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Rada uchwali³a...
27 czerwca br. odby³a siê sesja
Rady Miejskiej. Radni podjêli uchwa³y
w sprawach:
> zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z dzia³alnoœci Miejsko-Gminnego
Oœrodka Kultury w Tyczynie za 2007 r.
> rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzia³alnoœci
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie za 2007 r.
> uchwalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, wysokoœæ i warunki wyp³acania nagród ze
specjalnego funduszu na nagrody za osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, wysokoœæ wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli sta¿ystów, a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe zasady
przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Nowelizacja ustawy Karty Nauczyciela z 15 lipca 2004 r. wprowadzi³a
obowi¹zek corocznego uchwalania przez
Rady Gmin regulaminów dotycz¹cych
przyznawania dodatków dla nauczycieli. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala corocznie Minister
Edukacji Narodowej w drodze rozporz¹dzenia.
> ustalenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin dla pedagogów
szkolnych. Ustalono tygodniowy wymiar
czasu pracy dla pedagogów szkolnych
w wysokoœci 26 godzin.
> sprzeda¿y mienia komunalnego.
W 2007 r. gmina w wyniku zniesienia
wspó³w³asnoœci dla nieruchomoœci po³o¿onej w Tyczynie przy ul. Rynek 7 sta³a
siê w³aœcicielem lokalu mieszkalnego po³o¿onego na dzia³ce nr 1707/4 oraz dzia³ki nr 1707/3 , któr¹ obecnie chce sprzedaæ.
> wyra¿enia zgody na oddanie w najem dotychczasowemu najemcy lokalu u¿ytkowego w trybie bezprzetargowym po³o¿onego w Hermanowej na czas
nieokreœlony.
> uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2008-2015. Opracowanie aktualnej Strategii Rozwoju Gminy Tyczyn na lata 2008 -2015 jest niezbêdnym krokiem w procesie aplikowania o œrodki unijne w latach 2007- 2013.
Ci¹g dalszy na stronie 8

AKTUALNOŒCI

ZIEMIA TYCZYÑSKA z bliska i z daleka
Album „ZIEMIA TYCZYÑSKA z bliska i z daleka” to najnowsza
publikacja wydana na zlecenie Gminy
Tyczyn. Wstêp do niej napisa³ Stanis³aw
K³os, krajoznawca o bogatym dorobku
pisarskim. Za³o¿eniem wydawcy by³o
pokazanie piêkna najbli¿szej okolicy. W
albumie znajduj¹ siê zdjêcia kilkunastu
autorów, z których ka¿dy zwraca³ uwagê
na inne walory naszej „ma³ej ojczyzny”.
Wœród nich nale¿y wymieniæ: Bartosza
Frydrycha, Krzysztofa Motykê, Tadeusza PoŸniaka i Janusza Witowicza.
W wydawnictwie znajduj¹ siê fotografie
obiektów zabytkowych i sakralnych, koœcielnych uroczystoœci, zak³adów pracy,
szkó³, zespo³ów artystycznych, zdjêcia
przyrody, a wszystko ukazane poprzez

pominaj¹ one mapê, na której odnajdujemy znane ulice, domy i obiekty, dostrzegamy dywany kolorowych pól, wstêgi ulic i rzek. Dziêki tym zdjêciom jawi
nam siê zupe³nie inny Tyczyn i jego oko-

Od lewej: Stanis³aw K³os autor wstêpu, Burmistrz Kazimierz Szczepañski, Zygmunt Œliwa
w³aœciciel wydawnictwa „Libra”

pryzmat zmieniaj¹cych siê czterech pór
roku. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
fotografie wykonane z lotu ptaka. Przy-

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Tyczynie informuje
Mieszkañców, i¿ rozpoczyna cykl
wyk³adów pt. „Edukacja zdrowotna”, dotycz¹cych promocji zdrowia
oraz profilaktyki chorób XXI w. Odbywaæ siê one bêdê co 2 m-ce.
Zajêcia poprowadz¹ wykwalifikowani pracownicy medyczni.
Pierwsze spotkanie odby³o siê
10 lipca br.

lica. Album pokazuje to, na co w zwyk³ej codziennej bieganinie nie zwracamy
Ci¹g dalszy na stronie 5

O terminach kolejnych
bêdziemy informowaæ na plakatach
i w „G³osie Tyczyna”.
Serdecznie zapraszamy
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Redaktor Naczelny
Stanis³aw Sowa
Gazeta Codzienna „Nowiny”
Wniosek
o sprostowanie wiadomoœci
nieprawdziwej
Dzia³aj¹c w trybie art. 31 ustawy z dnia 2ó stycznia 1984
r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz.24 z póŸn. zm.)
w zwi¹zku z opublikowanym w dzienniku „Gazeta Codzienna
Nowiny” artyku³em z dnia 27 czerwca 2008 r. strona 5
o tytule Burmistrz ma du¿e k³opoty wskazuj¹cym, i¿ Kazimierza Szczepañskiego w zwi¹zku z zarzutami Bogus³awa
Krzanowskiego czeka postêpowanie s¹dowe („wizyta w s¹dzie”),
w n o s z ê o sprostowanie nieprawdziwych wiadomoœci zawartych w powo³anym artykule poprzez publikacjê sprostowania w dzienniku „Gazeta Codzienna Nowiny” o nastêpuj¹cej treœci:
Redakcja Gazety Codziennej Nowiny oœwiadcza, i¿
w informacji zawartej w artykule opublikowany w „Gazecie
Codziennej Nowiny” w dniu 27 czerwca 2008 r. pt. „Burmistrz
ma du¿e k³opoty” zosta³y zawarte nieprawdziwe i niepotwierdzone informacje dotycz¹ce Pana Kazimierza Szczepañskiego
- Burmistrza Tyczyna w sprawie nieuchronnego postêpowania
s¹dowego prowadzonego z zawiadomienia o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa skierowanego przez Bogus³awa Krzanowskiego. Postêpowanie s¹dowe jest wywo³ane aktem oskar¿enia, a tak¿e czynnoœci nie zosta³y podjête przez Prokuraturê.
Sprostowanie o ¿¹danej treœci winno siê ukazaæ w terminach przewidzianych prawem prasowym i zostaæ zamiesz-

