dominika Szczypek
Gimnazjum Spo³eczne w Chmielniku

Aleksandra Kalandyk

Magdalena Bury

Aneta Nurcek

Bart³omiej Filip

Goœcie z Niemiec
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Wielu emigrantów w poszukiwa-
niu lepszego ¿ycia wyjecha³o z naszego
regionu do ró¿nych pañstw.  Pocz¹wszy
od XIX w. rozpoczê³a siê w Galicji wiel-
ka emigracja zawodowa. Wielu z nich na
wygnanie rzuci³a wojna. Do Ojczyzny
nie powrócili z ró¿nych przyczyn. Jedn¹
z sylwetek by³ego mieszkañca Budziwoja
przybli¿y³ mi ostatnio niestrudzony ame-
rykañski genealog i badacz historii na-
szych emigrantów, Fryderyk Cyran.
        Adam Józef ¯urad urodzi³ siê
w Budziwoju 15 lutego 1915 r.  Po ukoñ-
czeniu liceum i s³u¿by wojskowej wst¹-
pi³ na Wydzia³ Prawa Uniwersytetu
Lwowskiego. 28 sierpnia 1939 r. zosta³
powo³any do wojska. Bra³ udzia³ w kam-
panii wrzeœniowej. Adam nie wróci³ do
rodzinnego Budziwoja lecz na Wêgry,
a nastêpnie do Francji. W³¹czy³ siê do
konspiracji przeciwko Niemcom. Przez
pewien okres ukrywa³ siê, a póŸniej wst¹-
pi³ jako ¿o³nierz do 10 Pu³ku Huzarów
2 Korpusu Polskiego Polskich Si³ Zbroj-
nych na Zachodzie. Zosta³ przeszkolony                          Zdzis³aw Domino

        zdzislaw.domino@neostrada.pl

„Niech pozostan¹ w naszej pamiêci”

Losy Adama Józefa ¯urada,

który wyemigrowa³ z Budziwoja do Kanady

w Egipcie. W dniach 9-21 kwietnia 1945 r.
bra³ udzia³ w bitwie o Boloniê we W³o-
szech, która doprowadzi³a do prze³ama-
niu frontu i wyzwolenia tego miasta, co
mia³o decyduj¹ce znaczenie dla zadania
Niemcom ostatecznej klêski na froncie
w³oskim. Pod koniec wojny nie skorzy-
sta³ z „zaproszenia” do Anglii, wyemi-
growa³ do Kanady. Zatrudni³ siê jako pra-
cownik rolny. Osiad³ w Winnipeg, gdzie
zaanga¿owa³ siê do pracy z polsk¹ polo-
ni¹. Nale¿a³ do polskiej parafii pod we-

zwaniem Ducha Œwiêtego. By³ aktyw-
nym cz³onkiem chóru i polskiego teatru
amatorskiego. Za³o¿y³ grupê polskich
kombatantów Assn. Filii 13.
       Jak podkreœlaj¹ Ÿród³a emigracyjne
by³ bardzo lubianym cz³owiekiem, do-
brym przyjacielem, zawsze chêtnym do
udzielania pomocy. Pomocnej d³oni nie
odmawia³ nikomu. By³ czêstym goœciem
w polskich rodzinach i niejednokrotnie
wystêpowa³ w roli ojca chrzestnego. Po
przejœciu na emeryturê zamieszka³ w pol-
skim Manor. W roku 1998 zosta³ przyjê-
ty do szpitala Seven Oaks, a rok póŸniej
do Deer Lodge Centrum, które sta³o siê
jego domem. Zmar³ w wieku 89 lat
17 marca 2004 r. w Grace Hospital. Uro-
czystoœæ pogrzebowa odby³a siê 22 mar-
ca o godz. 10.30 w polskim koœciele
rzymsko-katolickim pw. Ducha Œwiête-
go. Po jego œmierci brat Bronis³aw, Ur-
szula G³uszczyk i rodzina Windsor  pro-
sili o nie sk³adanie na mogile kwiatów,
lecz darowizny - zgodnie z wol¹ zmar³e-
go - zosta³y przekazane na rzecz Instytu-
tu dla dzieci Niewidomych w Polsce za
poœrednictwem polskich kombatantów
Assn. w Kanadzie.

Adam Józef ¯urad

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
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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Wieœci z Biblioteki ...
27 lutego br. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

w Tyczynie goœci³a Jacka Napiórkowskiego - poetê, proza-
ika, redaktora naczelnego „Nowej Okolicy Poetów” i ... dyrek-
tora jednego z rzeszowskich banków. Spotkanie odby³o siê w
ramach cyklu „Zimowe zamyœlenia poetyckie”.

