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Zmiana Statutu Gminy

Nie Urz¹d Gminy,
a Urz¹d Miejski
Jedn¹ z decyzji Rady Miejskiej na
sesji w dniu 28 grudnia 2007 r. by³a zmiana Statutu Gminy. Urz¹d Gminy i Miasta jest obecnie Urzêdem Miejskim
w Tyczynie, a Burmistrz Gminy Tyczyn
- Burmistrzem Tyczyna.
Ponadto radni podêli uchwa³y
w sprawach: wykazu wydatków, kóre nie
wygasaj¹ z up³ywem 2007 r. oraz zminy
bud¿etu Gminy na 2007 r.

Pierwsza w 2008 r. sesja Rady
Miejskiej odbêdzie siê 18 stycznia br.
Najwa¿niejszym punktem porz¹dku obrad bêdzie uchwalenie bud¿etu Gminy na
2008 r. (sesjê poprzedzi³y posiedzenia
Komisji, które analizowa³y i opiniowa³y
projekt tegorocznego bud¿etu).
Ponadto porz¹dek obrad najbli¿szej sesji przewiduje podjêcie uchwa³
w sprawach:
- przyjêcia Programu Wspó³pracy
Gminy Tyczyn z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na 2008 r.,
- wyra¿enia opinii dotycz¹cej zmiany
granic Gminy Tyczyn,
- zmiany Uchwa³y dot. okreœlenia sposobu poboru podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego i leœnego oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.
(bs)

AKTUALNOŒCI

XVI Fina³ z g³ow¹

Dla Babæ i Dziadziów
Dom Ludowy
w Borku Starym
serdecznie
zaprasza na

13 stycznia br. Miejsko-Gminny
Oœrodek Kultury w Tyczynie zaprasza na
koncert pt. „Kalejdoskop œwi¹teczno-karnawa³owy” w wykonaniu
dzieciêcych zespo³ów wokalno-tanecznych. Podczas koncertu zbierane bêd¹
pieni¹dze na pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi.
Pocz¹tek koncertu godz. 15.00,
miejsce - sala widowiskowa M-GOK.

KONCERT NOWOROCZNY
dedykowany Babciom i Dziadziom
który odbêdzie siê 13 stycznia 2008 r.
(niedziela) o godz. 14.00
W programie:
* Jase³ka oraz program artystyczny
w wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej w Borku Starym
* Wystêp Kapeli Ludowej z Futomy

Z³ó¿ wniosek o nowy dowód!!!
Wszystkie wnioski z³o¿one po
dniu 31 grudnia 2007 r. nie daj¹ gwarancji otrzymania dowodu do 31 marca br.
W celu unikniêcia przykrych konsekwencji jakie mog¹ wyst¹piæ po
1 kwietnia br. prosimy wszystkich, którzy pos³uguj¹ siê starymi, ksi¹¿eczkowymi dowodami osobistymi o jak najszybsze z³o¿enie wniosku.
Wniosek o wydanie nowego dowodu nale¿y sk³adaæ osobiœcie w Urzêdzi Gminy i Miasta, pok. 31 (USC), II p.
Do z³o¿enia wniosku niezbêdne s¹:
- 2 zdjêcia,
- odpis aktu urodzenia (kawaler, panna),

Ksi¹¿ka „Wokó³ tyczyñskiego wzgórza” jest zbiorem legend z Tyczyna
i okolic. Wiêkszoœæ to prace nades³ane na konkurs og³oszony przez Burmistrza
Gminy Tyczyn. Ich autorami s¹ uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjum;
opracowa³ je redakcyjnie Zbigniew Trzeœniowski. Legendy, których fragmenty
publikujemy na stronie 19 i 20 napisali: „Msza” - Sylwia Wiater, Hermanowa;
„Dlaczego droga w Kielnarowej jest krêta?” - Pawe³ Kêdzierski, Kielnarowa;
„O powstaniu Tyczyna” - Aleksandra Kustra, Tyczyn.
Pozosta³e legendy publikowane na stronie 2 i 19 powsta³y na podstawie
informacji zawartych w publikacjach ksi¹¿kowych:
> „M³yn w Bia³ej” - Jan Malczewski, „Obecne dzielnice Rzeszowa, niegdyœ przedmieœcia i wsie podmiejskie”, 1989,
> „Borecka Pani” - „Ziemia tyczyñska” (album); Sadok Bar¹cz, „Klasztor WW.
oo. Domikanów w Borku Strym”, 1878; Franciszek Kotula, „Po rzeszowskim pogórzu b³¹dz¹c”, 1974,
> „Kogut z p³omieni” - Tadeusz Kowalski red., „600 lat Tyczyna (1368-1968)”,
1973.

- odpis aktu ma³¿eñstwa (¿onaci, mê¿atki, wdowcy, wdowy, rozwiedzeni),
- wype³niony formularz wniosku,
- potwierdzenie wp³aty dokonanej w kasie
UGiM w kwocie 30 z³.
Po 1 kwietnia 2008 r. nie za³atwisz
spraw:
- w banku (np. nie dostaniesz kredytu),
- w urzêdzie (np. nie z³o¿ysz zapewnieñ
do zawarcia ma³¿eñstwa),
- na poczcie (np. nie otrzymasz emerytury, renty, listu poleconego),
- u notariusza (np. nie przeka¿esz darowizny, itp.).

Komenda ZHP Hufca
Ziemi Rzeszowskiej
w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej organizuje biwak zimowy w Turzy (gm. Soko³ów M³p.) w dniach od
16 do 20 stycznia 2008 r.
Odp³atnoœæ:
- dla harcerzy - 125 z³
- dla niezrzeszonych - 150 z³
Zg³oszenia w siedzibie hufca
przy ul. Hetmañskiej 9 w Rzeszowie
u komendanta hm. Tadeusza Ho³owiñskiego, tel. 017-85-36-028,
lub 605-571-722.
Zapraszamy wszystkich chêtnych
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Tyczyn

Choinka nadziei
Z ogromn¹ radoœci¹ uczniowie
Szko³y Podstawowej w Tyczynie w³¹czyli siê w akcjê Fundacji Ekologicznej
ARKA - „Choinki nadziei”. Zaprosiliœmy podopiecznych Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Tyczynie na okolicznoœciowy apel œwi¹teczny. Poœród
œpiewu kolêd, bo¿onarodzeniowych
¿yczeñ spêdziliœmy czas z osobami,
które mimo przeciwnoœci losu nie zatra-

ci³y radoœci i pogody ducha. Od nich
mo¿emy siê uczyæ wytrwa³oœci i zapa³u
w przezwyciê¿aniu codziennych trudnoœci, jakie napotykamy w swoim ¿yciu.
Z ¿yczeniami œwi¹tecznymi podarowaliœmy naszym goœciom chionkê
przekazan¹ przez p. Janusza Dziaka.
Bo¿onarodzeniowe drzewko ustroi³y
dzieci z klasy Ia i Oddzia³u Przedszkolnego „Ekoludki” w samodzielnie wykonane ozdoby. Na rêce p. Anny Kaczor
przekazaliœmy pozosta³ym podopiecznym kartki z ¿yczeniami œwi¹tecznymi.

Czas Bo¿ego Narodzenia jest czasem radoœci i pokoju. Pamiêtajmy o ludziach obok nas, którym potrzebna jest
nasza pomoc. Byæ mo¿e czekaj¹ oni tylko na… nasz uœmiech i dobre s³owo.
Wszystkim czytelnikom „G³osu
Tyczyna” ¿yczymy, aby Nowonarodzony Jezus wype³ni³ ich serca ciep³em swej
mi³oœci i wra¿liwoœci¹ na potrzeby innych ludzi.

Anna Pondo,
Anita Dobrowolska

Borek Stary

Jase³ka 2007
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ jednymi z najpiêkniejszych œwi¹t w naszej
tradycji. Jest to radosny czas wigilijnego
wieczoru, œpiewania kolêd, sk³adania
¿yczeñ, spotkañ w gronie rodziny i przyjació³, a tak¿e czas jase³ek.
W Szkole Podstawowej w Borku
Starym w okresie przedœwi¹tecznym panowa³a radosna atmosfera. Klasy zosta³y odœwiêtnie udekorowane. Uczniowie
brali udzia³ w konkursie na najpiêk-

niejsz¹ kartkê bo¿onarodzeniow¹ oraz na naj³adniejsz¹ szopkê. Szopki, bêd¹ce niekiedy dzie³em ca³ych rodzin zosta³y wykonane ró¿nymi technikami: od ma³ych, tekturowych po du¿e
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imitacje stajenek pokrytych s³om¹, z piêknymi postaciami. Prace
te mo¿na by³o podziwiaæ na specjalnej wystawie. W ostatnim
dniu nauki przed œwiêtami z wielu klas dobiega³y dŸwiêki
kolêd - uczniowie wziêli udzia³ w spotkaniu op³atkowym. Dzieci
z klasy II przedstawi³y jase³ka. Byli Józef z Maryj¹, anio³owie,
pasterze, trzej królowie. Nastêpnie uczniowie i pracownicy
szko³y po³amali siê op³atkiem i z³o¿yli sobie œwi¹teczne
¿yczenia.
Ukoronowaniem ogromu pracy w³o¿onej przez ma³ych
aktorów w przygotowanie widowiska by³a wspólna wigilia
zorganizowana przez rodziców.
Jase³ka zostan¹ równie¿ zaprezentowane mieszkañcom
Borku Starego w dniu 13 stycznia br. w Domu Ludowym.

Danuta Szczypek

Bia³a

Wigilia
21 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Bia³ej odby³a siê szkolna wigilia z udzia³em uczniów wszystkich klas,
dyrekcji, nauczycieli i pracowników
szko³y. Uczniowie kl. IV pod opiek¹
p. Renaty RzeŸnik przedstawili misyjn¹
inscenizacjê bo¿onarodzeniow¹ pt. „Jase³ka z Gwiazd¹”. Wcielili siê w postacie z ró¿nych kontynentów œwiata, pod¹¿aj¹cych do Betlejem przywitaæ Dzieci¹tko Jezus. Wœród wêdruj¹cych byli
m.in. Polacy, Grecy, Hiszpanie, Chinka
i Japonka. W zamian za swoje dobre serca i pomoc bliŸniemu
w potrzebie otrzymali znak na dalsz¹ drogê, którym by³a czêœæ
Gwiazdy. Wszystkie postacie spotka³y siê w stajence powitaæ
Narodzonego Jezusa. W Jase³kach nie zabrak³o te¿ diabe³ków,
które przestraszy³y siê radosnej nowiny o narodzeniu Jezusa.
Zgodnie ze s³owami kolêdy Bóg siê rodzi, moc truchleje
w przedstawieniu zwyciê¿y³a mi³oœæ i dobroæ. Kolêdy, w wykonaniu chórku anielskiego czyli uczniów z kl. V i VI przy
akompaniamencie p. Doroty Markowicz dope³nia³y radoœnie
ca³oœci bo¿onarodzeniowego przedstawienia.
Mo¿na by³o te¿ obejrzeæ piêkne miniaturowe szopki
uczniów klasy VI wykonane na lekcjach plastyki i techniki.