czone na pi¹tej stronie dziennika „Gazeta Codzienna Nowiny”
w wielkoœci czcionki i powierzchni, która bêdzie odpowiada³a
powierzchni 1/12 strony dziennika.
Nadmieniam, i¿ nieprawdziwoœæ podanych przez Pañstwa informacji wynika wprost z postanowieñ kodeksu postêpowania karnego. Nie ka¿de postêpowanie przygotowawcze
koñczy siê wniesieniem aktu oskar¿enia. Postêpowanie przygotowawcze mo¿e np. zostaæ umorzone z uwagi na brak czynu
zabronionego. Oskar¿enia wysuwane przez Bogus³awa Krzanowskiego stanowi¹ jedynie próbê zwrócenia uwagi na swoj¹
osobê. Sam fakt ¿¹dania odszkodowania w postêpowaniu karnym jest zabiegiem prasowym, podniesionym celem rozg³oœnienia ca³ego zdarzenia, kiedy przedmiotem tego postêpowania mog¹ byæ jedynie czyny zabronione. Wed³ug mojej wiedzy
do dnia dzisiejszego Pan Bogus³aw Krzanowski nie podj¹³ ¿adnych dzia³añ prawnych w omawianym zakresie - zatem treœæ
artyku³u by³a nieprawdziwa i nieuzasadniona.
Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, i¿ Wojewódzki S¹d
Administracyjny w Rzeszowie oraz Naczelny S¹d Administracyjny w Warszawie bada³y zarz¹dzenie Burmistrza Tyczyna pod
wzglêdem formalno-prawnym. Nie wnika³y w zakres merytoryczny przyczyn i podstaw odwo³ania. Badaniu przez S¹d podlega³o de facto spe³nienie wymogów formalnych odwo³ania co przez wzgl¹d na nieuzasadnione ferowanie zarzutów przez
Bogus³awa Krzanowskiego staje siê bezpretensjonalne. Bogus³aw Krzanowski pozostawa³ w stosunku pracy i w zwi¹zku
z odwo³aniem z funkcji dyrektora - zawar³ ugodê - która jest
prawomocna i ma charakter powagi rzeczy os¹dzonej. Podnoszenie zatem kolejnych zarzutów ma s³u¿yæ jedynie nieuzasadnionej próbie zdyskredytowania osoby piastuj¹cej funkcjê
Burmistrza Tyczyna.

Kazimierz Szczepañski

Podsumowanie konkursu
19 czerwca br. w Urzêdzie Miejskim w Tyczynie odby³o siê uroczyste
podsumowanie konkursu ,,Bezpieczne
gospodarstwo rolne”.
Celem konkursu by³a promocja
zasad ochrony zdrowia i ¿ycia w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeñstwa
i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. W konkursie wziê³o udzia³ 16 gospodarstw z so³ectw: Borek Stary, Budziwój, Kielnarowa i Matysówka. Komisja
konkursowa w sk³adzie: przewodnicz¹cy Jan Kuce³ - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego i Zenona Mokrzycka - Podkarpacki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale dokona³a wizytacji i oceny zg³oszonych do konkursu gospodarstw.
Brano pod uwagê porz¹dek
w obrêbie gospodarstwa, stan budynków
inwentarskich i gospodarskich, wyposa¿enie maszyn i urz¹dzeñ u¿ywanych
w gospodarstwach, stan techniczny pilarek tarczowych i ³añcuchowych, warunki obs³ugi i bytowania zwierz¹t gospodarskich, stosowanie, stan i jakoœæ œrodków ochrony osobistej.
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Bezpieczne gospodarstwo rolne

Komisja zwraca³a uwagê na estetykê i usprawnienia w zakresie poprawy
bezpieczeñstwa i warunków pracy wprowadzane w gospodarstwach.
Na podstawie iloœci zdobytych
punktów komisja wy³oni³a laureatów
konkursu na szczeblu gminnym:
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I miejsce zdoby³o gospodarstwo
Jana Bala z Budziwoja,
II miejsce zdoby³y gospodarstwa
Anny Pietruchy i Ryszarda S³owika
z Budziwoja,
III miejsce zdoby³o gospodarstwo
Stanis³awa Flaka z Kielnarowej.

Rodzice i uczniowie klas szóstych Szko³y Podstawowej w Budziwoju sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
za wspó³pracê Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz
pozosta³ym pracownikom Szko³y.
Dziêki Pañstwa wsparciu, pomocy i ¿yczliwoœci
nasze dzieci zdoby³y wiedzê i umiejêtnoœci niezbêdne
w codziennym ¿yciu.
Na wakacje ¿yczymy spokojnego wypoczynku,
a w nastêpnym roku szkolnym wytrwa³oœci, pogody
ducha i wiary w sens trudnej pracy pedagogicznej.

Burmistrz Tyczyna
Kazimierz Szczepañski
przyjmuje mieszkañców gminy i interesantów
w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 8.00-15.00 (I piêtro)

ZIEMIA TYCZYÑSKA
z bliska i z daleka
Ci¹g dalszy ze strony 3
uwagi: piêkne kolory kwiatów, traw i spokój, jaki niesie ze sob¹
obcowanie z przyrod¹. Ogl¹daj¹cy ten album z pewnoœci¹
zwróc¹ uwagê na jeszcze jedn¹ rzecz: w naszej Gminie wci¹¿
mo¿na podziwiaæ piêkne krajobrazy, niezm¹cone dzia³alnoœci¹
cz³owieka. Kontrastuj¹ z nimi nowoczesne domy i osiedla, które
niestety zajmuj¹ coraz wiêksze tereny.
„Ziemia tyczyñska z bliska i z daleka” zosta³a wydana
przez znane rzeszowskie wydawnictwo Libra. Twórc¹ koncepcji albumu jest Kazimierz Szczepañski, a za opracowanie graficzne odpowiada Krzysztof Motyka.
Publikacja ta jest trzeci¹ i zarazem ostatni¹, wydan¹
w cyklu albumów fotografii. Ich zadaniem jest promocja naszej Gminy oraz upamiêtnienie jubileuszu 640-lecia powstania
Tyczyna.
Promocja albumu odby³a siê w tyczyñskim pa³acu
26 czerwca br., dziêki uprzejmoœci pani dyrektor Zespo³u Szkó³
- Agnieszki Chmiel. Imprezê uœwietni³ wystêp Tyczynianek
z Kapel¹ Wójta Tycznera oraz Zespo³u akrobatyczno-sportowego Flimero.
(ak, aj)

Ksi¹¿ki o gminie
W Urzêdzie Miejskim pok. 21 i 25 (I piêtro), mo¿na
nabyæ ksi¹¿ki i mapy o Tyczynie. S¹ to m.in.:
> „ZIEMIA TYCZYÑSKA z bliska i z daleka” (2008), koncepcja Kazimierz Szczepañski, cena 30 z³.
> „Ziemia tyczyñska w starej fotografii” (2008), koncepcja
Alicja Kustra i Kazimierz Szczepañski, cena 25 z³ (do
nabycia tak¿e w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Tyczynie).
> Kartki z dziejów Tyczyna i okolic, praca zbiorowa,
cena 15 z³.
> 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, opracowanie
graficzne Sylwia Tulik, cena 30 z³.