Uczestnicy wieczorku poetyckiego mogli wys³uchaæ cie-
kawych wierszy poety oraz fragmentów jego opowiadañ. Pan
Jacek opowiada³ o swoim kilkuletnim pobycie w Stanach Zjed-
noczonych i jak to wp³ynê³o na jego twórczoœæ. W swoich utwo-
rach czêsto odwo³uje siê do motywów œródziemnomorskich,
które - jak powiedzia³ zebranym - s¹ mu bardzo bliskie. Na
spotkaniu wywi¹za³a siê bardzo ciekawa dyskusja na temat
kszta³tu wspó³czesnego szkolnictwa, które mniej uwagi poœwiê-
ca poezji ni¿ prozie. Wed³ug pana Jacka, dzisiejszy poeta to
niekoniecznie osoba bujaj¹ca w ob³okach, roztargniona i wiecz-
nie zamyœlona; coraz czêœciej jest nim osoba twardo st¹paj¹ca
po ziemi, która w sposób uwa¿ny i z du¿¹ doz¹ realizmu przy-
gl¹da siê rzeczywistoœci, i tak¹ w³aœnie rzeczywistoœæ - co-
dzienn¹, konkretn¹ - stara siê „przelaæ na papier”. Ponadto
w rozmowie czêsto wspominaliœmy pana Ryszarda Kapuœciñ-
skiego, którego nasz Goœæ zna³ osobiœcie.

Ten szczególny wieczór z poezj¹ up³yn¹³ w kameralnej
atmosferze, przepe³nionej refleksjami i myœlami na temat wspó³-
czesnej poezji.

Jacek Napiórkowski ur. siê w 1966 r. w Rzeszowie. Jego
utwory literackie ukazywa³y siê m.in. w „Gazecie Wyborczej”,
„Tygodniku Powszechnym”, „Rzeczpospolitej”, w mediolañ-
skim piœmie „Polesia” oraz na antenie II Programu Polskiego
radia i w TVP. Jego twórczoœæ prezentowa³ R. Kapuœciñski
podczas wrêczania Nagrody Koœcielskich w 2004 r. Pan Na-
piórkowski  wyda³ siedem tomików poezji, m.in. Rozjaœnienia
(2000), Podró¿ na tr¹bie (2002), Aniele nie upadaj (2008) -
wybór poezji w wersji polsko-w³oskiej, a tak¿e zbiór opowia-
dañ Krótki, daremny bieg Tarzana (2004).

* * * * *
Kalendarzowa wiosna jeszcze siê nie zaczê³a, ale w Bi-

bliotece Publicznej w Tyczynie ju¿ nastroje wiosenne.  A wszyst-
ko to za spraw¹ dzieci z trzech klas pierwszych Szko³y Podsta-
wowej w Tyczynie, które odwiedzi³y Oddzia³ dla dzieci naszej
Biblioteki wraz z wychowawczyniami (Katarzyn¹ Konkol,
Ma³gorzat¹ Œwiec¹ i Janin¹ Kocór).

Ka¿da klasa podczas zajêæ pt. „Wiosenna bajka” s³u-
cha³a opowieœci o kwiatach, które zwiastuj¹ wiosnê. Zadaniem

naszych najm³odszych czytelników by³o odgadniêcie, o jakich
kwiatach mowa oraz narysowanie najpiêkniejszych kwiatów.
Dziêki tym zajêciom dzieci nauczy³y siê rozró¿niaæ stany emo-
cjonalne, takie jak radoœæ, z³oœæ, strach i smutek.

Rysunki uczniów kl. I mo¿na obejrzeæ w Oddziale dla
dzieci naszej Biblioteki.

12 marca br. na wycieczkê do Biblioteki wybra³y siê
piêciolatki z Przedszkola Sióstr Œw. Dominika w Tyczynie (opie-
kun: s. Laura). Dzieci s³ucha³y wierszy pani Stanis³awy Ko-
piec, zgadywa³y bohaterów bajek i wspólnie zastanawia³y siê,
jak obchodziæ siê z ksi¹¿k¹, by jej nie zniszczyæ.

* * * * *

Na koniec wycieczki nasi mali przyjaciele mogli, jak
zawsze, „buszowaæ” wœród rega³ów w poszukiwaniu  swoich
ulubionych bajeczek.

           Agnieszka Janda, Aleksandra Trojanowska

Daj harcerzowi zamiast fiskusowi

dowym czyli KRS 0000296261. W rubryce 126 wpisujemy
kwotê - 1% podatku. Mo¿na wskazaæ konkretny nr dru¿yny
i miejscowoœæ (np. 23 GZ „Weso³e Krasnoludki” z Tyczyna
lub 21 GZ „Ekoludki” z Budziwoja, czy te¿ 48 DH „Jerzyki”
z Budziwoja) z dopiskiem Hufiec Ziemi Rzeszowskiej. Tak¹
dodatkow¹ informacjê mo¿na zamieœciæ w rubryce 128 w czê-
œci „Informacje uzupe³niaj¹ce”, znajduj¹c¹ siê pod nazw¹ OPP
i numerem KRS. Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!