Renata RzeŸnik, Dorota Markowicz

Anio³y, anio³ki, anio³eczki...
W okresie przedœwi¹tecznym uczniowie klas IV-VI
Szko³y Podstawowej w Bia³ej mieli za zadanie wykonaæ na
lekcjach plastyki i techniki anio³a jako formê przestrzenn¹.
Materia³y z których wykonywano anio³ki by³y bardzo ró¿ne.
Wa¿na by³a konstrukcja, któr¹ uczniowie robili z drutu, styropianu, tektury oraz butelki. Do dekoracji wykorzystywano materia³y tekstylne, masê soln¹, w³óczkê, farby, cekiny, koraliki
i inne zdobi¹ce drobiazgi. W ozdobach anio³a przewa¿a³y kolory pastelowe: b³êkity, delikatne ¿ó³cienie, wrzosy oraz oczywiœcie anielska biel.
Najpiêkniejsze anio³y wybrano na konkurs ,,Anio³
Têczow³osy” zorganizowany przez Gminny Oœrodek Kultury

w Krasnem. W konkursie tym Paulina Bu¿ z kl. V zdoby³a
nagrodê, a Aleksandra B³aszczyk kl. VI wyró¿nienie.
Nale¿y dodaæ, ¿e prac na konkurs wp³ynê³o bardzo du¿o
i jury mia³o trudny wybór. Tym bardziej cieszymy siê z sukcesów naszych uczennic. Autorów najlepszych anio³ków nagrodzono pami¹tkowymi dyplomami i upominkami.

Dorota Markowicz
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Kolêdnicy Misyjni - dzieciom z Peru
Bóg wszechmocny sta³ siê ma³y,
nie chcia³ zamku, bogactw, chwa³y
Chcia³ urodziæ siê w stajence
i uwolniæ ludzkie serce
Od wszelkiego z³a ratowaæ,
pa³ac w niebie ofiarowaæ
i prosz¹c „Kto grosikiem siê podzieli,
Dzieciê Bo¿e rozweseli
i pomo¿e najbiedniejszym,
W niebie zaœ bêdzie najwiêkszym”
W niedzielne popo³udnie 6 stycznia br., cztery grupy kolêdnicze odwiedzi³y
domy w Hermanowej zanosz¹c Radosn¹ Nowinê.

Wieczór kolêd
Ju¿ po raz czwarty 6 stycznia br.,
w Œwiêto Objawienia Pañskiego, spo³ecznoœæ lokalna Czerwonek spotka³a siê
na wspólnym kolêdowaniu, które odby³o siê w œrodowiskowej œwietlicy. Szczególnymi goœæmi spotkania byli: cz³onek
Rady So³eckiej pan Jacek Kocur oraz
pani El¿bieta Szpunar - nowa mieszkanka naszej wsi, wczeœniej mieszkaj¹ca w Rzeszowie.
W czasie sk³adania noworocznych ¿yczeñ So³tys wsi powita³a p. El¿bietê ¿ycz¹c jej, aby ona i jej rodzina czuli
siê w naszym œrodowisku jak najlepiej.
Dziêkuj¹c za zaproszenie p. El¿bieta powiedzia³a:
„Mieszka nam siê tutaj bardzo
dobrze. Ja zachwycam siê piêknym krajobrazem, przyrod¹, ceniê sobie spokój
i czyste powietrze tym bardziej, ¿e przez
pewien czas mieszka³am w bloku 10. piêtrowym i miejskim ha³asie. Bardzo lubiê
kwiaty i w³aœnie teraz mogê realizowaæ
swoje marzenia przy urz¹dzaniu przydomowego ogrodu. Dziêkujê za ¿yczliwoœæ
tutejszym mieszkañcom i s¹siadom,
z którymi spotykam siê od pocz¹tku.
Ja równie¿ chcia³abym siê przyczyniæ do
rozwoju tej wsi.”
Takie spotkania s¹ form¹ podkreœlenia jednoœci mieszkañców, z którymi
na co dzieñ rzadko siê spotykamy. To tak¿e okazja, aby podzieliæ siê ró¿nymi problemami i radoœniej spêdziæ czas œwi¹teczny.
Spotkanie przebiega³o w odœwiêtnej atmosferze, przy wspólnym œpiewaniu kolêd i pastora³ek.
Mi³ym goœciom oraz wszystkim
uczestnikom spotkania za wspólnie spêdzony wieczór serdecznie dziêkujê.

Marta Leniart

Kolêdnicy spotkali siê z ofiarnoœci¹ i wielk¹ goœcinnoœci¹. Tegoroczne
ofiary na Papieskie Dzie³o Misyjne Dzieci, które liczy w tym roku 150 lat przeznaczone s¹ dla dzieci z Peru na: domy
dla dzieci ulicy, pomoc medyczn¹ dzieciom chorym i niedo¿ywionym, budowanie i wyposa¿anie szkó³, stypendia dla
dzieci, katechizacjê.
Radoœci¹ jest, ¿e znaleŸli siê
ludzie wra¿liwi na potrzeby peruwiañskich dzieci.

Krystyna Kotowicz
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Dom Ludowy w Hermanowej
zaprasza na

WIECZÓR KOLÊD
Wyst¹pi¹:
* Zespó³ „Hermanowianki”
* Kapela Ludowa z Futomy

Mieszkañcom Hermanowej, którzy
w grudniu ubr. uczestniczyli w przeprowadzeniu konsultacji spo³ecznych, serdeczne podziêkowania za
bezinteresowan¹ pomoc i poœwiêcenie w³asnego czasu sk³ada
So³tys Marta Leniart

So³tys wsi Hermanowa
12 stycznia 2008
(sobota), godz. 16.00

1/2008

Marta Leniart
pe³ni dy¿ury w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 9.00-11.00 w DL

„Jeszcze miêdzy ga³¹zkami zosta³ œwiergot ptaków....”
21 grudnia 2007 r. zosta³y og³oszone wyniki III Gminnego Konkursu
„Ekologiczny stroik bo¿onarodzeniowy”.
Hol Szko³y Podstawowej w Tyczynie,
gdzie urz¹dzono wystawê prac, wype³ni³ siê cudownym zapachem igliwia, cynamonu, suszonych cytrusów i kwiatów.
By³y to zapachy i barwy, które potrafi¹
przenieœæ ka¿dego z nas w krainê œwi¹t
szczêœliwych i radosnych, z lat dzieciñstwa. Dziêki stroikom wykonanym przez
uczniów, mogliœmy zanurzyæ siê w atmosferê nadchodz¹cych Œwi¹t.
W³asnorêcznie wykonane prace
nape³nia³y ich twórców wielk¹ dum¹.
Na przekór komercji, wykonali
oni ozdoby, w których nie by³o miejsca
dla gotowych elementów dekoracyjnych.
Wszystkich ogl¹daj¹cych wystawê urzeka³y k³osy zbo¿a misternie wplecione
w igliwie jod³y. Pomarañczowe lampio-

ny dobrze nam znanej miechunki cudownie kontrastowa³y z zieleni¹ œwierka. Podziw wzbudza³y kompozycje ze s³omy,
szyszek, makówek i orzechów. Jednym
s³owem - wspania³e pomys³y dzieci zosta³y zamkniête w przestrzennej formie
ozdób bo¿onarodzeniowego sto³u.
Po raz kolejny nasze dzieci udowodni³y, ¿e odrobina fantazji wystarczy,

by samodzielnie wykonane stroiki mog³y staæ siê przepiêkn¹ œwi¹teczn¹ dekoracj¹ naszych domów.
A oto laureaci konkursu:
W kategorii klas 0-III
I miejsce - Kamil Czenczek,
klasa III SP Kielnarowa
II miejsce - klasa III SP Budziwój

III miejsce - klasa II SP Matysówka
W kategorii klas IV-VI
I miejsce - Krzysztof Domino i Szymon
Œlêczka, klasa IVb SP Tyczyn
II miejsce - Karolina Piotrowska,
klasa Vb SP Tyczyn
III miejsce - Bartosz Ziêba,
klasa IVb SP Tyczyn
Serdecznie dziêkujemy za udzia³
w tegorocznym konkursie i zapraszamy
do udzia³u w kolejnej jego edycji.
Organizatorzy konkursu:
Nauczyciele Szko³y Podstawowej
w Tyczynie

Ksi¹¿ki o gminie
W UGiM, pok. 21 i 25 (I piêtro),
mo¿na nabyæ mapy i ksi¹¿ki o Tyczynie.
S¹ to m.in.:
> Wokó³ tyczyñskiego wzgórza. Legendy znad Strugu i Hermanówki, autor Zbigniew Trzeœniowski (2007), cena 20 z³.
> Tyczyn - edukacja regionalna. Program wycieczek po Tyczynie i okolicy
dla klas IV-VI (2006), autorka Anna Kowalczyk, cena 15 z³.

> Album Ziemia Tyczyñska, 2006, tekst
Dominika Leszczyñska, zdjêcia Bartosz
Frydrych i archiwum UGiM, opr. graf.
Sylwia Tulik, cena 30 z³.
> Tyczyn i okolice (2003), aut. Barbara
Samolewicz, cena 10 z³.
> Koœció³ w Budziwoju (2006), autorki:
Teresa Borowiec, Regina Kawa; 15 z³.
> Samorz¹d lokalny - istota, efekty
i doœwiadczenia (2005), cena 10 z³.
> Historia budziwojskich ch³opów
(2005), aut. Wioletta Pruchnik; cena 15 z³.

> Szko³a w Budziwoju w latach 18471973 (2005), autorki: Teresa Borowiec
i Regina Kawa; cena 15 z³.
> W³adys³aw Samek. Ch³op - inteligent
z Borku Starego (2004), opracowanie
redakcyjne Wanda Daszykowska-Ruszel,
cena 15 z³.
> Ludwik Wodzicki - ziemianin z Tyczyna
(1997), autor S³awomir Wnêk; cena 7 z³.
> Mapy: województwo podkarpackie
(2003), cena 5 z³ i okolice Rzeszowa powiat rzeszowski (2006), cena 5 z³.
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Przybysz z planety WEEE
30 listopada 2007 r. odby³o siê rozstrzygniêcie pó³fina³u Konkursu Ekologicznego pt. „Tropiciele przybysza z planety WEEE - 2007”, organizowanego przez Zwi¹zek Komunalny „Wis³ok” przy wspó³pracy ElektoEko Organizacji Odzysku
Sprzêtu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz REMONDIS Electrorecykling Sp. z o. o.
Konkurs polega³ na skonstruowaniu instalacji przestrzennej przedstawiaj¹cej wed³ug w³asnych wyobra¿eñ Przy-

Najwiêkszy robot (z prawej) to praca Julii Jarosz, robot z lewej
to wspólne dzie³o klasy Ia, a ma³ego robota (w œrodku) wykona³
Kamil Bielec

bysza z planety WEEE, który stanowi zagro¿enie dla œrodowiska. Celem konkursu by³o kszta³towanie i promowanie w³aœciwej postawy sprzyjaj¹cej trosce o œrodowisko, a w szczególnoœci nawyku selektywnej zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.
Bior¹c pod uwagê du¿¹ iloœæ uczestników, która wziê³a
udzia³ w tym nie³atwym konkursie w SP w Tyczynie, ich zaanga¿owanie, poziom artystyczny prac, pomys³owoœæ w doborze

technik plastycznych oraz wykonanie nagrodzono wszystkie
prace. I miejsce zajê³a Julia Jarosz z kl. IIb, II m. zajê³a praca
zbiorowa klasy Ia, III m. zaj¹³ Kamil Bielec z kl. IVa.
Wyró¿nienia otrzymali: Katarzyna Kocur (kl. IVb),
Kamila Walusiewicz (kl. IVb), Paulina Kaplita (kl. IVb),
Magdalena Kuc (kl. Vb), klasa Vc za pracê zbiorow¹, Rafa³
Po³aniecki (kl. IIb), Maria Zegar (kl. IVa), Kamil Rakoczy
(kl. VIa), Cezary Wierzbowicz (kl. Vb), Konrad Majka
i Paulina Szczepañska (kl.IVb), Waldemar Krzysztoñ
(kl. Vb), Agata Bajor (kl. Va), Paulina Koœció³ek (kl. IVb),
Hubert Rybka (kl. IVb), Grzegorz Krawczyk (kl. IVb).
Wszystkim uczestnikom zosta³y wrêczone dyplomy oraz
upominki ksi¹¿kowe ufundowane przez Burmistrza.
6 grudnia ubr. prace zosta³y przewiezione na Uniwersytet Rzeszowski, gdzie wziê³y udzia³ w eliminacjach ogólnopolskich.
(bk)