W podsumowaniu konkursu udzia³ wziêli: Anna Pietrucha, Alfred Skiba, Ryszard S³owik, Zdzis³awa
Kozik, Stanis³aw Flak, Aleksandra Starzec, Jan Opio³a,
Barbara Trzyna, Beata Bury, Agata Kad³uczka.
Laureaci i uczestnicy otrzymali dyplomy, albumy
,,Ziemia Tyczyñska” oraz ró¿e pn¹ce.
Fundatorami nagród byli: Burmistrz Tyczyna Kazimierz Szczepañski, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego i Podkarpacki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowanie za wsparcie
finansowe oraz za zaga¿owanie w zorganizowanie powy¿szego konkursu.

Zenona Mokrzycka

> Tyczyn i okolice (2003), autor 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), autor Wioletta
Pruchnik; cena 15 z³.
> Szko³a w Budziwoju w latach 1847-1973 (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.

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Tyczynie
przypomina Czytelnikom
o terminowym zwrocie ksi¹¿ek.
Termin wypo¿yczenia ksi¹¿ek wynosi 4 tygodnie.

Uwaga czytelnicy!
Nastêpny numer „G³osu Tyczyna” uka¿e siê z dat¹
27 lipca 2008 r.
Termin sk³adania tekstów na dyskietce lub CD up³ywa
21 lipca 2008 r.
Zdjêcia mile widziane.
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¯ycie El¿biety z Pilczy (wspó³czesnej Pilicy), królowej i trzeciej z czterech ¿on W³adys³awa, sielanki raczej nie
przypomina³o, wrêcz przeciwnie. By³a
kobiet¹, któr¹ otacza³a niezdrowa atmosfera skandalu i sensacji. Jej historia to
opowieœæ o kobiecie, uwik³anej poprzez
bogactwo i wysok¹ pozycjê rodu w rozgrywki o charakterze spo³eczno-polityczno-prywatne.
Dziecko bogatych rodziców
Bohaterka tej historia przysz³a na œwiat
ok. 1370 r. prawdopodobnie w pierwotnej Pilczy, czyli na zamku Wy¿yny Krakowsko Czêstochowskiej w Smoleniu.

one bezpoœrednio z niezwykle „wp³ywowego” charakteru rodu. Dla przysz³ego
wybranka El¿biety oznacza³o to wejœcie
na arystokratyczne salony. Nie brakowa³o
wiêc staraj¹cych siê o jej rêkê. Tym bardziej, i¿ wedle tradycji by³a w „wieku
zdatnym do zam¹¿pójœcia”. Jednym
z nich by³ morawski lub œl¹ski rycerz Wiszel Czambor. W 1389 r. szlachcic uprowadzi³ El¿bietê i jej matkê na rodzinne
Morawy, aby tam poœlubiæ bogat¹ dziedziczkê. Prawdopodobnie dokona³ tego
w Krakowie lub w drodze powrotnej do
Pilicy. Porwanie stworzy³o niebezpieczn¹
sytuacjê polityczn¹ dla Polski. Przez to
ma³¿eñstwo maj¹tki ziemskie El¿biety