Ci¹g dalszy ze strony 11

                                       phm. Iwona WoŸniak
                                      z Komendy Hufca Ziemi Rzeszowskiej
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Czy odziedziczony grunt
podlega zasiedzeniu

Odziedziczy³am po rodzicach nie-
ruchomoœæ. Nie mogê jednak udowod-
niæ do niej ¿adnych praw, poniewa¿ pod-
czas przeprowadzki zagin¹³ akt notarial-
ny, a dla nieruchomoœci nie jest prowa-
dzona ksiêga wieczysta. Czy mogê wy-
st¹piæ o zasiedzenie?

Nie. Osoba, która jest w³aœcicie-
lem, nie mo¿e domagaæ siê ustalenia
przys³uguj¹cego jej prawa w³asnoœci
w drodze zasiedzenia, uzasadniaj¹c to
tym, ¿e skoro zagin¹³ akt notarialny, a nie-
ruchomoœæ nie ma ksiêgi wieczystej, to
wystêpuj¹ trudnoœci z udowodnieniem
prawa w³asnoœci. Takie stanowisko zaj¹³
S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu z 12 wrze-
œnia 1974 r., sygn. akt III CRN 189/74
(opublikowanym w Lex Polonica).

S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e skoro
zasiedzenie jest jednym ze sposobów
nabycia w³asnoœci, osoba, która jest ju¿
w³aœcicielem, nie mo¿e na tej drodze do-
magaæ siê potwierdzenia swoich praw,
a tak¿e nabyæ po raz drugi w³asnoœci, któ-
ra ju¿ mu wczeœniej przys³uguje. W ta-
kiej sytuacji nale¿y wszcz¹æ postêpowa-
nie o odtworzenie zaginionego aktu no-
tarialnego.
Podstawa prawna
Art. 172 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.).

Czy mo¿na zasiedzieæ s³u¿ebnoœæ
Czy mogê zasiedzieæ ustanowion¹

na moim gruncie s³u¿ebnoœæ gruntow¹,
która istnieje ju¿ 30 lat?
Nie Orzecznictwo, które ukszta³towa³o
siê na podstawie obwi¹zuj¹cych przepi-
sów, takiej mo¿liwoœci nie przewiduje.
W orzeczeniu z 18 marca 1994 r. w spra-
wie sygn. akt III CZP 28/94 (opubliko-
wanym w Radcy Prawnym nr 4 z 1994
r., str. 76), S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e
w drodze zasiedzenia nie mo¿na nabyæ
s³u¿ebnoœci gruntowej ani prawa u¿ytko-
wania wieczystego gruntu, ustanowio-
nych na nieruchomoœci osoby, która chce
wyst¹piæ o zasiedzenie. S³u¿ebnoœæ jest
bowiem prawem na rzeczy cudzej.

S³u¿ebnoœæ gruntowa mo¿e zostaæ
nabyta przez zasiedzenie tylko wówczas,
gdy polega na korzystaniu z trwa³ego

Po ilu latach mo¿liwe jest wyst¹pienie
z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomoœci (I)

Zasiedzenie jest sposobem nabycia w³asnoœci. Posiadacz samoistny
nabywa j¹ po 20 latach nieprzerwanego posiadania nieruchomoœci. Natomiast
uzyskuj¹c posiadanie w z³ej wierze, o zasiedzenie mo¿na wyst¹piæ dopiero po
30 latach.

i widocznego urz¹dzenia, które umo¿li-
wia wykonywanie s³u¿ebnoœci danego
rodzaju.

W dodatku urz¹dzenie to powi-
nien wykonaæ posiadacz s³u¿ebnoœci,
a nie w³aœciciel nieruchomoœci, z której
posiadacz s³u¿ebnoœci korzysta. Nato-
miast nie ma znaczenia, z czyich mate-
ria³ów to urz¹dzenie zosta³o wykonane.
Taki pogl¹d S¹d Najwy¿szy wyrazi³ rów-
nie¿ w orzeczeniu z 24 maja 1974 r.
w sprawie sygn. akt III CRN 94/74, opu-
blikowanym w OSNCP 6/75, poz. 94.

W tej sytuacji samoistny posia-
dacz mo¿e nawet zasiedzieæ s³u¿ebnoœæ
drogi koniecznej, pod warunkiem ¿e po-
czyni³ trwa³e i widoczne urz¹dzenie w³a-
snym nak³adem na nieruchomoœæ s¹sied-
ni¹. Za trwa³e i widoczne urz¹dzenie nie
mo¿e byæ uznana droga polna, która po-
wsta³a na skutek sta³ego przeje¿d¿ania po
tym terenie i jest zaznaczona jedynie ko-
leinami oraz œladami przepêdzania byd³a.
Nie wystarczy te¿ samo wyodrêbnienie
szlaku drogi z pozosta³ego obszaru nie-
ruchomoœci. Takie stanowisko zaj¹³ S¹d
Najwy¿szy w orzeczeniu z 26 listopada
1959 r. w sprawie sygn. akt I CR 516/59
opublikowanym w OSN z 1962 r. nr 1,
poz. 8.