Nie palmy œmieci w piecach

Nie trujmy samych siebie
i naszych bliskich
Zgodnie z ustaw¹ o odpadach oraz
kodeksem wykroczeñ, a tak¿e uchwa³¹
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia
20 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie Gminy Tyczyn zakazane jest spalanie œmieci w piecach domowych.
Coraz wiêcej mieszkañców,
w okresie grzewczym pali swoje œmieci
w piecach. Najczêœciej palimy odpady
typu: papier, kartony, mieszane materia³y z opakowañ, w tym szczególnie tworzywa sztuczne, plastik, folie, stare meble jak równie¿ opony. W œwiadomoœci
wielu mieszkañców takie postêpowanie
to czysty zysk - pozbywaj¹ siê odpadów
w zamian uzyskuj¹c ciep³o. Jest to jednak b³êdne myœlenie. W procesie spalania œmieci zw³aszcza tworzyw sztucznych, powstaj¹ toksyczne opary takie jak:
dioksyny, tlenki wêgla, nieorganiczne
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zwi¹zki chloru, tlenki azotu, dwutlenki
siarki. W odniesieniu do zanieczyszczeñ
emitowanych przez domowe kominy
szczególne zagro¿enia dla œrodowiska
i zdrowia mieszkañców nios¹ tlenki azotu, dwutlenek siarki a tak¿e drobny py³
zawieraj¹cy zwi¹zki metali ciê¿kich.
Równie¿ przy spalaniu ró¿nego rodzaju
œmieci w przewodzie kominowym przy
zetkniêciu z wod¹ lub du¿ej wilgotnoœci
powstaje kwas solny, który niszczy przewody kominowe a naprawy znacznie
przewy¿szaj¹ pozorne oszczêdnoœci
wêgla.
Dlatego pamiêtajmy, spalaj¹c odpady w piecach trujemy zarówno siebie
jak i naszych bliskich, zatruwamy powietrze, wodê, glebê, a tak¿e niszczymy budynki i urz¹dzenia kominowe stwarzaj¹c
zagro¿enie dla bezpieczeñstwa zdrowia
i ¿ycia ich mieszkañców.
(bk)
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Burmistrz Gminy Tyczyn
Kazimierz Szczepañski
przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów
w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 8.00-15.00 (I piêtro)

Uwaga czytelnicy!
Nastêpny numer „G³osu Tyczyna”
uka¿e siê z dat¹
27 stycznia 2008 r.
Termin sk³adania tekstów na
dyskietce lub CD up³ywa
21 stycznia 2008 r.
Zdjêcia mile widziane.

Procentowy udzia³ poszczególnych frakcji odpadów
w strumieniu odpadów komunalnych

Dro¿szy
wywóz œmieci
Wiêkszoœæ mieszkañców naszej
gminy zosta³a poinformowana o tym, ¿e
od nowego roku wiêcej zap³aci za wywóz odpadów komunalnych. Podwy¿ka
spowodowana zosta³a wejœciem w ¿ycie
rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie op³at za korzystanie ze œrodowiska
(Dz.U.z 2007 r. Nr 106, poz. 723). Za
tonê odpadów z gospodarstw domowych,
które trafiaj¹ na wysypisko, firmy wywozowe bêd¹ p³aciæ 75 z³, a nie 15 z³ - jak
to jest obecnie. Podwy¿szone stawki maj¹
wymusiæ na firmach odbieraj¹cych odpady od mieszkañców gmin kierowanie
œmieci do segregacji i recyklingu.
Jest to dobry moment, aby zastanowiæ siê, co zrobiæ, aby zminimalizowaæ iloœæ wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych. Zacznij od
zakupów. Przemyœl ka¿dy zakup, czy jest
potrzebny, sprawdŸ czy opakowanie nadaje siê do ponownego u¿ytku, po zakupy chodŸ z p³ócienn¹ torb¹. Segreguj odpady w swoim gospodarstwie (szk³o, metal, papier, plastik, odpady organiczne).
Jak wynika z przedstawionego
wykresu, wœród zmieszanych odpadów
komunalnych, powstaj¹cych w gospodarstwie domowym mo¿emy wyró¿niæ 11
frakcji, z których wiêksza czêœæ wcale nie
musi trafiæ do worka czy kub³a na œmieci, lecz mo¿emy je posegregowaæ.
Najwiêksz¹ czêœæ (23,7%) wœród
odpadów komunalnych stanowi¹ odpady ulegaj¹ce biodegradacji, dalej s¹ papier i tektura (16,6%), kolejne to tworzywa sztuczne i drobna frakcja popio³owa

odpady ulegające biodegradacji - 23,7 %

papier i tektura - 16,6 %

tworzywa sztuczne - 15,1 %

drobna frakcja popiołowa - 11 %

odpady budowlane - 9,4 %

szkło - 7,1 %

odpady wielkogabarytowe - 4,6 %

metale i aluminum - 4,4 %

odpady mineralne- 3,4 %

tekstylia - 2,9 %

odpady niebezpieczne - 0,7 %

(15,1% i 11% zawartoœci odpadów komunalnych). Segregacja odpadów wymaga od nas samodyscypliny, poœwiêcenia
czasu jak i znalezienia w domu trochê
miejsca na zebrane surowce wtórne, lecz
ostatecznie zyskuje na tym œrodowisko
jak równie¿ nasza kieszeñ.
Przypominamy, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym w Gminie Tyczyn Regulaminem utrzymania czystoœci i porz¹dku,
ka¿de gospodarstwo domowe ma obowi¹zek podpisaæ umowê na wywóz odpadów i posiadaæ kosz lub worek na œmieci, jak równie¿ pod³¹czyæ budynek mieszkalny do sieci kanalizacyjnej lub posiadaæ szczelny zbiornik na nieczystoœci
ciek³e i systematycznie go opró¿niaæ.

Wywozem odpadów komunalnych sta³ych zajmuj¹ siê:
Gospodarka Komunalna w B³a¿owej,
tel. (0-17) 230-14-44;
Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, Bia³a 238,
tel. 017-86-13-000
- TRANS -FORMERS Karpatia w Tarnowie - Zak³ad w Rzeszowie,
tel. (017)-863-45-18
Wywozem nieczystoœci ciek³ych
(szamba) zajmuj¹ siê firmy:
Miejskie Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, Bia³a 238,
tel. 017-86-13-000,
Gospodarka Komunalna w B³a¿owej,
tel. 017-230-14-44.
(bk)

Kto odœnie¿a drogi
Drogi gminne
- Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjny „Drogmark” Domino Marek,
Kielnarowa 103, tel. 693-765-557.
- droga Hermanowa-Czerwonki do granicy Borku Nowego:
Zak³ady Miêsne „Herman” Kielnarowa, tel. 017 22 99 410.
Drogi powiatowe
- Matysówka, Borek Stary: obwód drogowy B³a¿owa,
tel. 017 22 90 782, kom. 0 608 292 972.
- Kielnarowa, Budziwój, Hermanowa,
Tyczyn: obwód drogowy Babica,
tel. 017 27 72 297.

Droga wojewódzka Rzeszów- Dyl¹gówka: obwód drogowy £añcut,
tel. 017 22 52 666.
Przypominamy jednoczeœnie w³aœcicielom nieruchomoœci, ¿e ci¹¿y na nich
ustawowy obowi¹zek uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci (za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej s³u¿¹c¹
dla ruchu pieszego, po³o¿on¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci).
Ustawa z 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz.622 ze zm.)

Mieszkañcom wsi Borek
Stary bo¿ego b³ogos³awieñstwa,
wszelkiego dobra, zdrowia
i pomyœlnoœci w 2008 r. ¿yczy
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Zbigniew Trzeœniowski