Wdowa z Pilczy
W³aœnie tam rozpoczê³a siê historia jednego z najbogatszych i najbardziej wp³ywowych rodów magnackich w Polsce Pileckich.
By³a jedynym dzieckiem Ottona
z Pilczy herbu Topór oraz Jadwigi
z Melsztyna. Ojciec El¿biety zosta³ najbli¿szym wspó³pracownikiem Kazimierza Wielkiego. Piastowa³ wysokie stanowiska, bêd¹c kasztelanem, starost¹ oraz
wojewod¹. Funkcje te œwiadczy³y o zaufaniu, jakim zosta³ obdarzony przez królewsk¹ rodzinê. Zgromadzi³ w swych rêkach ogromny maj¹tek. Równie¿ matka
El¿biety, Jadwiga z Melsztyna, do zwyczajnych kobiet nie nale¿a³a. Pochodzi³a
z wp³ywowej rodziny w tamtych czasach.
Data 15.02.1386 r. jest niezwykle wa¿na
dla rodu Pileckich, poniewa¿ tego dnia
Jadwiga zosta³a matk¹ chrzestn¹ W³adys³awa Jagie³³y. Jednak pomimo zaszczytów, jaki spotka³ ten ród, ów fakt mia³
tak¿e negatywne skutki w przysz³oœci dla
jej córki, El¿biety. Trudno okreœliæ pobudki, dla jakich zosta³o zawarte ma³¿eñstwo rodziców przysz³ej królowej. Z mi³oœci, a mo¿e tylko dla pieniêdzy? Jedno
jest pewne - przez tê koligacjê na bardzo
d³ugo, zosta³y umocnione pozycje obu
rodzin na ówczesnej arenie wp³ywów
arystokratycznych.
Historie mi³osne
Skandal, który otacza³ j¹ do koñca ¿ycia,
ma swój pocz¹tek w 1386 r. W³aœnie wtedy umar³ ojciec El¿biety. Szesnastoletnia
dziewczyna by³a jedn¹ z najbogatszych
panien w Polsce. Oprócz maj¹tku, którego posiadaczem zgodnie z ówczesnym
prawem, stawa³ siê m¹¿ - œlub z ni¹ oznacza³ tak¿e dodatkowe profity. Wynika³y
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mog³y znaleŸæ siê w rêkach czeskich, które z kolei by³y czêœci¹ Cesarstwa Niemieckiego. Prawdopodobnie na proœbê
ówczesnego w³adcy polskiego matka
z córk¹ zosta³y odbite z domu Czambora
przez innego Morawianina - Janczyka
z Hiczyna herbu Odrow¹¿. El¿bieta zgodzi³a siê na to ma³¿eñstwo, poniewa¿ pod
koniec 1390 r. wróci³a ju¿ z mê¿em
i matk¹ do rodzinnego domu w Smoleniu.
Odtr¹cony Wiszel nie pogodzi³ siê
jednak z pora¿k¹ i wróci³ do Krakowa.
Wysy³a³ do mieszkaj¹cego w Pilczy Janczyka listy, w których stwierdza³, ¿e El¿bieta jest jego ¿on¹ po³¹czon¹ z nim fizycznie i duchowo. Natomiast Janczyka
oskar¿a³ o odebranie ma³¿onki i cudzo³óstwo. Korespondencja ta wywo³a³a
ogromne wzburzenie mê¿a El¿biety.
Przyby³ on do Krakowa, zabieraj¹c ze
sob¹ dwunastu ludzi i zamordowa³ Czambora, wychodz¹cego z ³aŸni, która mieœci³a siê w domu Szpeta. Wydarzenie to
bardzo dok³adnie opisuje Diugosz
w swojej kronice. Janczyk nie zosta³ ukarany przez Jagie³³ê, poniewa¿ posiada³
poparcie króla, zaœ Czambor zhañbi³ siê
wspó³prac¹ z Krzy¿akami. Morawianin
„spokojnie ju¿ posiad³ ¿onê i jej posag”,
ale od tego momentu wokó³ El¿biety pojawi³a siê aura skandalu. Formalnie by³
to spór dwóch rycerzy o kobietê, wiêc
Czechy nie mog³y wysuwaæ roszczeñ
wobec Polski.
Po kilku latach ma³¿eñstwa Janczyk zmar³, pozostawiaj¹c po sobie syna,
który w czasie bitwy pod Grunwaldem
wystawi³ w³asn¹ chor¹giew. Bogat¹
wdow¹ „zaj¹³ siê” wuj Spytek z Melsztyna (brat jej matki). Chcia³, aby maj¹tki
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Pileckich w dalszym ci¹gu znajdowa³y siê
w ich rêkach. Zmusi³ El¿bietê do ma³¿eñstwa z niezbyt zamo¿nym Wincentym
Granowskim herbu Leliwa. By³ to rozrzutny cz³owiek, ale pe³ni³ odpowiedzialne
funkcje polityczne. Bra³ udzia³ w bitwie
pod Grunwaldem i wkrótce potem zosta³
mianowany dowódc¹ zdobytego Torunia,
lecz po objêciu stanowiska otruto go.
Wybranka króla
Nikt nie przypuszcza³. i¿ owdowia³a El¿bieta bêdzie królow¹. Po œmierci drugiej
¿ony Jagie³³y rozpoczêto poszukiwania
kandydatek, brano pod uwagê dwie kandydatury. Pertraktacje przerwano, gdy
król wyjawi³ swoje uczucia w³aœnie do
wdowy z Pilczy. Pocz¹tki romansu nie
s¹ znane, ale swatk¹ w tym maria¿u by³a
siostra króla, ksiê¿na mazowiecka Anna,
która przyjaŸni³a siê z Granowsk¹. Jagie³³o podczas swoich d³ugich podró¿y po
kraju czêsto zbacza³ z trasy, aby odwiedziæ £añcut, gdzie by³ nadzwyczaj serdecznie przyjmowany. W styczniu 1417
r. El¿bieta wraz z ksiê¿n¹ mazowieck¹
odwiedzi³a króla w Lubomli nad Bugiem.
Granowska przy po¿egnaniu otrzyma³a
od W³adys³awa kosztowne prezenty i ju¿
od tej chwili zaczêto omawiaæ sprawê
tego ma³¿eñstwa za poœrednictwem
Anny.
Roz³¹ka narzeczonych trwa³a kilka miesiêcy. Kolejne spotkania mia³y
miejsce w £añcucie oraz 1 maja w Sanoku, gdzie król og³osi³ publicznie swoje
zamiary wobec El¿biety. Przy ogromnym
sprzeciwie ze strony magnatów œlub, którego udzieli³ arcybiskup lwowski Jan
Miko³aj z Rzeszowa, odby³ siê 2.05.1417
r. Ma³¿eñstwo to mia³o wielu przeciwni-

ków, podobnie jak koronacja, która odby³a siê 19.11.1417 r. Uwa¿ano, i¿ burzliwa przesz³oœæ Granowskiej, m.in. z powodu porwañ i g³oœnego morderstwa,
czyni j¹ niegodn¹ bycia królow¹ Polski
i ¿on¹ W³adys³awa. Jeden z kronikarzy
pisze, ¿e gdy przebywaj¹cy na soborze
w Konstancji pos³owie polscy dowiedzieli siê o tym, to ubolewali nad przysz³oœci¹ kraju. Poza tym przeszkod¹ kanoniczn¹ do zawarcia ma³¿eñstwa by³ fakt,
i¿ matka El¿biety by³a chrzestn¹ matk¹
Jagie³³y. Król postara³ siê o dyspensê, ale
w dalszym ci¹gu wiele osób ma³¿eñstwo
to uwa¿a³o za grzeszne i kazirodcze.
Aby zobaczyæ, jak ogromne byty
te uprzedzenia, nale¿y wybiec trochê
w przysz³oœæ do 5.08.1419 r. W³adys³aw
wraca³ z Poznania, a wydarzenie to opisa³ D³ugosz. Pod Œrod¹ piorun zabi³ wtedy dwóch dworaków oraz wiele koni,
w tym tak¿e rumaka królewskiego. Jagie³³o wystraszy³ siê, zaœ kanclerz Oleœnicki wed³ug kronikarza powiedzia³:
„Otrzyma³eœ, królu, œwiadectwo godz¹cych w ciebie ¿ywio³ów, jakiego wystêpku dopuœci³eœ siê wspó³¿yj¹c z twoj¹ rodzon¹ siostr¹ ze strony matki - jej matka
bowiem by³a twoj¹ chrzestn¹ matk¹. Bo
i silne mury nie wytrzymuj¹ tego, wal¹
siê na ciebie, a niebo potêpia ciê piorunem i b³yskawic¹. Je¿eli nie bêdziesz
pokutowa³, musisz siê obawiaæ, ¿eby ciê
nie zatopi³y wody i by ciê ziemia nie poch³onê³a”.
Kolejn¹ przeszkodê stanowi³ fakt,
i¿ Granowska, chocia¿ pochodz¹ca
z wp³ywowej rodziny, by³a jednak poddan¹ króla, a ma³¿eñstwa panuj¹cych
z poddanymi nale¿a³y do rzadkoœci
w tamtych czasach. Jagie³³o z³ama³ wiêc
umowê, jak¹ zawarli Kazimierz Wielki
i Ludwik Wêgierski - wynika³o z niej, i¿
tron bêd¹ dziedziczyæ synowie ksiê¿niczek, a El¿bieta do nich raczej nie nale¿a³a. Czêstym argumentem wykorzystywanym w walce z Granowsk¹ by³ jej niem³ody wiek. Zak³adaj¹c, i¿ urodzi³a siê
ok. 1370 r., to w momencie œlubu mia³a
oko³o 40 lat. 66-letni W³adys³aw nie mia³
jeszcze syna, zaœ wiek królewskiej ¿ony
i nie najlepszy stan zdrowia (El¿bieta
chorowa³a na gruŸlicê), nie rokowa³ potomstwa. Jagie³³o musia³ pokonaæ wiele
przeszkód, aby o¿eniæ siê z El¿biet¹.
Ca³kiem prawdopodobne wydaje siê, i¿
król po prostu zakocha³ siê we wdowie
z Pilczy. Œwiadczy o tym fakt, i¿ chcia³
j¹ mieæ zawsze przy sobie. Podró¿owa³
po Polsce i czêsto zabiera³ j¹ ze sob¹ pomimo zdrowotnych problemów ma³¿onki. Poza tym El¿bieta jako jedyna z jego