Natomiast utwardzone ¿wirem
koleiny drogi stanowi¹ trwa³e i widocz-
ne urz¹dzenia gruntowe, poniewa¿ s¹
efektem œwiadomego dzia³ania ludzkie-
go (pogl¹d S¹du Najwy¿szego wyra¿o-
ny w wyroku z 11 maja 2000 r. w spra-
wie sygn. akt I CKN 273/00 opubliko-
wanym w Lex Polonica).

Nie wystarczy do stwierdzenia za-
siedzenia tylko fakt, ¿e ktoœ korzysta³
z drogi koniecznej urz¹dzonej na nieru-
chomoœci s¹siedniej wytyczonej przez jej
w³aœciciela albo jego poprzednika praw-
nego. Tylko samo korzystanie z drogi ko-
niecznej nie daje podstawy do jej zasie-
dzenia.
Podstawa prawna
Art. 292 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.).

Czy po 20 latach mo¿liwe jest
zasiedzenie

Czy po up³ywie 20 lat posiadania
nieruchomoœci, której nie jestem w³aœci-
cielem, mogê wyst¹piæ o jej zasiedzenie?

Tak. Pod warunkiem ¿e o zasie-
dzenie wyst¹pi samoistny posiadacz nie-
ruchomoœci. Natomiast posiadacz, który
uzyska³ posiadanie w z³ej wierze, naby-
wa przez zasiedzenie w³asnoœæ nierucho-
moœci dopiero po up³ywie 30 lat. Zasady
te dotycz¹ nabycia w³asnoœci nierucho-
moœci gruntowej, budynkowej i lokalo-
wej, bez wzglêdu na rodzaj tej nierucho-
moœci oraz osobê w³aœciciela.

Przedmiotem zasiedzenia jest pra-
wo w³asnoœci lub u¿ytkowania wieczy-
stego.

Aby dosz³o do zasiedzenia, posia-
danie nieruchomoœci musi trwaæ nieprze-
rwanie przez 20 lub 30 lat. W dodatku
posiadaæ nale¿y przez ten czas zawsze tê
sam¹ nieruchomoœæ.

Wyj¹tek od tej zasady dopuszcza-
ny jest tylko wówczas, gdy chodzi o nie-
ruchomoœæ przydzielon¹ posiadaczowi
w wyniku postêpowania scaleniowego
w zamian za dotychczasow¹ nierucho-
moœæ objêt¹ scaleniem.

W takim przypadku przyjmuje siê,
¿e nowa nieruchomoœæ zastêpuje dotych-
czasow¹, któr¹ posiada³ uczestnik scale-
nia w dniu, w którym by³o ono przepro-
wadzone. W takim przypadku zasiedze-
nie biegnie w stosunku do nowej nieru-
chomoœci.
Podstawa prawna
o Art. 172 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Ko-
deks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.).

Czy ma³oletni w³aœciciel ma
szczególne prawa

Dziecko odziedziczy³o dzia³kê po
dziadkach. U¿ytkuje j¹ ciotka, która - jak
chyba s³usznie podejrzewam - chce
wkrótce wyst¹piæ o zasiedzenie. Czy bieg
zasiedzenia w przypadku ma³oletniego
w³aœciciela biegnie na innych zasadach?

Tak. Je¿eli zasiedzenie biegnie
przeciwko ma³oletniemu w³aœcicielowi
nieruchomoœci, to wówczas nie mo¿e
skoñczyæ siê ono wczeœniej ni¿ po up³y-
wie dwóch lat od uzyskania przez niego
pe³noletnoœci. Termin zostaje przed³u¿o-
ny o dwa lata nawet wówczas, gdyby sa-
moistny posiadacz nieprzerwanie w³ada³
nieruchomoœci¹ przez 20 lat, b¹dŸ przez
30 lat w razie uzyskania posiadania w z³ej
wierze.

Takie uprawnienie przys³uguje
wszystkim ma³oletnim w³aœcicielom bez
wzglêdu na to, czy maj¹ przedstawicieli
ustawowych lub czy zostali ca³kowicie
ubezw³asnowolnieni.

Gdyby dzia³ka mia³a kilku wspó³-
w³aœcicieli, a tylko jeden z nich by³ ma-
³oletni, to wówczas bieg zasiedzenia zo-
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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.

- stolarz meblowy                           1021
- spedytor miêdzynarodowy               1020
- kierowca/magazynier                        1019
- brukarz - pomocnik brukarza           1009
- asystent ds. projektów                     1007
- fryzjer damsko-mêski                       1006
- samodzielna kadrowa                       1005
- monta¿ysta                                       1002
- brukarz                                               997
- kierowca - magazynier                          996
- przedstawiciel handlowy                        991
- dyrektor ds.
  ekonomiczno-handlowych               989
- handlowiec                                        987
- konsultant-przedstawiciel               981
- m³odszy kucharz                                 972
- sprzedawca urz¹dzeñ biurowych      971
- kierownik filii                                    966
- monter wodno-kanalizacyjny             961
- stolarz meblowy                                 953
- technolog                                         950
- sprzedawca                                       948
- operator koparko - ³adowarki          923
- nauczyciel geografii                              920

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

9, 16   kwietnia 2009 r.
Od godziny 13.00 do 15.30

Przypominamy, ¿e
do 15 marca br.

up³yn¹³ 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.