Wilki w Hermanowej
Ró¿ne nieszczêœcia dotyka³y t¹
ziemiê. Zarazy okrutne spadaj¹ce z nieba morowym powietrzem. Burze i nawa³nice straszne przywlekane przez p³anetników. Po¿ary pozostawiaj¹ce po sobie
zgliszcza ca³ych miejscowoœci. Powodzie
topi¹ce ludzi i zwierzêta, niszcz¹ce ludzki
dobytek. Wojny okrutne jakie cz³owiek
cz³owiekowi sprawia³, œmieræ i po¿ogê
nios¹ce. No, a choæby pamiêtnego 1772 r.
wojska obce tu wesz³y i oderwa³y j¹ od
Królestwa Polskiego i do s¹siedniego
Cesarstwa Habsburgów niczym swoj¹
przy³¹czy³y, wprowadzaj¹c tu inny, obcy
jêzyk urzêdowy, obce prawo i zwyczaje.
Ale chyba dot¹d za ma³o by³o tych
wszelakich nieszczêœæ, skoro jeszcze jedno nastêpnego roku po ostatnio wspomnianym, te¿ siê tu przyczepi³o. I jakie
dziwne to by³o nieszczêœcie, o ile tylko
niedole i przykroœci mog¹ byæ dziwne czy
dziwniejsze.
Oto od zimy ostatniej, mroŸnej
i œnie¿nej rozpanoszy³a siê w okolicy wataha wilków. Nie dziwota, skoro ju¿ od
Bo¿ego Narodzenia w górach i w dolinach œniegi leg³y na polach i w lasach
spore, a i niczego sobie mróz têgo trzyma³. To te¿ wilki, którym g³ód dokucza³
nie mniej ni¿ innym stworzeniom, grasowa³y, buszowa³y po ca³ej okolicy za
zdobyciem po¿ywienia. Niewielka by³a
ich gromada, bo tylko coœ ze szeœæ sztuk
licz¹ca, ale bestie by³y zuchwa³e, nie daruj¹ce zarówno zwierzynie ³ownej jak
i wiejskim psom, a na ludzi te¿ maj¹cy
chrapkê.
Zapewne trudno zliczyæ ilu¿ to
wêdrowców, którym droga wypad³a
gdzieœ od Lubenii i Straszydla do Tyczyna czy odwrotnie przez borkowskie lasy,
brn¹c w œniegu pod¹¿a³o tamtêdy z dusz¹
na ramieniu i z gor¹c¹ b³agaln¹ modlitw¹
na ustach do Najwy¿szego wznoszon¹.
A tak¿e popieran¹ jeszcze proœbami do
Matki Bo¿ej Gromnicznej czy do œw.
Miko³aja biskupa Miry. Przecie¿ pragnêli
owi wêdrowcy za pomoc¹ Bo¿¹ szczêœliwie przejœæ ten trudny i niebezpieczny
leœny odcinek, wilczej watahy na nim nie
napotkawszy…
- Wo³am o Twoj¹ ³askê Panie. Za
wstawiennictwem œw. Panienki i œw. Miko³aja, zachowaj mnie bezpiecznie, abym
móg³ bez przeszkód ze strony tych ¿ar³ocznych wilków, które siê tu rozpanoszy³y, kroczyæ t¹ drog¹, któr¹ iœæ zacz¹³em
do zamierzonego celu… - modli³ siê tymi
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s³owami Wojciech, handlarz olejem lnianym z Lubenii, wracaj¹cy do domu któregoœ zimowego dnia z targu
w Tyczynie.
I tak modl¹c siê, rozgl¹da³ siê przy
tym strachliwie na wszystkie œwiata strony i szed³ przed siebie z nadziej¹, ¿e proœby jego wys³uchane zostan¹. No i chyba
zosta³y wys³uchane, bo mimo, ¿e mrok
ju¿ by³ na œwiecie a tu w bukowym lesie
szczególnie ju¿ gêsty, uda³o siê Wojciechowi jakoœ szczêœliwie przejœæ przez
Przylasek, nie napotkawszy w nim wcale zbójeckiej wilczej watahy.
Uda³o siê te¿ pomyœlnie przejœæ
têdy wielu innym, ale nie wszystkim
przecie¿ tak ca³kiem szczêœliwie i bez
k³opotów. Oto bowiem dwóch kupców
z G³ogowa, tych co to po wsiach chodzili i handlowali s³onin¹, kupieckim zwyczajem tu kupuj¹c ten towar taniej tam
sprzedaj¹c z zyskiem, uwa¿ali aby jakiej
okazji na zarobek nie utraciæ, spieszyli
siê przy tym bo czas to pieni¹dz przecie¿,
a¿ tu nagle musieli obaj przez parê godzin bezczynnie przesiedzieæ na jednym
z przydro¿nych buków. Musieli, bo ich
ta wilcza wataha w Przylasku dopad³a
i z bied¹ jakoœ przed ni¹ uda³o siê im
schroniæ na wspomniane drzewo. Widzieli obaj dok³adnie z jego wysokoœci
jak groŸnie wilkom gorza³y œlepia ¿ó³tozielonkawym blaskiem, a w rozdziawionych paszczach jeszcze groŸniej po³yskiwa³y rzêdy bia³ych zêbów i wysuwa³y siê
miêdzy nimi ró¿owe ozory. Siedzieli wiêc
wystraszenie kupcy na drzewie tak d³ugo, dopóki wyg³odniale zwierzêta nêcone zapachem niesionej przez kupców
w workach s³oniny, nic tu nie wskórawszy, wreszcie posz³y sobie w las w pogoni za innym k¹skiem.
Zreszt¹ nie tylko ci dwaj g³ogowscy kupcy w ten sposób musieli wycierpieæ swoje. Jeszcze inni te¿ uciekali
przed watah¹ na drzewa. Jednak nie by³o
s³ychaæ o tym, aby wilki te zimow¹ por¹
kogoœ z ludzi rozszarpa³y i zjad³y…
Potem zima jakoœ szczêœliwie minê³a, posz³a sobie daleko za góry i morza, ale rozbójnicza wataha widaæ z¿yta
ju¿ z t¹ okolic¹ nadal tu pozosta³a. Co
rusz by³o o niej s³ychaæ, nawet w bia³y
dzieñ wilki podkrada³y siê pod domostwa
wiosek, szkody tu czyni¹c. Porywa³y
z nich a to œwiniê z podwórka, a to gêœ
znad rzeki. Tak¿e ciele albo ja³ówka czyjaœ pozostawiona nie opacznie bez dozoru na pastwisku stawa³a siê ³upem rabusiów. Potem tylko œcierwo z zamordowanej sztuki, pogryzione, poturbowane
okrutnie gospodarz znajdywa³ nawet nie
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daleko od miejsca, z którego zosta³a porwana. To i zwracano siê ci¹gle duchowo do wspomnianego przed chwil¹ œw.
Miko³aja biskupa z Miry, orêdownika
w takim niebezpieczeñstwie, modl¹c siê,
jak wierzono niezawodnym, znanym od
wieków pacierzem…
- Œwiêty Miko³aju, weŸ kluczyki z
raju. Pozamykaj wœciek³e wilcze gêby,
aby nie mia³y mocy do prosi¹tek, do g¹si¹tek, do ciel¹tek, do bydl¹tek. Krwie
ch³apaæ, skóry drapaæ, koœcie po lesie
roznosiæ…
Ale có¿, Œwiêty nie bardzo by³
rychliwy, albo te¿ inne obowi¹zki mia³
na g³owie, nie tylko te aby w natury wilcze ingerowaæ i ograniczaæ ich wilczy
proceder. To i tym samym o bestiach ci¹gle by³o s³ychaæ, choæ ju¿ teraz póŸn¹
wiosn¹ mo¿e mniej.
Bo te¿ skoñczy³ siê akurat piêkny
wiosenny miesi¹c maj, nasta³ nie mniej
piêkny miesi¹c czerwiec. Na dworskich
polach w Hermanowej, szmat ozimego
¿yta ju¿ œlicznie wyk³oszonego, pod ka¿dym najmniejszym powiewem wiatru
pochyla³ siê w wdziêcznych srebrzystych
uk³onach przed Panem Najwy¿szym,
spogl¹daj¹cym akurat na œwiat przez
uchylone niebieskie okienko. Tym samym niczym woda w spokojnym morzu
falowa³o to zbo¿e ³agodnie na ca³ym rozleg³ym pañskim ³anie. Obok na ³anach
pszenicznych by³o podobnie, ale te¿ te
dodatkowo sw¹ zieleñ przyozdabia³y
wyraŸniej licznymi rumianymi panienkami makowego kwiecia i b³êkitn¹ kawalerk¹ chabrów.
Nie inaczej by³o na ch³opskich
polach, ale tu mniejsze zagony ¿yta czy
pszenicy nie dawa³y takiego wdziêcznego efektu wzrokowego, jak tamte zbo¿a
wypielêgnowane ch³opskim pañszczyŸnianym trudem na rozleg³ych pañskich
polach. Ale i tutaj przeró¿nego kwiecia
by³o w bród, jeœli nawet nie wiêcej ni¿
na dworskich obszarach. By³a przecie¿
wiosna, to i kwit³o wszystko co tylko
mog³o kwitn¹æ, upiêksza³o przeró¿ne
kwiecie ten zazwyczaj szary œwiat...
W taki to jeden piêkny czerwcowy dzieñ, a wypad³o to akurat w pi¹tek,
od Jabczaków w Hermanowej zaraz
z rana, oboje rodzice i starsza ich córka
Zocha, poszli na pañskie ³¹ki odrabiaæ
pañszczyznê przy zbiorze siana. Pogoda
by³a s³oneczna, ale jak to w czerwcu
w ka¿dej chwili mog³a siê ona zmieniæ.
Mog³o siê zachmurzyæ, popadaæ czy
nawet rozlaæ siê na dobre deszczami
Ci¹g dalszy na stronie 13

5 stycznia br. Rada So³ecka wsi
Hermanowa goœci³a w Zak³adach Miêsnych „Herman”, gdzie odby³o siê wspólne spotkanie op³atkowe. Gospodarzy reprezentowali: Janusz Fiejdasz - Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, Ryszard
Macina - Prezes Zarz¹du oraz Marek
Spasiuk - Dyrektor Zak³adów. Przybyli
tak¿e zaproszeni goœcie: Kazimierz
Szczepañski - Burmistrz Tyczyna i ks.
Proboszcz Mieczys³aw Lignowski.
Pan Janusz Fiejdasz, witaj¹c przyby³ych na spotkanie przypomnia³ historiê i dzieñ dzisiejszy Zak³adów.
Firma powsta³a w 1996 r.; jest
spó³k¹ akcyjn¹. „Herman” codziennie
produkuje 30 ton ró¿nych wyrobów miêsnych, które trafiaj¹ do ok. 400 odbiorców w ca³ym kraju. Zak³ad stale rozbudowuje w³asn¹ sieæ handlow¹; ma ponad
50 sklepów firmowych. Za wysok¹ jakoœæ wyrobów „Herman” otrzyma³ wiele presti¿owych nagród, w tym „Certyfikat Najwy¿szej Jakoœci” (2006 r.).
Zak³ad zatrudnia ok. 350 osób
i jest jednym z najwiêkszych pracodawców w okolicy. Du¿¹ grupê zatrudnionych stanowi¹ mieszkañcy Hermanowej,
o których kwalifikacjach i zdyscyplinowaniu p. Janusz Fiejdasz wyra¿a³ siê
w samych superlatywach.

Hermanowa

Spotkanie op³atkowe

Gospodarze wielokrotnie podkreœlali, ¿e bardzo zale¿a³o im na nawi¹zaniu kontaktów z Rad¹ So³eck¹, co uda³o
siê po raz pierwszy od dziewiêciu lat odk¹d „Herman” rozpocz¹³ w Czerwonkach swoj¹ dzia³alnoœæ. Potraktowali to
spotkanie jako pocz¹tek wspó³pracy na
dalsze lata.
W imieniu Samorz¹du Wsi Hermanowa serdeczne podziêkowania dla

w³adz Zak³adów Miêsnych „Herman” za
zaproszenie, za mi³¹, œwi¹teczn¹ atmosferê op³atkowego spotkania oraz otwarte serca na wspó³pracê, wraz z najlepszymi ¿yczeniami dla ca³ej Za³ogi na 2008
rok sk³ada

Marta Leniart
So³tys Wsi

PójdŸmy wszyscy do stajenki

III Przegl¹d kolêdowy

Godzina pó³nocy wybija
s³ychaæ fajerwerki - wiwaty
wszyscy siê ciesz¹, raduj¹
nadzieja rozkwita jak kwiaty.

20 stycznia 2008 r. uroczysta Msza œw. w koœciele parafialnym w Tyczynie (o godz. 16.00) pod przewodnictwem JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego poprzedzi koncert III Przegl¹du kolêdowego, który
rozpocznie siê w sali widowiskowej Domu Kultury
o godz. 17.15.
W koncercie wystapi¹:
> Schola Parafii Œw. Trójcy i Œw. Katarzyny w Tyczynie,
dyrygent Agnieszka Fudali
> Chór Reprezentacyjny Gimnazjum w Chmielniku, dyrygent Justyna Szela
> Chór Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Tyczynie, dyrygent Diana Ha³oñ
> Chór „Gaudete” Parafii Matki Bo¿ej £askawej i Stowarzyszenia „Pro Regione”
w Chmielniku, dyrygent Justyna Szela
> Chór Kameralny „Collegium Musicum” WDK w Rzeszowie,
dyrygent Andrzej Szypu³a
> Chór „Sancta Familia” Parafii Œw. Rodziny w Rzeszowie,
dyrygent Ludwik Sowiñski
> Chór „Nicolaus” Parafii Œw. Miko³aja i Oœrodka Kultury w Kraczkowej,
dyrygent Zdzis³aw Magoñ
> Chór „Emmanuel” Parafii Œw. Judy Tadeusza w Rzeszowie,
dyrygent Roman Olszowy
> Chór „Cantata” Parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie, dyrygent Boles³aw Antoniak
> Chór „Sancta Catarina” Parafii Œw. Trójcy i Œw. Katarzyny w Tyczynie,
dyrygent Beata Adamczyk.