czterech kolejnych ¿on nie by³a podejrzewana o zdradê. Równie¿ wzglêdy
maj¹tkowe nie mia³y znaczenia dla W³adys³awa, poniewa¿ dziedzicami by³y jej
dzieci z poprzednich ma³¿eñstw.
Granowska by³a matk¹ piêciorga
dzieci. Najstarszy syn o imieniu Otto
zmar³ przed matk¹ w³aœciwie nie wiadomo czy doczeka³ jej koronacji. M³odszy
Jan otrzyma³ maj¹tek, który kiedyœ nale¿a³ do jego babki Jadwigi (m.in. Pilicê).
A co siê tyczy trzech córek - Jadwigi, Ofki
i El¿biety - matka chcia³a je dobrze wydaæ za m¹¿ za Piastów œl¹skich. Jadwiga
zosta³a w 1414 r. ¿on¹ Jana z Aleksandrowic, Ofka poœlubi³a pasierba swej
matki Jana z Hiczyna, natomiast córka
o imieniu El¿bieta zosta³a ¿on¹ Boles³awa V Niemodliñskiego, pochodz¹cego
z Piastów opolskich. Œlub odby³ siê pod
koniec 1417 lub na pocz¹tku 1418 r. Niestety, ma³¿eñstwo przetrwa³o tylko do
1420 r., poniewa¿ ksiê¿nê porzuci³ m¹¿,
a kilka lat póŸniej nast¹pi³ formalny
rozwód.
Œmieræ królowej
Od sierpnia 1419 r. królowa chorowa³a
i w zwi¹zku z tym rzadziej wyje¿d¿a³a.
Wróci³a do Krakowa 23.03.1420 r.,
a zmar³a 12 maja. Jagie³³o dowiedzia³ siê
o jej œmierci przebywaj¹c w Brzeœciu Kujawskim. By³ „krótko, ale g³êboko zmartwiony”. D³ugosz zanotowa³, ¿e w zwi¹zku ze œmierci¹ królowej zapanowa³a
ogólna radoœæ. Jasienica pisze, ¿e „wszyscy potomni, tak duchowni jak i œwieccy, w œwi¹teczne szaty przybrani, œmiali
siê i cieszyli w czasie pogrzebu”, dochodzi³o nawet do niemi³ych ekscesów. El¿bieta Granowska z Pilczy zosta³a pochowana w katedrze na Wawelu w Kaplicy
Mariackiej. Nawet po œmierci by³a oœmieszana. „Zatroszczy³ siê” o to pisarz królewski Stanis³aw Cio³ek. U³o¿y³ obel¿yw¹ satyrê o zmar³ej królowej, za co
zosta³ usuniêty z dworu.
Doœwiadczona przez ¿ycie
By³a kobiet¹ dojrza³¹ oraz doœwiadczon¹
przez ¿ycie - mog³a w ten sposób wywieraæ wp³yw na W³adys³awa, który niew¹tpliwie kocha³ ¿onê. Jednak nie zmienia
to faktu, i¿ zap³aci³a ona wysok¹ cenê za
to ma³¿eñstwo w czasie swojego trzyletniego panowania. Doskonale wiedzia³a,
¿e ich zwi¹zku nie akceptowano - uwa¿ano za grzeszny oraz œwiadcz¹cy o s³aboœci W³adys³awa. Powszechnie mówiono, i¿ rzuci³a na Jagie³³ê czar. Nawet król
nie móg³ jej przed tym uchroniæ. Obwiniano j¹ o „upadek” tronu polskiego oraz