     Przypominamy, ¿e 31 marca br.
up³ywa termin p³atnoœci za wieczy-
ste u¿ytkowanie dzia³ek gminnych.

Nale¿noœæ nale¿y wp³aciæ
w kasie Urzêdu Miejskiego lub na
konto Gminy Tyczyn

nr 64 9164 0008 2001
         0000 0286  0015

w Banku Spó³dzielczym w Tyczynie.

Tak wynika z art.29-30 prawa bu-
dowlanego (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz.
1118 ze zm.), które okreœla dok³adnie,
kiedy potrzebujemy pozwolenia na bu-
dowê, kiedy wystarczy zg³oszenie inwe-
stycji, a kiedy w ogóle nie musimy za³a-
twiaæ ¿adnych formalnoœci, gdy chcemy
rozpocz¹æ budowê na naszej dzia³ce.

- Mój s¹siad na kawa³ku drogi do-
jazdowej do kilku nieruchomoœci posta-
wi³ ogrodzenie. Nie mia³ na to niczyjej
zgody. Twierdzi, ¿e jej nie potrzebowa³,
bo prowadzi sprawê o zasiedzenie
ogrodzonego kawa³ka. Podejrzewamy
zreszt¹, ¿e p³ot postawi³ nam na z³oœæ, bo
od wielu lat toczymy w gronie s¹siedz-
kim spory z nim o ró¿ne sprawy. Czy sa-
mowolne postawienie siatki bez ¿adnych
zgód jest zgodne z prawem? - pyta czy-
telniczka.

OdpowiedŸ nie jest wcale oczy-
wista, bo w¹tpliwoœci w tej sprawie maj¹
nawet s¹dy administracyjne. Przepisy s¹
bowiem nieprecyzyjne. Art. 29 prawa bu-
dowlanego stwierdza, ¿e nie wymaga
pozwolenia na budowê stawianie ogro-
dzeñ. Art.30 zastrzega, ¿e budowa ogro-
dzeñ wysokoœci powy¿ej 2,2 m wymaga
zg³oszenia inwestycji w starostwie. Zg³o-
szenia nale¿y te¿ dokonaæ w razie budo-
wy ogrodzeñ od strony dróg, ulic, pla-
ców, torów kolejowych i innych miejsc
publicznych. Pytanie, czy drogi dojazdo-
we do nieruchomoœci niebêd¹ce droga-
mi publicznymi to jeszcze miejsca pu-
bliczne czy teren prywatny.

W podobnej sprawie Naczelny
S¹d Administracyjny wyda³ wyrok 23

Kiedy trzeba zg³osiæ budowê ogrodzenia
Postawienie p³otu w wielu miejscach nadal wymaga wczeœniejszego zg³o-

szenia tej inwestycji urzêdnikom.

sierpnia 2006 r. (sygn. II OSK 1002/05).
Wynika z niego, ¿e droga - choæ prawnie
nie jest publiczna - mo¿e byæ uznana za
miejsce publiczne. Sêdziowie za ulice
uznali bowiem wszystkie ci¹gi komuni-
kacyjne, które s³u¿¹ do obs³ugi bezpo-
œredniego otoczenia i jest mo¿liwoœæ
umieszczania w nich urz¹dzeñ technicz-
nych niezwi¹zanych z obs³ug¹ ludnoœci.

Je¿eli nadzór budowlany stwier-
dzi, ¿e droga dojazdowa do dzia³ek jest
miejscem publicznym, to mo¿e wszcz¹æ
procedurê legalizacyjn¹ albo nakazaæ
rozbiórkê p³otu zbudowanego bez zg³o-
szenia.

     Rzeczpospolita, 14-15 marca 2009 r.

Podobnie jak w latach ubie-
g³ych od 15 marca do 15 maja br.,
mo¿na skorzystaæ z pomocy w wy-
pe³nianiu wniosku o dop³aty bezpo-
œrednie, ale uwaga: za tak¹ pomoc
trzeba bêdzie zap³aciæ 15 z³ za
wniosek + 1,00 z³ za ka¿d¹ dzia³kê
ewidencyjn¹.