Nowy Rok siê zaczyna,
od nas tak wiele zale¿y,
œmia³o kroczmy do przodu,
by spe³niaæ; plany zamierzeñ

Anna Kocór

Dyrektorem artystycznym Przegl¹du jest Andrzej Szypu³a, a organizatorami:
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Rzeszowskiej,
- Parafia Œw. Trójcy i Œw. Katarzyny,
- Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
w Tyczynie
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Mariana Polewczaka perypetie z w³adz¹ ludow¹ w tle
Przede mn¹ stary „G³os Tyczyna”, nr 23/90, a w nim ciekawy artyku³
pana Mieczys³awa Skotnickiego pt. „Proces tyczyñskiej m³odzie¿y”. W marcu
1955 r. Urz¹d Bezpieczeñstwa przerwa³
brutalnie dzia³alnoœæ podziemnej organizacji pod nazw¹ „Konspiracyjne Wojsko
Polskie”. Jan Szymañski, wraz liczn¹
grup¹ tyczyñskiej m³odzie¿y znalaz³ siê
w krytycznej sytuacji. Warunki w jakich
przysz³o im funkcjonowaæ by³y straszne.
Przybli¿yæ je mo¿e historia pana Mariana Polewczaka, który co prawda w Tyczynie siê nie urodzi³, ani nawet nigdy
nie mieszka³, ale z sympati¹ wyra¿a siê
o miasteczku nad Strugiem. Przez okres
trzech lat jeŸdzi³ bowiem przez Tyczyn
do pracy w Grzegorzówce.
Wróæmy siê jednak do czasu kiedy m³ody Polewczak bêd¹c tu¿ przed
egzaminem dojrza³oœci nale¿a³ do „Zespo³u Samokszta³ceniowego Filomaci”.
Z pewnoœci¹ warto wspomnieæ, ¿e bardzo znacz¹c¹ rolê w tym zespole pe³ni³
obecnie znany naukowiec z Uniwersytetu Rzeszowskiego, pan prof. dr hab. Józef Pó³æwiartek. M³odzi konspiratorzy
mieli jednak pecha i ówczesne w³adze
bezpieczeñstwa przerwa³y ich dzia³alnoœæ. Marian Polewczak znalaz³ siê
w potrzasku w dniu 21 marca 1953 r.
Odt¹d areszt Wojewódzkiego
Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego
w Rzeszowie, zwany „monopolem”, sta³
siê miejscem gdzie uczeñ klasy maturalnej rzeszowskiego Liceum Pedagogicznego znalaz³ siê wbrew swej woli. W piwnicznej celi nr 6 by³y cztery piêtrowe
¿elazne ³ó¿ka. Na wysokoœci 2.5 metra
by³o ma³e okratowane okienko, a w k¹cie sta³ tak zwany sedes-kibel. Marian
otrzyma³ miskê, garnek oraz ³y¿kê. Jedzenie to zupe³nie osobny temat, po
pierwsze nie by³o go wiele, na œniadanie
pó³ litra kawy zbo¿owej, na obiad zazwyczaj dawano zupê, groch, kaszê, albo
kapuœniak. Kolacja na ogó³ sk³ada³a siê
z samej kawy zbo¿owej. Na ca³y dzieñ
aresztant otrzymywa³ æwiartkê gliniastego chleba. Po drugie natomiast, jedzenie
by³o kiepskiej jakoœci i nie by³o go du¿o,
uczucie g³odu towarzyszy³o osadzonym
niemal zawsze. Posi³ki podawa³ osadzonym, nie odzywaj¹c siê zreszt¹ do nich
wcale, inny wiêzieñ, by³y funkcjonariusz
Milicji Obywatelskiej
Aresztantom towarzyszy³ ci¹g³y
lêk w oczekiwaniu na przes³uchania, które najczêœciej odbywa³y siê w nocy.
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Jednym zdaniem gdyby chcieæ to wszystko podsumowaæ, to trzeba z perspektywy czasu oceniæ, ¿e wœród przetrzymywanych ludzi powszechne by³o wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Do tego trzeba tak¿e dodaæ, ¿e szkorbut, obrzêki nóg,
zak³ócenia snu, nierzadko œwierzb i inne
choroby dope³nia³y gehennê aresztantów.
Bardzo kiepsko by³o tak¿e z higien¹, k¹pieli aresztanci byli na ogó³ pozbawiani.
Jedynie krótki dziesiêciominutowy spacer na podwórzu dawa³ okazjê do podreperowania si³.
Marian przebywa³ w celi z Henrykiem Czmel¹ - cz³onkiem by³ej Armii
Krajowej, z ksiêdzem doktorem Stanis³awem Kluzem, a tak¿e z pewnym in¿ynierem z rzeszowskiej WSK podejrzanym o sabota¿. Ca³e towarzystwo uzupe³nia³ Zygmunt, cz³onek podziemnej
organizacji z Pilzna. Nie mo¿na by³o
w ¿aden sposób nawi¹zaæ kontaktu
z „lokatorami” z s¹siednich cel mieszkalnych., panowa³a w tym wzglêdzie pe³na
izolacja. W celi mieszkañcy rozmawiali
na tak zwane bezpieczne tematy, przekazywali sobie informacje, obawiano siê po
prostu konfidentów, których w takich
miejscach tak¿e nie brakowa³o. Najczêœciej spotykane zarzuty formu³owane
wobec aresztantów to chêæ obalenia przez
nich ustroju socjalistycznego w Polsce
oraz chêtnie obwiniano ich o wrogi stosunek do PZPR oraz ZSRR. Pozbawieni
wolnoœci ludzie szukali pocieszenia.
Modlili siê w tajemnicy, indywidualnie,
trzeba by³o siê z tym kryæ.
Osobny temat to stra¿nicy - oddzia³owi, którzy po otwarciu celi, milcz¹c
palcem wskazywali osobê, co znaczy³o,
¿e trzeba zebraæ si³y i iœæ na przes³uchanie. Doprowadzaj¹c nieszczêœników
funkcjonariusze czêsto przy tym nie sk¹pili szturchañców, wyzwisk oraz przekleñstw.
Po zakoñczonym œledztwie Mariana zawieziono samochodem do wiêzienia w rzeszowskim zamku.Tam na
parterze, Komisja Specjalna do walki
z nadu¿yciami i szkodnictwem gospodarczym na czele z pani¹ Ann¹ Koszel¹ póŸniejsz¹ sêdzi¹ S¹du Rejonowego
w Rzeszowie orzek³a dla niedosz³ego
maturzysty karê dwóch lat pobytu
w Oœrodku Pracy. Marian trafi³ wiêc najpierw do Jelcza ko³o Wroc³awia, gdzie
przebywa³o w tym czasie oko³o szeœciu
tysiêcy wiêŸniów, którzy w wiêkszoœci
pracowali w miejscowej fabryce samo-
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chodów. Zanim m³ody cz³owiek wyszed³
na wolnoœæ musia³ jeszcze siedem miesiêcy przepracowaæ w kopalni „Milowice” w Sosnowcu. Warunki pracy by³y
bardzo ciê¿kie, kusi³ jednak fakt, ¿e za
jeden dzieñ pracy pod ziemi¹ zaliczano
wtedy wiêŸniowi dwa dni kary.
W koñcu nadesz³a d³ugo oczekiwana chwila i Marian, w dniu 21 czerwca 1954 roku skorzysta³ z warunkowego
przedterminowego zwolnienia i wyszed³
na wolnoœæ. Zda³ póŸniej maturê,
a w 1956 r. doczeka³ siê czasów, w których móg³ podj¹æ pracê w zawodzie nauczyciela. Minê³y kolejne lata, w 1995 r.
S¹d Okrêgowy w Rzeszowie swoim postanowieniem zrehabilitowa³ Polewczaka daj¹c mu powody do zas³u¿onej przecie¿ satysfakcji.

Fudali Dariusz

Kol. Ma³gorzacie Salach
wyrazy szczerego wspó³czucia
z powodu œmierci

TEŒCIOWEJ
sk³adaj¹:
Dyrektor, Nauczyciele,
Pracownicy i M³odzie¿ Zespo³u
Szkó³ w Tyczynie

Nie tylko 997
Kontakt telefoniczny w godz. 6.00-14.00
Komisariat Tyczyn 017-23-02-997
Posterunek Chmielnik 017-22-96-997
Posterunek Hy¿ne
017-22-95-997
Posterunek Lubenia
017-87-10-013
W pozosta³ych godzinach nale¿y
dzwoniæ na numer Pogotowia Policji 997
(numer bezp³atny).

Wilki w Hermanowej
Ci¹g dalszy ze strony 10
œwiêtojañskimi. A w nich siano by zmarnia³o. Popêdza³ ekonom, przynaglali karbowi ludzi do pracy. To i poszli Jabczaki
wraz z innymi odrabiaæ pañszczyznê.
M³odsza z ich córek, Agnieszka,
te¿ ju¿ panna na wydaniu jako i tamta
starsza wspomniana przed chwil¹, pozosta³a sama w cha³upie. Ona mia³a tu swoje obowi¹zki. Z rana musia³a popaœæ na
miedzy obie posiadane przez rodzinê krowiny, a potem uwarzyæ rodzicom i starszej siostrze postny pi¹tkowy posi³ek, aby
mieli czym siê posiliæ kiedy z pañskich
pól wróc¹ pod wieczór do domu. Pokrz¹ta³a siê najpierw po izbie, zdjê³a z palenia kilka przesuszonych szczyp, i u³o¿y³a je w stosik na nalepie pod dynarkiem,
aby mia³a wszystko gotowe do rozpalenia skoro tylko przygoni krowy z pola.
Potem wziê³a z sionki powrózki i posz³a
z nimi pod przydaszek, bo teraz tam,
a nie jak zim¹ w izbinie trzymane by³y
obie krowy…
- No ! Bydl¹tka, zaraz idziecie
w pole ze mn¹. Cieszcie siê bo bez jarzem na karkach. Paœæ siê dzisiaj bêdziecie, a nie pracowaæ… - wo³a³a weso³o do
porykuj¹cych na jej widok krów. Zak³ada³a im przy tym na rogi konopne powrózki zwi¹zane w pêtle, odsuwaj¹c zarazem dalej od ¿³obów ciê¿kie grabowe
jarzma zak³adane czêsto krowom wykorzystywanym tak¿e w gospodarstwie jako
si³a poci¹gowa.
Jak zwykle ostatnio, tak i tego
dnia pas³a krowiny na ugorku i na przyleg³ej do niego miedzy oddzielaj¹cej ich
Jabczakowy pó³³anek od pola s¹siadów
Kalandyków i innych. Zagony te by³y po³o¿one z dala od wioski, niedaleko przysió³ka Gradkowiec, i blisko kompleksu
leœnego w Przylasku. Trawa na miedzy
by³a ³adna, to te¿ krowy mia³y siê tu czym
po¿ywiæ, ale te¿ Agnisia musia³a ca³y
czas uwa¿aæ i trzymaæ je za powrózki
krótko, aby w szkodê nie wesz³y i posila³y siê tylko tym co na miedzy wyros³o,
pachn¹c¹ macierzank¹ , z³ocistym rozchodnikiem i innym przeró¿nym zielskiem.
Pas³a krowy, a aby czas jej szybciej lecia³ przyœpiewywa³a sobie weso³o, a tych wiejskich przyœpiewek zna³a
bez liku, w tym wiele weselnych. Przecie¿ dru¿k¹ na weselach ju¿ wielokroæ
by³a, i sama ju¿ za m¹¿ mia³a wnet wychodziæ, a jeszcze dziœ z wieczora ze
swym umi³owanym Jasiem zamierza³a

siê spotkaæ. Teraz z rosn¹cych na polu
b³awatów, wi³a sobie wianek, dostrajaj¹c go czerwonymi makami i bia³o-¿ó³tym rumiankiem. Zrywaj¹c kwiaty omija³a tylko blado liliowe k¹kole…
- Was nie zerwê k¹kole…was nie
dotknê…bo was diabe³ w polu zasia³…ludziom na szkodê, a sobie na pociechê… a ja diab³a nie lubiê… a ja diab³a siê bojê…- mówi³a cicho miêdzy zrywaniem kolejnych chabrów czy maków,
i wplataniem ich do swego wianka.
Wreszcie uwity wianek za³o¿y³a
na g³owê, obciskaj¹c nim swe d³ugie z³ociste w³osy…
- Oj, szkoda wielka, ¿e zwierciade³ka nie mam tu w polu, a i do ruczaju
daleko, przypatrzy³abym siê odbiciu…
musi mi ³adnie byæ w tych kwiatach…pomyœla³a. - £adnie mi to ³adnie we wianeczku by³o… - zanuci³a sobie przy tym.
Zbli¿a³o siê ju¿ po³udnie, w polu
nie by³o widaæ ludzi. Wiêkszoœæ przebywa³a na pañskim. Korzystaj¹c z pogody
pracowali tam przy sianie podobnie jak
i Jabczakowie. Tu w odleg³ym od wioski polu Agnieszka by³a sama nie pierwszy raz przecie¿, nie ba³a siê bo i kogo.
Jednak trzymane przez ni¹ na powrozach
krowy pas¹ce siê dot¹d ³adnie, w pewnej
chwili zaczê³y niespokojnie parskaæ.
A potem przesta³y siê nagle paœæ i unios³y swe pyski do góry, jakby przestraszone czymœ porykiwa³y niespokojnie, jakby sygnalizowa³y wszem jakieœ niebezpieczeñstwo…
- Co jest ? Co jest ? Cielicha,
Kwiata, paœcie siê…no… - uspokaja³a je
Agnieszka.
Ale to niewiele da³o, krowy nadal by³y niespokojne. Coraz bardziej ruchliwe, poczym nagle obie porykuj¹c
skoczy³y gwa³townie przed siebie, wyrywaj¹c tym samym mocnym szarpniêciem powrózki z r¹k dziewczyny…
- No, co z wami ! Stójcieeee !…
Cielichaaa !…. Kwiataaaa!…- wo³a³a za
nimi przejmuj¹co Agnieszka.
Bydlêta jednak nie s³ucha³y jej,
jakby sp³oszone czymœ popêdzi³y ile si³
mia³y w nogach w stronê odleg³ej st¹d
zabudowy wsi. Dziewczyna ruszy³a za
nimi, ale biegn¹c ledwie po kilku krokach potknê³a siê na czymœ i upad³a jak
d³uga na ziemiê, spadaj¹c z miedzy
w piêknie ukwiecone zbo¿e, z którego
niedawno zrywa³a kwiaty do swego
wianka. Poderwa³a siê zaraz na nogi, ale
znowu upad³a, tym razem przywalona jakimœ sporym kud³atym ciê¿arem…
- Laboga…chyba diabe³ ten od
k¹koli… - krzyknê³a. Poczu³a przy tym