zniszczenie majestatu królewskiego Jagie³³y. By³a czêsto atakowana przez wysoko postawionych dostojników i mia³a
licznych przeciwników. PóŸniejszy bp
Stanis³aw Cio³ek napisa³ utwór, w którym porówna³ zwi¹zek W³adys³awa
i El¿biety do ma³¿eñstwa ‚”or³a ze
œwini¹”. Równie¿ Jan D³ugosz nie przepada³ za królow¹ nazywa³ j¹ „zwiêd³¹
i podstarza³¹ pe³n¹ zmarszczek, suchotami wyniszczon¹”, zaœ Bielski pisa³, i¿
by³a „stara i wysch³a”. Kromer mówi³,
¿e „dobrze podstarza³a i dobrze wielu
mê¿ów wiadoma”. W gronie jej antywielbicieli znalaz³ siê tak¿e Józef J. Kraszewski. W „Wizerunkach ksi¹¿¹t i królów
polskich” tak napisa³ o naszej bohaterce:
„Ulubiona siostra Jagie³³y ksiê¿na mazowiecka, wyswata³a go z pod¿y³¹ schorza³¹ El¿biet¹ Granowsk¹ z Pileckich,
przeciwko woli, radzie wszystkich bez
wyj¹tku, którzy dostojnoœæ króla szanowali, a w tem ma³¿eñstwie widzieli jej
poniewierkê. Przesz³oœæ Granowskiej
burzliwa, losy dziwne, czyni³y niew³aœciwym dla panuj¹cego zwi¹zek z niczem
nie odznaczaj¹c¹ siê kobiet¹, oprócz zalotnoœci, któr¹ sobie pod¿y³ego króla
zjednaæ umia³a. Ma³¿eñstwo to, z którego siê naœmiewano, które wywo³a³o
ohydne paszkwile, zajœcia i spory - ca³¹
s³aboœæ Jagie³³y i upór jego w sprawach
osobistych wykaza³o. Szczêœciem Granowska nie ¿y³a; suchotnic¹ j¹ sobie król
wzi¹³ i niebawem te¿ zmar³a”.
Mia³a niewielu sprzymierzeñców.
Nale¿eli do tej grupy na pewno ksiê¿na
mazowiecka Anna oraz arcybp lwowski
Jan Miko³aj z Rzeszowa, który udziela³
œlubu i koronowa³ El¿bietê na królow¹
Polski. By³a ¿on¹ Jagie³³y, królow¹,
matk¹ piêciorga dzieci - osob¹ która pochodzi³a z jednego z najbogatszych i najbardziej wp³ywowych polskich rodów.
B³a¿ejowski w 1611 r. broni³ czci Granowskiej - podobnie jak Orzechowski
w mowie do Zygmunta Augusta. Inny
kronikarz Paprocki zauwa¿y³, ¿e by³a
„piêknej urody”, choæ „w latach podesz³a”. Z drugiej strony musia³o byæ w niej
coœ niezwyk³ego „skoro przy absolutnym
braku warunków na królow¹”, zosta³a
ni¹.
¯ycie jak filmowy scenariusz
Do naszych czasów nie przetrwa³
ani jeden portret, który przedstawia³by
królow¹. Jedyny obraz, który znajdowa³
siê w Pilicy, nie wróci³ z pracowni konserwatorskiej. Jednak polscy kronikarze
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Rada uchwali³a...
Ci¹g dalszy ze strony 3
Strategia Rozwoju Gminy Tyczyn
stanowi podstawê dla efektywnego wykorzystania przez gminê œrodków rozwojowych, zarówno krajowych, jak i z Unii
Europejskiej, na realizacjê celów spo³eczno-gospodarczych, a tym samym na szybszy i efektywniejszy wzrost gospodarczy.
Niniejszy dokument jest kontynuacj¹ opracowanej w roku 2000 Strategii
Rozwoju Gminy Tyczyn oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Tyczyn z roku
2004.
> zmiany bud¿etu Gminy Tyczyn na
2008 r.
Dochody bud¿etowe zwiêkszono o kwotê
627.898 z³, w tym:
- wydatki niewygasajace roku 2007
548.564 z³,
- darowizny 19.334 z³,
- dochody ze sprzeda¿y dzia³ek 60.000 z³.
Wydatki bud¿etu gminy na rok 2008
zwiêkszono o kwotê 834,341, w tym:
- droga dojazdowa do oczyszczalni œcieków 56.425 z³,
- przebudowa drogi Hermanowa-Czerwonki (opracowanie studium wykonalnoœci dla projektu) 6.800 z³
- œrodki Rad So³eckich 6.773 z³,
- dop³ata do przebudowy drogi
Hermanowa Koœció³ £azy 39 z³,
- remont drogi w Budziwoju
ulica Lipowa 45.070 z³,
- przebudowa drogi Borek Stary
Podgórze etap II 80.093 z³,
- przebudowa drogi Matysówka
II Strona £any etap II 9.950 z³,
- remont drogi Matysówka
Rondo Boczna 85.718 z³,
- remont ul. Nadziei
w Budziwoju 69.722 z³,
- budowa wodoci¹gu Kielnarowa
Zawodzie etap II 15.960 z³,
- budowa kanalizacji Tyczyn,
ul. Mickiewicza 9.767 z³,
- remonty w szko³ach podstawowych
55.000 z³,
- budowa wodoci¹gu Tyczyn,
ul. Mokra Strona 181.314 z³,
- budowa oczyszczalni œcieków
w Tyczynie 64.706 z³,
- modernizacja stadionu w Tyczynie
17.000 z³,
- wydatki na promocje (IX Powiatowego Dnia Jednoœci Osób Niepe³nosprawnych) 5.000 z³,
- zakupy inwestycyjne (zakup samochodu po¿arniczego dla OSP Tyczyn)
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125.000 z³.
Wydatki bud¿etowe zmniejszono o kwotê
206.442 z³, w tym:
- projekty dróg 6.839 z³,
- bie¿¹ce utrzymanie dróg (œrodki Rada
So³eckich) 6.773 z³,
- usuwanie skutków powodzi125.164 z³
* przebudowa drogi Borek Stary
Podgórze 80.093 z³,
* przebudowa drogi Budziwój
ul. Kwiatowa 45.070 z³,
- wydatki na kulturê fizyczn¹ i sport (pula
burmistrza) 17.000 z³,
- zasi³ki celowe (gminne) 5.000 z³,
- wydatki bie¿¹ce OSP 45.665 z³.
> zaci¹gniêcia zobowi¹zania na zadanie pn. „Budowa przewi¹zki przy gimnazjum w Tyczynie”. W dniu 28 maja
br. odby³ siê przetarg na zadanie pn.
„Budowa przewi¹zki przy gimnazjum
Tyczynie”. Najtañsza oferta opiewa na
kwotê 1.190.000 z³. Poniewa¿ w bud¿ecie gminy zabezpieczono na to zadanie
kwotê 1.000.000 z³ proponuje siê na brakuj¹ce 190.000 z³ zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie na 2009 r.
> ustalenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych.
Zgodnie z brzmieniem art. 6 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze
zm.) Rada gminy okreœla, w drodze
uchwa³y górne stawki op³at ponoszonych