Podkarpacki Oœrodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale Biuro
Doradcy w Tyczynie ul. Rynek 19
                       Tel. 017 22-99-276

                    „Gazeta Prawna” z 2008 r.

staje zawieszony tylko do niego. Nato-
miast nadal biegnie w stosunku do pozo-
sta³ych wspó³w³aœcicieli, którzy s¹ pe³-
noletni. Zasada ta ma zastosowanie
w razie wspó³w³asnoœci w czêœciach
u³amkowych, natomiast nie ma zastoso-
wania przy wspó³w³asnoœci ³¹cznej.
Takie stanowisko zaj¹³ S¹d Najwy¿szy
w orzeczeniu z 8 lipca 1969 r. w sprawie
sygn. akt III CZP 41/69 opublikowanym
w OSNCP 7-8/70, poz. 121.
Podstawa prawna
o Art. 173 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Ko-
deks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.).
                                                               (cdn.)
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Jakie s¹ mocne strony organiza-
cji pozarz¹dowych? Jakie formy wspó³-
pracy z samorz¹dem przyczyni³yby siê
do ich rozwoju oraz w jaki sposób pozy-
skuj¹ œrodki finansowe przeznaczone na
dzia³alnoœæ spo³eczn¹?

Na te oraz wiele innych pytañ szu-
kaliœmy odpowiedzi podczas styczniowe-
go zebrania organizowanego dla stowa-
rzyszeñ dzia³aj¹cych na terenie gminy Ty-
czyn. Spotkanie dotyczy³o mo¿liwoœci
uzyskania dotacji w 2009 r. oraz sposo-
bu rozliczania. Jednym z punktów pro-
gramu by³o wype³nienie anonimowej an-
kiety przez organizacje na temat potrzeb
w zakresie pozyskiwania œrodków pomo-
cowych.

W trzecim numerze „G³osu Ty-
czyna” obiecaliœmy przedstawiæ szczegó-
³owy raport badania, który ma na celu
uskuteczniæ wspó³pracê stowarzyszeñ
z jednostkami samorz¹dowymi. Analizu-
j¹c wyniki na pocz¹tku warto dowiedzieæ
siê o mocnych stronach organizacji po-
zarz¹dowych. Tutaj istotna czêœæ bada-
nych (ponad 69%) wskaza³a na zaanga-
¿owanie cz³onków (wykres 1). Najgorzej
wypad³a wspó³praca z innymi organiza-
cjami co jest doœæ niepokoj¹ce, poniewa¿
znaczna czêœæ projektów Unijnych kie-
rowanych do organizacji pozarz¹dowych
zak³ada wspó³pracê tych jednostek w ra-
mach partnerstw.

Godne uwagi jest równie¿ to, ¿e
respondenci pytani o to, czy odczuwaj¹
jakieœ przeszkody zwi¹zane z rozwojem
ich organizacji, odpowiadali w ponad
61%, ¿e tak. Przyczyn¹ takiego wyniku
w 62% s¹ braki lokalowe, brak œrodków
finansowych 50%, a z tym zwi¹zane trud-
noœci w sprostaniu obowi¹zkom formal-
nym np. prawid³owym rozliczaniu 37,5%
(wykres 2). Te ostatnie doœæ czêsto znie-
chêcaj¹ stowarzyszenia i w zwi¹zku
z tym nie podejmuj¹ one starañ o pozy-
skiwanie œrodków z funduszy unijnych,
o czym œwiadczy doœæ wysoki wskaŸnik
84,6%. Wobec tego w jaki sposób orga-
nizacje samorz¹dowe pozyskuj¹ œrodki
na rozwój? Otó¿ w 100% z administracji
publicznej, a w ponad 84% od prywat-
nych sponsorów (wykres 3). W zaska-
kuj¹co ma³ym stopniu o œrodki finanso-
we ubiegaj¹ siê z funduszy europejskich.

Analiza potrzeb
organizacji

pozarz¹dowych

Wykres 3. Sposób pozyskiwania œrodków na rozwój organizacji pozarz¹dowych

Wykres 4. Obszary pomocy oczekiwanej ze strony placówki wspierajacej orga-
nizacje pozarz¹dowe

Wykres 2. G³ówne przeszkody w rozwoju oraganizacji pozarz¹dowych

Wykres 1. Mocne strony organizacji pozarz¹dowych
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W zwi¹zku z licznymi sygna³ami
oraz ¿¹daniami o podjêcie dzia³añ, kiero-
wanymi do Wojewody Podkarpackiego,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodo-
wiska w Rzeszowie czy organu Regional-
nego Konserwatora Przyrody, dotycz¹cy-
mi przypadków znalezienia w terenie
przez przygodne osoby, zab³¹kanych
(zdrowych b¹dŸ kontuzjowanych) zwie-
rz¹t dzikich, pragnê przybli¿yæ przepisy
obowi¹zuj¹ce w tym zakresie.

O od³owie lub odstrzale zab³¹ka-
nego zwierzêcia ³ownego zagra¿aj¹cego
prawid³owemu funkcjonowaniu obiek-
tów produkcyjnych i u¿ytecznoœci pu-
blicznej decyduje, w porozumieniu
z Polskim Zwi¹zkiem £owieckim, w³a-
œciwy terenowo starosta, stosownie do
art.45 ust. 3 ustawy z dnia 13 paŸdzier-
nika 1995 r. Prawo ³owieckie. Natomiast
na przetrzymanie zwierz¹t ³ownych wy-
magana jest zgoda starosty w rozumie-
niu zapisu zawartego w art.9 ust. 2. Pra-
wa ³owieckiego. Stwierdzone przypadki
bezprawnego przetrzymywania takich
zwierz¹t s¹ karalne, nale¿y wiêc zg³aszaæ
je bezpoœrednio do organów œcigania.