gdzieœ w karku straszny ból, szarpi¹cy,
dusz¹cy j¹. A za moment to ju¿ chyba
nic nie czu³a.
Nie by³ to jednak diabe³ tym napastnikiem, a jeœli by³ on to w wilczej
skórze.
Kiedy wieczorem rodzice Agnieszki i jej siostra wrócili z pañskiego do
domu, zastali przy cha³upie krêc¹ce siê
obie ich krowy z nie zdjêtymi z rogów
powrozami. W izbie przygotowane by³o
na nalepie drewno do zapalenia, obok kocio³ek nape³niony by³ wod¹ na zacierkê,
ale Agnieszki nie by³o widaæ nigdzie.
Dziewczyna nie wróci³a te¿ do domu na
noc. Rankiem poszli wiêc j¹ szukaæ, i nie
szukali d³ugo.
W polu, w zbo¿u znaleziono potarmoszone zw³oki dziewczyny. Przy
nich le¿a³ nie uszkodzony wianek uwity
z chabrów, maków i rumianku. Zbolali
rodzice, przejêci zgroz¹, pozbierali do
lnianej p³achetki to wszystko, co zosta³o
z ich m³odszej córki…
Pogrzeb dziewczyna mia³a ³adny.
Na wieku prostej trumny le¿a³ wianek,
który sobie sama w polu uwi³a. Z tych
chabrów b³êkitnych jak jej oczy, z maków koloru jej tragicznie przelanej krwi,
i jak jej w³osy z bia³o-z³ocistych rumianków œwiadcz¹cych o jej panieñskiej niewinnoœci. W pogrzebowym licznym orszaku, w którym w to niedzielne popo³udnie chyba ma³o kogo ze wsi brakowa³o,
jej szcz¹tki z rodzinnej chaty poniesiono
do tyczyñskiej œwi¹tyni, a potem na tamtejszy cmentarz przykoœcielny.
Po pogrzebie ksi¹dz prepozyt
przejêty t¹ tragedi¹ nie mniej ni¿ inni,
wpisa³ dr¿¹c¹ rêk¹ w kronice parafialnej,
¿e: W dniu 11 czerwca za dopustem Bo¿ym wilki pozbawi³y ¿ycia i po¿ar³y
osiemnastoletni¹ Agnieszkê Jabczakówn¹, pas¹c¹ byd³o...
I ta plaga, jako i inne nieszczêœcia
drêcz¹ce tutejszych ludzi, musia³a mieæ
swe ofiary. I jak widaæ mia³a…
W „Kronice parafii Tyczyn” T I, na str.
7 rêk¹ ks. Leopolda Olcyngiera pod rokiem 1773 zapisano m. in. tak: „ ¿ar³oczne, dzikie wilki (grasuj¹ce w tym roku),
po¿ar³y i pozbawi³y ¿ycia Agnieszkê Jabczakównê lat 18, ze wsi Hermanowa pas¹c¹ byd³o".

Zbigniew Trzeœniowski
O innych legendach z Gminy Tyczyn mo¿na przeczytaæ w wydanym staraniem Urzêdu Gminy i Miasta w Tyczynie zbiorze legend p.t. „Wokó³ tyczyñskiego wzgórza”.

G£OS TYCZYNA

1/2008

13

Uczta z celuloidu
Nowy Rok zwyk³ wprowadzaæ
w ¿ycie nowe pomys³y, œwie¿e spojrzenia. S³owem: zmiany. Korzystaj¹c wiêc
z goœcinnoœci „G³osu …” chcia³bym
ubarwiæ i rozszerzyæ jego ramy o obce
dotychczas zjawisko. Mam tu na myœli
X Muzê, tê najbardziej popularn¹, bo
przecie¿ atrakcyjn¹ i wdziêczn¹. Chcia³bym u³atwiæ Pañstwu poszukiwanie rozrywki, proponuj¹c kinowe nowoœci. Bêdê
wiêc rad, jeœli choæ trochê pomogê Pañstwu wybraæ drogê do sali kinowej.

Zacz¹æ bym chcia³ propozycj¹,
która z pewnoœci¹ pretendowaæ bêdzie do
tegorocznych Oscarów. Ju¿ na ekranach
naszych kin mo¿na zobaczyæ najnowszy
film Ridley'a Scott'a pt. „American
Gangster”. Utwór wydaje siê byæ zaspokojeniem ego niejednego Amerykanina,
bowiem bogate, hollywoodzkie kino
gangsterskie wizytowali dotychczas
z regu³y cudzoziemcy. Albo byli to mafiosi Cosa Nostry czy Ala Capone z w³oskimi korzeniami, albo cz³onkowie Szanghajskiej Triady czy Yakuzy. Tutaj bohaterem jest rodowity, czarnoskóry Amerykanin Frank Lucas, postaæ, która wyraŸnie zapisa³a siê na ciemniej karcie historii USA. Jeden z bossów narkotykowych wczesnych lat 70. dorobi³ siê fortuny szmugluj¹c setki kilogramów heroiny w trumnach amerykañskich ¿o³nierzy poleg³ych w Wietnamie. Jego sposobem na sukces by³a za³kowita samodzielnoœæ, co wi¹za³o siê z pomijaniem poœredników w interesach. Taka droga dzia³ania wymusza³a walkê na dwóch frontach - z prawem i z konkurencj¹. I o tym

Obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ

jest ten film, o walce bezwzglêdnej, bez
zasad, o dobra materialne, poklask, poszanowanie i w³adzê. To wszystko nie
obejdzie siê jednak bez posmaku klêski,
moralnej i ideowej. „American Gangster”
to bardzo udane odtworzenie realiów panuj¹cych w Ameryce sprzed 40 lat: murzyñski Harlem, ulice pe³ne narkomanów,
bieda i brak nadziei. Z drugiej strony,
wspania³e samochody, luksusowe pa³ace „grubych ryb”, futra z gronostajów,
z³ote sygnety, ... i rozpusta. W koñcu
wojna w Wietnamie, jej pocz¹tek i koniec, problem ze wzrostem przestêpczoœci i zmiany rokuj¹ce nadziejê. To wszystko autentyczne i realne. I choæby z tego
powodu warto zobaczyæ ten film serwuj¹c sobie lekcjê historii Stanów Zjednoczonych. Dodatkow¹ motywacj¹ mo¿e
byæ nazwisko re¿ysera, cz³owieka
z umiejêtnoœci¹ precyzyjnego odtwarzania realiów i miejsc, kreœl¹cego œwietnie
psychologiê swoich postaci.
Serdecznie zapraszam do kin.
„American gangster”
Premiera: 25.01.2008, Re¿. Ridley Scott
Wyst.: Denzel Washington, Russell Crowe

Rafa³ Kaplita
Burmistrz Tyczyna

w³aœcicieli budynków
Bez wzglêdu na porê roku w³aœciciel budynku ma obowi¹zek utrzymywaæ
w nale¿ytym stanie, porz¹dku i czystoœci pomieszczenia w budynku oraz urz¹dzenia, które s³u¿¹ do wspólnego u¿ytku
mieszkañców. Musi te¿ dbaæ o porz¹dek,
czystoœæ otoczenia tego budynku.
Zim¹ do czynnoœci, które musi
w zwi¹zku z tym wykonywaæ, nale¿¹
m.in.: odœnie¿anie chodnika wzd³u¿ budynku. Oprócz œniegu z tej powierzchni
powinien te¿ usuwaæ wszelkie oblodzenia, a przynajmniej posypywaæ tê powierzchniê piaskiem, aby zapewniæ
bezpieczeñstwo mieszkañcom i przechodniom.
W³aœciciel musi te¿ zapewniæ systematyczne usuwanie sopli, które zwisa³yby z dachu, poniewa¿ one równie¿ zagra¿aj¹ zdrowiu i ¿yciu przechodniów.
Natomiast nieusuwane na bie¿¹co kawa³y lodu, które znajduj¹ siê w rynnach na
zewn¹trz budynku, mog¹ spowodowaæ
zalanie œcian w mieszkaniach.
Gdyby dosz³o do wypadku na
chodniku przylegaj¹cym do budynku i na
przyk³ad przechodzieñ lub najemca z³a-
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ma³ rêkê, to wówczas mo¿e domagaæ siê
odszkodowania od w³aœciciela nieruchomoœci. Powinien wówczas udowodniæ, ¿e
chodnik by³ oblodzony, nieposypany piaskiem i stanowi³ zagro¿enie dla przechodniów.
W³aœciciel nie uniknie odpowiedzialnoœci nawet gdy udowodni, ¿e zatrudni³ zarz¹dcê nieruchomoœci, który powinien dbaæ o usuwanie œniegu i oblodzenia w otoczeniu budynku.
W³aœciciel odpowiada z tytu³u
tzw. winy w wyborze, czyli za cudzy
czyn. Ponosi odpowiedzialnoœæ za czyny osoby (w tym przypadku za niedope³nienie przez ni¹ obowi¹zków), której powierzy³ wykonywanie zarz¹dzania nieruchomoœci¹.
Je¿eli zostanie przez s¹d zobowi¹zany do wyp³aty odszkodowania, to
wówczas mo¿e wyst¹piæ z roszczeniem
o tê kwotê do osoby, której powierzy³
zarz¹d nieruchomoœci¹, zleci³ sprz¹tanie,
odœnie¿anie i usuwanie skutków oblodzenia w otoczeniu budynku.

„Gazeta Prawna”, grudzieñ 2007
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dzia³aj¹c na podstawie art.35 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Tyczynie,
ul. Rynek 18 oraz na stronie internetowej www.tyczyn.pl/bip zosta³
umieszczony wykaz nieruchomoœci
przeznaczonych do zbycia w trybie
przetargu dotycz¹cy dzia³ek nr 1911,
1914, 616/4 po³o¿onych w Borku
Starym oraz dzia³ki nr 71 po³o¿onej
w Matysówce.
Bli¿sze informacje dotycz¹ce
wy¿ej wymienionych nieruchomoœci
mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w Tyczynie, pokój nr 11.