G£OS TYCZYNA

za us³ugi w zakresie odbioru odpadów
komunalnych i wywozu transportu nieczystoœci ciek³ych przez przedsiêbiorstwa maj¹ce stosowne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci na terenie gminy
Tyczyn.
Górne stawki op³at zaproponowane w uchwale to obowi¹zuj¹ce obecnie
stawki stosowane przez przedsiêbiorstwa
dzia³aj¹ce na terenie gminy Tyczyn podwy¿szone o oko³o 30 %.
> ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza.
Rada ustali³a dla Burmistrza Gminy Tyczyn wynagrodzenie zasdanicze
w kwocie 5.000 z³, dodatek funkcyjny
1.600 z³, dodatek specjalny 1.320 z³
i dodatek za wys³ugê lat w wysokoœci
20% wynagrodzenia zasadniczego
w kwocie 1.000 z³.
> zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowoœci Borek Stary na lata 20082015”.
Plan Odnowy Miejscowoœci Borek Stary na lata 2008-2015 jest niezbêdnym dokumentem wymaganym w za³¹cznikach sk³adanych do wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach
dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” objêtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Rada przeg³osowa³a wniosek Komisji Finansów i Gospodarki pt. „Ustaliæ aktualny stan prawny wspó³pracy
Gminy Tyczyn z WSIiZ w aspekcie dalszego wykorzystania budynków przy ul.
Koœciuszki 2 i 4 w Tyczynie przez WSIiZ
w Rzeszowie”.
(jk)

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu „G³osu Tyczyna” w artykule pt. Powiatowe zawody
stra¿ackie” b³ednie podaliœmy wyniki Grupy A - w klasyfikacji generalnej za co przepraszamy.
Oto prawid³owa klasyfikacja

Grupa A - klasyfikacja generalna
Miejsce OSP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Niechobrz
Stobierna
Zabratówka
Bia³a
Rzeszów-Za³ê¿e
Rac³awówka
Bartkówka
Bzianka
Trzebuska
Kamieñ
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Æwiczenie
bojowe (pkt.)

Sztafeta
(pkt.)

40,58
41,82
52,47
48,11
50,13
65,41
61,05
63,34
55,14
60,53

60,99
60,45
62,86
67,90
74,97
60,93
67,06
65,08
78,77
74,15

Wynik ogó³em
(pkt.)

101,57
102,27
115,33
116,01
125,10
126,34
128,11
128,42
133,91
134,68

Dzielimy parcelê na wiêcej dzia³ek
Jeœli chcemy podzieliæ nasz¹ nieruchomoœæ na mniejsze dzia³ki, powinniœmy zwróciæ siê z tym do gminy.
ki mniejsze ni¿ 0,3 ha) ze wzglêdu na
Adresatem wniosku o dokonanie pewne zasz³oœci, a wiêc wówczas, gdy:
podzia³u jest bowiem burmistrz miasta - nieruchomoœæ jest zabudowana dwoma
w³aœciwy ze wzglêdu na po³o¿enie nie- lub wiêcej domami (wydzielenie domów
ruchomoœci. Wystêpowanie do gminy nie i dzia³ek na rzecz wspó³w³aœcicieli),
jest potrzebne, jeœli teren sk³ada siê ju¿ - gdy wydzielenie jest niezbêdne do praz dzia³ek geodezyjnie wydzielonych za- wid³owego korzystania z domu, budynznaczonych w katastrze nieruchomoœci.
ku wzniesionego przez posiadacza
Wartoœæ kilku mniejszych dzia³ek w dobrej wierze,
jest z regu³y wy¿sza ni¿ jednej wiêkszej. - gdy wydzielony ma byæ grunt nabyty
Podzia³ jest te¿ niejednokrotnie uzasad- z mocy prawa.
niony ¿yciowymi planami w³aœciciela
Podzia³ bez wzglêdu na plany
(np. pobudowania drugiego domu dla miejscowe uzasadnia ponadto m.in. kodzieci), a tak¿e d¹¿eniem do zniesienia niecznoœæ wydzielania czêœci nieruchok³opotliwej czêsto wspó³w³asnoœci.
moœci objêtej decyzj¹ o ustaleniu lokaliGrunty z ograniczeniami
zacji autostrady.
Zasady podzia³u nieruchomoœci
Propozycja od w³aœciciela
normuj¹ przepisy o gospodarce nieruchoSposób podzia³u proponuje w³amoœciami. Mówimy tu o gruntach bu- œciciel, u¿ytkownik wieczysty, tak¹ sam¹
dowlanych. Podzia³y gruntów rolnych mo¿liwoœæ maj¹ wspó³w³aœciciele lub
i leœnych w sytuacji, gdy obejmuj¹ dzia³- wspó³u¿ytkownicy wieczyœci nieruchoki nale¿¹ce do wiêkszej liczby osób, re- moœci. Do wniosku trzeba do³¹czyæ tytu³
guluj¹ przepisy o scalaniu i wymianie prawny do nieruchomoœci (np. akt w³agruntów. Nie s¹ natomiast oddzielnie nor- snoœci), wstêpny projekt podzia³u opramowane podzia³y pojedynczych nieru- cowanego na kopii mapy zasadniczej lub
chomoœci rolnych i leœnych. W³aœciciele na kopii mapy katastralnej, uzupe³niomog¹ je dzieliæ dowolnie na dzia³ki nych w razie potrzeby niezbêdnymi dla
o pow. min. 0,3 ha i wiêkszej. Jeœli po- projektu podzia³u elementami zagospodzia³ powoduje wydzielenie dzia³ek darowania terenu.
o pow. mniejszej ni¿ 0,3 ha, jest dopusz- Uwaga! Projekt podzia³u musi opracoczalny w praktyce tylko w celu regulacji waæ geodeta, który ma uprawnienia zagranic, powiêkszenia dzia³ki s¹siedniej, wodowe w zakresie rozgraniczania i poa tak¿e ze wzglêdu na jakieœ zasz³oœci. dzia³u nieruchomoœci (gruntów).
Ograniczenie to przestanie obowi¹zywaæ
Podstaw¹ podzia³u jest decyzja
w razie zmiany planu miejscowego administracyjna wydawana przez burmii przeznaczenia gruntów rolnych czy le- strza zatwierdzaj¹ca ostateczny plan poœnych na cele budowlane czy rekreacyjne. dzia³u. Jeœli bêdzie negatywna, mo¿na siê
Z planem i bez planu
od niej odwo³aæ do samorz¹dowego koPodzia³ nieruchomoœci jest do- legium odwo³awczego, a potem wnieœæ
puszczalny, je¿eli bêdzie zgodny z usta- skargê do s¹du administracyjnego.
leniami miejscowego planu zagospodaPodzia³ bez udzia³u gminy
rowania przestrzennego. Jeœli nie ma plaDecyzja zatwierdzaj¹ca podzia³
nu, ale nie jest on obowi¹zkowy, a gmi- i ca³a poprzedzaj¹ca j¹ procedura, nie jest
na nie og³osi³a, ¿e przystêpuje do jego potrzebna, jeœli podzia³ polega na wysporz¹dzania, zasady podzia³u mog¹ byæ dzieleniu dzia³ek gruntu odrêbnie po³oustalone z decyzji o warunkach zabudo- ¿onych i oznaczonych w ewidencji grunwy i zagospodarowania terenu wydanej tów i budynków. Chodzi o sytuacjê, gdy
na podstawie przepisów o zagospodaro- w jednej ksiêdze wieczystej zapisana jest
waniu przestrzennym. Tê decyzjê trzeba nale¿¹ca do jednego w³aœciciela nieruuzyskaæ przed z³o¿eniem w gminie wnio- chomoœæ sk³adaj¹ca siê z odrêbnych,
sku o podzia³. Do³¹cza siê j¹ bowiem do przylegaj¹cych do siebie dzia³ek.
tego wniosku.
W takim wypadku nie jest poNie zawsze o dopuszczalnoœci trzebne rozgraniczenie dzia³ek, nie jest
i sposobie podzia³u decyduje plan miej- wiêc te¿ konieczny projekt podzia³u.
scowy. Niezale¿nie bowiem od ustaleñ ta- Podzia³ polega na za³o¿eniu przez s¹d rekiego planu podzia³ jest dopuszczalny jonowy prowadz¹cy ksiêgi wieczyste no(tak¿e, gdy w jego wyniku bêd¹ wydzie- wych ksi¹g dla poszczególnych dzia³ek
lone z gruntu rolnego czy leœnego dzia³- i od³¹czeniu ich od starej ksiêgi. O takim