Przypadki znalezienia chorych,
rannych lub kalekich zwierz¹t ³ownych
na terenach  obwodów ³owieckich powin-
ny byæ zg³aszane do dzier¿awców (kó³
³owieckich) lub zarz¹dów (nadle-
œnictw) tych¿e obwodów, które to zwie-
rzêta, powinny byæ odstrzeliwane w ra-
mach odstrza³u sanitarnego lub selekcyj-
nego. Je¿eli zachodzi podejrzenie o k³u-
sownictwo, to takie przypadki nale¿y
zg³aszaæ do Pañstwowej Stra¿y
£owieckiej lub bezpoœrednio do orga-
nów œcigania.

O zauwa¿onych przypadkach po-
dejrzeñ zwierz¹t chorych na wœciekliznê
nale¿y powiadamiaæ w³aœciwe terenowo
inspektoraty weterynaryjne.

Chwytaniem rannych i os³abio-
nych zwierz¹t chronionych w celu udzie-
lenia im pomocy weterynaryjnej i prze-
mieszczaniem ich do oœrodków rehabili-
tacji zwierz¹t, mo¿e zaj¹æ siê ka¿da oso-
ba, która znalaz³a takie zwierzê, bez ko-
niecznoœci ubiegania siê o jakiekolwiek
zezwolenia. Chwytaniem na terenach za-
budowanych zab³¹kanych zwierz¹t chro-
nionych i przemieszczaniem do miejsc re-
gularnego przebywania mog¹ siê zaj¹æ
upowa¿nione podmioty.

Obowi¹zek niesienia pomocy
zwierzêtom ci¹¿y na wszystkich orga-
nach administracji publicznej, które
maj¹ podejmowaæ dzia³ania na rzecz

Otrzymywanie wsparcia z samorz¹du
w pewnym sensie przyzwyczai³o stowa-
rzyszenia do korzystania z tej formy po-
mocy, a niestety te œrodki s¹ doœæ czêsto
niewystarczaj¹ce do zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb. Dlatego bardzo wa¿-
ne jest to, by organizacje w sposób œwia-
domy i odpowiedzialny stara³y siê o œrod-
ki Unijne i prze³ama³y barierê wielu w¹t-
pliwoœci, gdy¿ jednym z za³o¿eñ wspó³-
czesnej polityki jest wiara we w³asne si³y
i konsekwentne d¹¿enie do wytyczone-
go celu. Pocieszaj¹ce jest to, ¿e pomoc¹
dla stowarzyszeñ s¹ równie¿ w du¿ej
mierze prywatni sponsorzy.

Odwo³uj¹c siê do œrodków pomo-
cowych, a dok³adniej do tego, czy we-
d³ug stowarzyszeñ konkursy o ich przy-
znawanie s¹ sprawiedliwe, wyraŸny pro-
cent badanych zaznaczy³, ¿e tak - 76,9%.
Natomiast co do obszarów pomocy ocze-
kiwanej ze strony placówki wspieraj¹cej
organizacje pozarz¹dowe ponad 61%
wskaza³o na pomoc w pisaniu projektów
oraz pozyskiwaniu funduszy 53,8% (wy-
kres 4).

Jest to wa¿na wskazówka, gdy¿
widaæ du¿¹ chêæ starania siê o œrodki fi-
nansowe z zewnêtrznych Ÿróde³, nato-
miast ci¹gle istnieje pewien dystans oraz
w¹tpliwoœæ, czego faktem jest forma
wspó³pracy z samorz¹dem, gdzie
w 61,5% organizacje oczekuj¹ na bezpo-
œrednie wsparcie finansowe, które mia-
³oby siê przyczyniæ do ich rozwoju. Jest
to wynik ma³ej wiary we w³asne si³y,
gdzie z jednej strony chce siê pozyski-
waæ œrodki finansowe np. z funduszy
unijnych, a z drugiej przyzwyczajenie do
ci¹g³ego wsparcia od samorz¹du, daje
pewn¹ gwarancjê ich otrzymania. Efek-
tem tego jest zaniedbywanie mo¿liwoœci
siêgania po wiêksze œrodki, a przecie¿ ich
uzyskanie daje mo¿liwoœæ o wiele wiêk-
szego wsparcia dla organizacj, tym sa-
mym nie obci¹¿aj¹c bud¿etu gminy. Ten
podwójny zysk jest mo¿liwy dziêki
wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych,
jak równie¿ instytucji wspieraj¹cych.