So³tys wsi Kielnarowa

Janusz P³odzieñ
przyjmuje mieszkañców w ka¿dy
czwartek w godz. 18.00-20.00
w biurze w Domu Ludowym

Jeœli szukasz pracy...
Nazwa stanowiska
numer oferty
- aserwisant telefonów
komórkowych
111
- liczarz
110
- pracownik produkcji
109
- kierowca kat. C
108
- mechanik samochodowy
107
- kierowca kat. C
106
- konsultant infolinii technicznej 103
- sprzedawca-salonik prasowy
101
- operator koparko³adowarki
100
- pracownik baru
99
- przedstawiciel handlowy
98
- operator maszyny sprz¹taj¹cej
97
- spec. ds. oferowania i kosztorysów 96
- kasjer-sprzedawca
95
- pracownik do obs³ugi traka
taœmowego
94
- pracownik budowlany
93
- kierownik grupy produkcyjnej
92

Te i inne oferty pracy znajdziesz
w Gminnym Centrum Pracy
(Tyczyn, ul. Rynek 25) czynnym
od poniedzia³ku do pi¹tku od
godz. 7.30 do godz. 15.30,
tel. 017-22-91-885.

Porady prawne
W siedzibie Gminnego
Centrum Informacji w Tyczynie,
ul. Rynek 25, w ka¿dy czwartek
w godz. od 9.00 do 13.00
bezp³atnych porad prawnych
udziela
mgr Maciej Bandelak

Centrum Informacji Gospodarczej
w Tyczynie
z siedzib¹ w Gminnym Centrum Pracy
(Tyczyn, ul. Rynek 25)
oferuje
bezp³atne porady z zakresu
pozyskiwania dotacji unijnych
dla ma³ych i œrednich firm,
których udziela Dominik Rybka,
ekspert VENTO Consulting w ka¿dy
poniedzia³ek w godz. 8.00-11.00,
tel. 017-22-91-885, 502-188-134.

Zasiedzenie nieruchomoœci
Stosownie do uregulowañ zawartych w kodeksie cywilnym istniej¹ dwie
przes³anki nabycia w³asnoœci nieruchomoœci przez zasiedzenie: posiadanie samoistne nieruchomoœci oraz up³yw czasu (w przypadku, gdy mówimy o posiadaniu w dobrej wierze jest to okres 20
lat, zaœ w przypadku z³ej wiary - 30 lat).
Posiadaczem samoistnym jest osoba niebêd¹ca formalnie w³aœcicielem rzeczy,
jednak¿e faktycznie w³adaj¹ca rzecz¹ tak
jak w³aœciciel, z wol¹ takiego w³adania;
czyli taka, której posiadanie ma treœæ prawa w³asnoœci. W razie trudnoœci z okreœleniem charakteru posiadania pos³ugujemy siê ustawowym domniemaniem, ¿e
ten, kto rzecz¹ faktycznie w³ada, czyli zamieszkuje dan¹ nieruchomoœæ, p³aci podatki, czy te¿ uprawia j¹, je¿eli jest to
dzia³ka rolna - jest posiadaczem samoistnym i to domniemania w razie procesu s¹dowego dzia³a na korzyœæ posiadacza, a nie w³aœciciela. Natomiast u¿ytkownik nieruchomoœci, najemca, dzier¿awca lub osoba maj¹ca do nieruchomoœci inny tytu³ prawny (wynikaj¹cy np.
z umowy z w³aœcicielem), z którym ³¹czy
siê okreœlone w³adztwo nad t¹ nierucho-

moœci¹, s¹ posiadaczami zale¿nymi i jako
tacy, nie nabêd¹ w³asnoœci nieruchomoœci przez zasiedzenie.
Ocena, czy posiadacz w³ada nieruchomoœci¹ w z³ej czy w dobrej wierze
jest kwesti¹ z³o¿on¹, gdy¿ nie s¹ to pojêcia zdefiniowane w kodeksie cywilnym.
W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje
siê, ¿e dobra wiara, z któr¹ ³¹czy siê mo¿liwoœæ zasiedzenia po up³ywie 20 lat posiadania, oznacza stan œwiadomoœci posiadacza wyra¿aj¹cy siê w b³êdnym, ale
usprawiedliwionym przekonaniu o przys³uguj¹cym mu prawie w³asnoœci, mimo
¿e rzeczywisty stan prawny jest odmienny. O z³ej wierze, a tym samym o mo¿liwoœci zasiedzenia po up³ywie 30 lat posiadania, mo¿emy mówiæ wówczas, gdy
posiadacz ma œwiadomoœæ, ¿e nie przys³uguje mu prawo w³asnoœci albo te¿ nie
ma tej œwiadomoœci, jednak¿e powinien
j¹ mieæ, gdyby postêpowa³ z nale¿yt¹ starannoœci¹ i zgodnie z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.

Dorota Wolak
doradca w Podkarpackim Oœrodku
Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
w Rzeszowie

Artyku³ wspó³finansowany ze œrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej
w ramach Rz¹dowego Programu-Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Przypominamy
pracuj¹cym...
Czas pracy.
W tym roku bêdziemy pracowaæ
253 dni, co daje przy oœmiogodzinnym
dniu pracy - 2024 godziny. Dni wolnych,
niedziel i œwi¹t (przy piêciodniowym tygodniu pracy) mamy a¿ 112. Za Œwiêto
Zmar³ych (1 listopada) wypadaj¹ce
w sobotê dostaniesz w innym czasie dzieñ
wolny. Szczególnie optymistycznie wygl¹daj¹ maj, sierpieñ, listopad i grudzieñ.
Kusz¹ ulubionymi d³ugimi weekendami.
Wystarczy tylko wypisaæ wniosek
o urlop.
D³ugie weekendy
1-4 maja
(4 dni wolnego, 1 dzieñ urlopu)
22-25 maja
(4 dni wolnego, 1 dzieñ urlopu)
8-11 listopada
(4 dni wolnego, 1 dzieñ urlopu)
25-28 grudnia (4 dni wolnego)

21 stycznia br. o godz. 14.30
w sali narad Urzêdu Miejskiego w Tyczynie odbêdzie siê spotkanie przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w Gminie.
Celem spotkania bêdzie omówienie mo¿liwoœci uzyskania dotacji
w 2008 r. oraz wymogi dotycz¹ce
przygotowania dokumentacji sprawozdawczej za 2007 r.
Zapraszamy
do nowo otwartego
sklepu firmowego
Zak³adów Miêsnych
„Herman” S.A. przy Zak³adzie w Kielnarowej 440. Dojazd z Rzeszowa autobusem 126, kierunek Czerwonki.
Oferujemy pe³ny asortyment
w atrakcyjnych cenach. Realizacja zamówieñ specjalnych, na wesela, komunie
i inne imprezy okolicznoœciowe. Sklep
czynny: poniedzia³ek 8.00-17.00
wtorek-pi¹tek 6.00-18.00
sobota 6.00-14.30
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Urz¹dzenia przeciwpowodziowe

Sposób na cofkê
Wystêpuj¹ce spiêtrzenia œcieków
w studzienkach kanalizacyjnych s¹ zjawiskiem nieuniknionym. Powoduj¹ one
wzrost zagro¿enia ze strony cofaj¹cej siê
wody z przykanalików, a w ostatecznoœci zalanie dolnych partii obiektów pod³¹czonych do sieci kanalizacyjnej.
G³ówn¹ przyczyn¹ powoduj¹c¹ spiêtrzenia wody jest:
- nieszczelna kanalizacja sanitarna zasilana dodatkowo wodami gruntowymi
i opadowymi,
- ma³e spadki przewodów w konsekwencji zmniejszona prêdkoœæ przep³ywu,
- uszkodzenia œcian kana³ów (drogi komunikacyjne, korzenie drzew),
- sedymentacja zanieczyszczeñ na dnie
kana³ów (m.in. piasku i kamieni) w konsekwencji zmniejszenie przekroju czynnego przewodów,
- kultura u¿ytkowników (wrzucanie do
kanalizacji artyku³ów higienicznych,
materia³ów budowlanych i itp.),
- zwiêkszone opady deszczu, burze, przyœpieszone topnienie œniegu.
Aby nie dopuœciæ do zalania dolnych partii obiektów pod³¹czonych do
sieci kanalizacyjnej w przypadku tzw.
cofki nale¿y stosowaæ urz¹dzenia przeciwzalewowe. Stosowanie urz¹dzeñ
przeciwzalewowych zawarte jest w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,

dzia³ IV: wyposa¿enie techniczne budynków, rozdzia³ 2; kanalizacja œciekowa
i deszczowa § 124 (Dz.U. nr 75 z 2002 )
Stwierdza ono co nastêpuje: ,,Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeñ w budynku po³o¿onych poni¿ej poziomu,
z którego krótkotrwale nie jest mo¿liwy
grawitacyjny sp³yw œcieków, mo¿e byæ
wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach ³atwo dostêpnych urz¹dzeñ przeciw- zalewowych o konstrukcji umo¿liwiaj¹cej ich szybkie zamkniêcie rêczne lub samoczynne, a w budynkach u¿ytecznoœci publicznej - zamkniêcie samoczynne”.
Na rynku dostêpnych jest kilka rodzajów urz¹dzeñ przeciwzalewowych
m.in. austriackiej firmy HL, Kessel, Viega, Dallmer a ostatnio tak¿e producenta
z Polski firmy Capricon. Wybieraj¹c
konkretny typ urz¹dzenia przeciwzalewowego, nale¿y zwróciæ szczególn¹
uwagê na materia³ z którego wykonany
jest g³ówny element zamykaj¹cy (klapa,
zasuwa, t³ok) oraz na dopasowanie tego
elementu do gniazda w urz¹dzeniu.
Generalnie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce mo¿emy podzieliæ na dwie g³ówne kategorie: automatyczne i rêczne.
Urz¹dzenia zamykaj¹ce rêczne pozwalaj¹
u¿ytkownikowi na œwiadome odciêcie
wybranego fragmentu instalacji w budynku, a urz¹dzenia automatyczne na zabezpieczenie ca³ej instalacji. Zamontowane
urz¹dzenie przeciwzalewowe stanowi
czêœæ instalacji kanalizacyjnej budynku
i nale¿y do w³aœciciela. Brak takiego
urz¹dzenia lub jego niew³aœciwe zadzia³anie mo¿e spowodowaæ zalanie po-

mieszczeñ po³o¿onych poni¿ej poziomu
terenu.
System kanalizacji sanitarnej obs³ugiwany przez Przedsiêbiorstwo ,,EkoStrug” jest systemem grawitacyjno- pompowym i w okresie zwiêkszonych opadów deszczu lub topnienia œniegu, mo¿e
siê zdarzyæ, ¿e nastêpuje podniesienie
stanu œcieków w studzienkach a tym samym œcieki odprowadzane z kanalizacji
poni¿ej poziomu terenu mog¹ siê cofaæ
Rozwi¹zaniem tej sytuacji jest tylko prawid³owe wykonanie instalacji kanalizacyjnej tj. zamontowanie urz¹dzenia przeciwzalewowego przez w³aœciciela kanalizacji. Zamontowane urz¹dzenie zabezpiecza wybrany fragment instalacji nie
tylko przed cofaj¹c¹ siê wod¹ lecz równie¿ w bardzo du¿ym stopniu przed wydobywaj¹cymi siê z pustych zamkniêæ
wodnych niebezpiecznych gazów siarkowodoru i metanu.
W zwi¹zku z licznymi œmiertelnymi wypadkami w studzienkach kanalizacyjnych i zbiornikach bezodp³ywowych nale¿y zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ przy wchodzeniu do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych. Przed zejœciem nale¿y
bezwzglêdnie bardzo dobrze przewietrzyæ przewody kanalizacyjne i zbiorniki oraz stosowaæ liny i szelki asekuracyjne. Niedopuszczalne jest równie¿ wykonywanie tego typu czynnoœci z papierosem w ustach lub otwartym œwiat³em
w rêku. Zgromadzony w kanalizacji metan zmieszany z powietrzem w stosunku
1:4 tworzy siln¹ mieszankê wybuchow¹.

Józef Cis³o
Prezes Zarz¹du Spó³ki EKO-STRUG

Jeszcze raz o dowodach!!!
W dniu zsy³ania gazety do druku
dotar³ do nas komunikat MSWiA, który
poni¿ej publikujemy.
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji przypomina, ¿e termin wa¿noœci ksi¹¿eczkowych dowodów
osobistych up³ywa z dniem 31 marca
2008 r., jednak od dnia 1 stycznia 2008 r.
dokumenty te nie bêd¹ uprawnia³y do
przekraczania granic Rzeczypospolitej
Polskiej .
Z³o¿enie do dnia 31 grudnia 2007
r. wniosku o wymianê dowodu osobistego daje gwarancjê otrzymania nowego
dokumentu przed dniem 31 marca 2008
r. Osobom, które nie z³o¿¹ wniosku
w ustawowym terminie takiej gwarancji
zapewniæ nie mo¿na.
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Po dniu 31 grudnia 2007 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego bêd¹
przyjmowane na dotychczasowych zasadach. Osoba legitymuj¹ca siê ksi¹¿eczkowym dowodem osobistym w pierwszym kwartale 2008 r. nie bêdzie mia³a
obowi¹zku okazywania potwierdzenia
z³o¿enia wniosku o wymianê tego dokumentu.
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji nie bêdzie prowadzi³o polityki karania osób, które do dnia
31 grudnia 2007 r. nie z³o¿¹ wniosków
o wymianê dowodu osobistego. Niemniej
nie mo¿na wykluczyæ, ze wobec osób,
które bêd¹ uchyla³y siê od obowi¹zku posiadania wa¿nego dowodu osobistego, po
dniu 1 kwietnia 2008 r. zostan¹ zastosowane sankcje karne.
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Osoby przebywaj¹ce stale za granic¹, a wiêc takie, które maj¹ prawo,
a nie obowi¹zek posiadania dowodu osobistego, wniosek o wymianê tego dokumentu bêd¹ mog³y z³o¿yæ w dowolnym
terminie po przyjeŸdzie do kraju. Placówki dyplomatyczne, w myœl przepisów prawa, nie s¹ upowa¿nione do poœrednictwa
w sprawach wymiany lub wydania dowodów osobistych.

Linia Nieobojêtnych
0-801-188-288
Zadzwoñ, jeœli by³eœ œwiadkiem
sprzeda¿y alkoholu nieletnim!
Alkohol
- nieletnim wstêp wzbroniony

Gimnazjada 2007/2008
Uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ
uczestniczenia i sprawdzenia swoich
umiejêtnoœci w rozgrywkach szkolnych.
Od 5 listopada ubr. rozgrywane by³y mecze koszykówki dziewcz¹t i ch³opców.
W turnieju pod patronatem Rady
Rodziców uczestniczy³o 10 dru¿yn
dziewcz¹t i ch³opców. Ka¿da dru¿yna
mia³a w³asn¹ nazwê i kapitana. M³odzie¿,
ku zachwytowi nauczycieli wychowania
fizycznego wykaza³a siê pe³nym profesjonalizmem zarówno w samoorganizacji jak i ustalaniu taktyki gry.
W œwiêto œw. Miko³aja odby³ siê
FINA£ FINA£ÓW. Na boisku spotka³y
siê reprezentacje dziewcz¹t i ch³opców.
Mecz by³ bardzo wyrównany. Jednak
ch³opcy wygrali wynikiem 57: 17. To
by³a dobra zabawa - twierdzi³y m³ode koszykarki. Trud wszystkich dru¿yn zosta³
uwieñczony medalami oraz workami pe³nymi s³odyczy, które zosta³y wrêczone
przez przewodnicz¹cego Rady Rodziców, p. Andrzeja Grondeckiego.
Równolegle odbywa³ siê Miko³ajkowy Turniej pi³ki halowej. Dru¿yny ze
wszystkich poziomów nauczania walczy³y o pierwszeñstwo w rankingu. W rozgrywkach bra³a udzia³ równie¿ dru¿yna

dziewcz¹t, która w walecznoœci nie ustêpowa³a na krok dru¿ynom ch³opców.
Doping z trybun dodatkowo motywowa³
je do walki.
Ci¹g dalszy potyczek sportowych
to turniej pi³ki halowej wspó³organizowany z LKS „Jar” Kielnarowa w hali
sportowej WSiZ w Kielnarowej. Spotka³y siê tam reprezentacje ch³opców ze
wszystkich miejscowoœci gminy Tyczyn.
A kolejn¹ imprez¹ by³y zabawy organizowane na krytej p³ywalni „Delfin”
w Rzeszowie.
We wszystkich turniejach na
uczestników czekaj¹ oczywiœcie s³odkoœci i nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy na zabawê karnawa³ow¹, która odbêdzie siê
w „Tabernie po sosnami” (karczma
WSIiZ w Kielnarowej Królce).
Impreza odbêdzie siê w dniu
2 lutego 2008 r. Pocz¹tek zabawy godzina 19.00.
Organizatorzy zapewniaj¹ m.in.
udzia³ orkiestry, trzy ciep³e posi³ki,
tzw. zimn¹ p³ytê i in.
Op³ata od pary wynosi 230 z³.
Op³aty wnosiæ mo¿na w siedzibie Miejskiego Klubu Sportowego
„Strug” Tyczyn oraz pod
nr tel. 604-552-302.
Organizatorzy

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Tyczynie maj¹ w czym wybieraæ. Ka¿dy z gimnazjalistów mo¿e uczestniczyæ w ró¿norodnych formach aktywnoœci fizycznej. S¹ sekcje siatkówki, koszykówki, pi³ki no¿nej, lekkoatletyki, tañca nowoczesnego, zapasów oraz karate.
W sumie ponad 20 godz. zajêæ pozalekcyjnych. Nauczyciele WF maj¹ satysfakcjê, ¿e ich praca przynosi efekty. Œwietne warunki sk³aniaj¹ do organizacji tylu
zajêæ i imprez sportowych.
M³odzie¿ ma mo¿liwoœæ efektywnego wykorzystania czasu wolnego.
S³u¿y
to z pewnoœci¹
przeciwdzia³aniu zachowaniom ryzykownym oraz
propagowaniu
postaw prozdrowotnych.
Poprzez udzia³
w takich formach aktywnoœci fizycznej m³odzie¿ uczy siê poprawnych postaw spo³ecznych, wspó³¿ycia i wspó³odpowiedzialnoœci w grupie.
S¹ to jak najbardziej potrzebne zjawiska
w dzisiejszym, tak niebezpiecznym dla
m³odzie¿y œwiecie.
Nauczyciele maj¹ nadziejê, ¿e
kr¹g uczniów - sportowców bêdzie siê
powiêksza³. Wkrótce powiatowe rozgrywki pi³ki rêcznej.
¯yczymy m³odzie¿y z Publicznego Gimnazjum w Tyczynie wielkich sukcesów sportowych.

Ma³gorzata Kêdzierska

Kalendarz imprez
Miejskiego Klubu
Sportowego „Strug” Tyczyn
na 2008 r.
Styczeñ
- I Turniej pi³ki no¿nej szkó³ podstawowych o Puchar Prezesa MKS „Strug”
Luty
- II Miêdzynarodowy Turniej Halowy
pi³ki no¿nej dzieci i m³odzie¿y o Puchar
Burmistrza Gminy Tyczyn,
- Zimowy Turniej pi³ki no¿nej juniorów
o Puchar Zarz¹du MKS „Strug”
Maj
- II Turniej pi³ki no¿nej samorz¹dowców
„Doliny Strugu” o Puchar Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla w Tyczynie
Czerwiec
- II bieg prze³ajowy dzieci i m³odzie¿y
w Tyczynie,
- mecz pi³ki no¿nej WSiZ - MKS „Strug”,
- turniej pi³karski dzieci - Wêgry
Lipiec
- II Turniej pi³ki no¿nej „Media CUP
2008”
- Turniej pi³karski m³odzie¿y - Austria
Sierpieñ
- II Piknik integracyjny dla osób niepe³nosprawnych
- III Turniej pi³karski dzieci i m³odzie¿y
o Puchar NSZZ „Solidarnoœæ”
Wrzesieñ
- III Turniej pi³karski „s³u¿b mundurowych” o Puchar Burmistrza Tyczyna
Grudzieñ
- III Miêdzynarodowy Turniej pi³ki
no¿nej dzieci w Sarospatak - Wêgry
Sekretarz MKS „Strug”
- Andrzej Grondecki
Prezes MKS „Strug” - Dariusz Fudali
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SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

OG£OSZENIA

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 0,52 ary w Borku
Starym.
(265/3)
Tel. 017-22-98-086
Kupiê dzia³kê budowlan¹ o pow. od 10 do 15 arów
na terenie Gminy Tyczyn.
(266/1)
Tel. 017-22-97-546
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹ o pow. 15 arów
w Matysówce.
(267/1)
Tel. 017-22-91-172
Kupiê dzia³kê mieszkanie w bloku Tyczyn-Rzeszów lub
dom do remontu, lub dzia³kê o pow. 5 arów.
(268/1)
Tel. 663-120-735, 601-474-438

NZOZ LUX - OKULISTYKA
Rzeszów, ul. Kolejowa 12 tel. 017-852-11-00
3 minuty od Pl. Wolnoœci
3 minuty od Dworca PKS, PKP
3 minuty od ZUS

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

Specjaliœci chorób oczu

Szukam pracy - ksiêgowa z doœwiadczeniem.
(93/3)
Tel. 697-889-694
Technik sztuk plastycznych wykonuje: zaproszenia
(œlub, chrzest), reklamy, dekoracje okolicznoœciowe.
(94/1)
Tel. 017-85-49-952, 608-377-409

* Pe³ne badania okulistyczne
(badanie komputerowe wzroku)
* Salon optyczny - okulary wykonywane na poczekaniu
do koñca lutego 20% zni¿ki
na oprawy dla mieszkañców Gminy Tyczyn

Zainteresowani umieszczeniem oferty na naszych
³amach, proszeni s¹ o osobisty kontakt z redakcj¹ - UGiM
pok.26. Oferty „Szukam pracy”, „Dam pracê”
i „Sprzedam/kupiê dzia³kê, dom” s¹ bezp³atne.

* Dobór soczewek kontaktowych
sferyczne, cylindryczne, progresywne

T³umaczenia przysiêg³e, korepetycje
z j. niemieckiego profesjonalnie, - tanio
Tel. 017 22-19-506

Blacharstwo-Lakiernictwo
Mechanika Pojazdowa w Kielnarowej

Zapraszamy!
Tyczyn, ul. Koœciuszki 20
tel. 017 22-99-243,
fax 017 22-93-104
bisbud@bisbud.com.pl

Dystrybutor materia³ów budowlanych
Hurtownia - Rzeszów, ul. Lwowska 120,
tel. 017-85-27-907

> naprawy bie¿¹ce
> rozrz¹dy
> zawieszenia
> skrzynie biegów
> sprzêg³a
> hamulce, itp.
Tel. 017-22-99-629, 512-390-702
Czynne od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 8.00 do 17.00
w soboty w godz. od 8.00 do 15.00

Fundamenty do rozbiórki. Gruz za darmo.
Tel. 017-22-19-746

„FIZJO-TERAPIA” Katarzyna Dawidziak
tel. 017-856-38-78; 664-488-804
Rehabilitacja w domu pacjenta:
* masa¿e,
* laseroterapia,
* elektroterapia
Najnowszy sprzêt, atrakcyjne ceny

pod tym numerem od godz. 15.30 w dni powszednie
i œwiêta, zg³aszaæ mo¿na przypadki awarii sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej, obs³ugiwanej przez PGK
„Eko-Strug” w Tyczynie. W godzinach pracy Spó³ki
awarie zg³aszaæ mo¿na tak¿e pod numerami telefonów:
017 22-19-312 017 22-19-360
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