Kolejn¹ istotn¹ potrzeb¹ stowa-
rzyszeñ jest wspó³praca z samorz¹dem
w zakresie wzajemnych przedsiêwziêæ,
wspólnych programów i akcji - 46,2%.
Ten fakt jeszcze bardziej utwierdza
w przekonaniu, ¿e pozyskiwanie œrodków
finansowych z zewnêtrznych Ÿróde³ ma
ogromne znaczenie, by bez przeszkód
mo¿na by³o organizowaæ zadania wyni-
kaj¹ce z zapotrzebowania lokalnej spo-
³ecznoœci.

                           Krzysztof Kalita

ochrony zwierz¹t. Jednym z takich dzia-
³añ jest niesienie pomocy rannym lub
chorym zwierzêtom dzikim objêtym
prawn¹ ochron¹ gatunkow¹.

Rehabilitacj¹ i leczeniem znale-
zionych w terenie poszkodowanych
zwierz¹t prawnie chronionych (g³ównie
ptaków) na terenie województwa podkar-
packiego zajmuje siê specjalistyczny ga-
binet weterynaryjny „Ada” w Przemy-
œlu przy ul. Zamojskiego 15. Jednak
gabinet ten, jak te¿ tutejszy Urz¹d oraz
Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowi-
ska w Rzeszowie nie zapewniaj¹ œrod-
ków transportu i równie¿ nie pokrywaj¹
kosztów przewiezienia poszkodowanego
zwierzêcia.

Stosownie do regulacji prawnej
zawartej w art.126 ustawy o ochronie
przyrody, Skarb Pañstwa, reprezentowa-
ny przez w³aœciwego terytorialnie regio-
nalnego dyrektora ochrony œrodowiska,
odpowiada za szkody wyrz¹dzone przez
bobry w gospodarstwach rolnych, le-
œnych lub rybackich; niedŸwiedzie
w pasiekach, w pog³owiu zwierz¹t go-
spodarskich oraz w uprawach rolnych;
rysie i wilki w pog³owiu zwierz¹t gospo-
darskich i ¿ubry w uprawach, p³odach
rolnych lub gospodarstwach leœnych.

Zgodnie z przyjêt¹  procedur¹
w województwie podkarpackim, oglêdzi-
ny terenowe, szacowanie i wycena szkód
jest przeprowadzana przez pracowników
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowi-
ska w Rzeszowie i Wydzia³u Spraw Te-
renowych RDOŒ w Kroœnie, na podsta-
wie zg³oszeñ szkód przez osoby poszko-
dowane.

Szczegó³y zwi¹zane z za³atwie-
niem tego typu spraw znajd¹ Pañstwo na
stronie internetowej Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie.
- www.rzeszow.rdos.gov.pl

                        Wojewoda Podkarpacki

                    Miros³aw Karapyta

Chore, ranne lub kalekie zwierzê

Docieplenia
Budynków
ER-MAX

Budziwój,
ul. Por¹bki 149
Tel. 505-344-866

                 Autoryzowany wykonawca

Sprzedam ziemiê wraz z dowozem
i wyrównaniem.        Tel. 502-385-387

OG£OSZENIA
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Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
CENTROMED Tyczyn, ul. Rynek 13
Zaprasza do poradni, które oferuj¹ szerok¹ gamê

us³ug w zakresie:
* ginekologii,   * otolaryngologii,

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

Œwiadczenia wykonywane s¹ bezp³atnie
w ramach umowy z NFZ

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

watne gabinety lekarskie:
* pediatryczny,   * chirurgiczny

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

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

Sprzedam dzia³kê o powierzchni 11 arów Tyczyn -
Zagrody. Pe³ne uzbrojenie. Cena do negocjacji (9.000 z³
za ar).
(316/3)                                                    Tel. 666-954-927

Sprzedam dzia³kê roln¹ 60 arów w miejscowœci
Kielnarowa. Cena 1.000 z³ za ar.
(317/3)                                                 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.
Budziwój.
(318/2)                                                 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

Sprzedam dzia³ki o pow. 23 ary obok drogi Budziwój-
Tyczyn i o powierzchni 28 arów na Zagrodach w Tyczy-
nie.
(319/1)                                                 Tel. 017 22-99-727

Kupiê mieszkoanie w bloku lub dom do drobnego
remontu, lub dzia³kê budowlan¹ do 8 arów w gminie
Tyczyn.
(320/1)                          Tel. 607-515-707;  663-120-735

Sprzedam dzia³kê o pow. 72 ary po³o¿on¹ w Hermano-
wej (Pañskie Pola).
(321/1)                                              Tel. 017 85-77-494

Poszukuje lokalu do wynajêcia na warsztat samocho-
dowy.
(322/1)                          Tel. 017 22-91-037; 660-694-544

Sprzedam dzia³kê uzbrojon¹ o pow. 12 arów, po³o¿on¹
w Budziwoju, przy ul. Lipowej. Cena do uzgodnienia.
(323/1)                         Tel. 017 22-19-080 (od godz. 18.00)
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