podziale decyduje sam w³aœciciel, bez
potrzeby anga¿owania do tego gminy.
Do podzia³u mo¿e dojœæ tak¿e bez
decyzji administracyjnej w wyniku orzeczenia s¹du. Takie zaœ orzeczenia zapadaj¹ najczêœciej w sprawach o zniesienie
wspó³w³asnoœci przez podzia³ nieruchomoœci miêdzy jej wspó³w³aœcicieli.
Wspó³w³asnoœæ zaœ powstaje w praktyce w wyniku dziedziczenia. S¹d orzekaj¹cy o podziale zwi¹zany jest wskazanymi tu zasadami, a zw³aszcza ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Op³ata s¹dowa od wniosku o zniesienie wspó³w³asnoœci jest sta³a i wynosi 1000 z³. Jeœli wniosek zawiera zgodny projekt podzia³u, wynosi ona
tylko 300 z³.
Dostêp do drogi publicznej
Istotny warunek podzia³u to zapewnienie wszystkim dzia³kom dostêpu
do drogi publicznej. Nie ma problemu,
je¿eli mo¿liwe jest wydzielenie w tym
celu drogi z nieruchomoœci objêtej podzia³em. Mo¿e go jednak zapewniæ równie¿ tzw. s³u¿ebnoœæ drogowa.
Drogi wydzielone z dzia³ek objêtych podzia³em przeprowadzonym na
wniosek w³aœciciela przechodz¹ automatycznie na w³asnoœæ gminy. W³aœcicielowi nale¿y siê wówczas odszkodowanie
w wysokoœci uzgodnionej z gmin¹. Dopiero, gdy nie dojdzie do uzgodnieñ, odszkodowanie bêdzie ustalane jak przy
wyw³aszczeniu. Wyp³aca je gmina.
Koszty podzia³u
Oprócz kosztów z przeprowadzeniem podzia³u, trzeba siê liczyæ z koniecznoœci¹ wniesienia na rzecz gminy
op³at adiacenckich od wzrostu wartoœci
nieruchomoœci wskutek jej podzia³u.
Rada gminy mo¿e ustaliæ takie
op³aty, ale nie musi. Górna granica op³at
to 30% ró¿nicy miêdzy wartoœci¹ nieruchomoœci wyjœciowej, a wartoœci¹ dzia³ek powsta³ych po jej podziale. Op³ata
adiacencka wchodzi w rachubê tylko
wówczas, gdy podzia³ nast¹pi³ na wniosek w³aœciciela lub u¿ytkownika wieczystego nieruchomoœci.
„Rzeczpospolita”, 18 stycznia 2008 r.
Gdzie szukaæ przepisów
Ustawa z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2003 r. nr 178, poz.
1749 ze zm.); ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.); ustawa
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603
ze zm.); ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.).
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Kiedy i gdzie mo¿esz skorzystaæ z ulgi? Wdowa z Pilczy
Czytelnicy czêsto pytaj¹ o informacje, kiedy i gdzie mog¹ skorzystaæ z ulgowych biletów albo op³at.
Prawo takie posiadaj¹ równie¿
osoby niepracuj¹ce o umiarkowanym
W muzeum, kinie i samolocie
- W muzeach pañstwowych przys³uguj¹ stopniu niepe³nosprawnoœci lub ca³kowiulgi dla niepe³nosprawnych oraz ich opie- cie niezdolne do pracy.
Podstaw¹ do skorzystania z ulgi
kunów. Mog¹ z nich korzystaæ równie¿
emeryci, renciœci, nauczyciele i ucznio- jest posiadanie przy sobie odpowiednich
wie, a dzieci do 7. roku ¿ycia wchodz¹ dokumentów potwierdzaj¹cych to prawo.
za darmo. Zni¿ki dla studentów, uczniów S¹ to: legitymacja szkolne, legitymacje
i dzieci czêsto oferuj¹ równie¿ kina i te- wydane przez przewoŸnika, zaœwiadczenia o wieku dzieci. Nieposiadanie ich
atry.
- Osoby niepe³nosprawne korzystaj¹ce w momencie kontroli powoduje utratê
z ulg TP S.A. maj¹ 50% zni¿kê za przy- prawa.
³¹czenie telefonu do sieci. Mog¹ siê rówW komunikacji samochodowej
nie¿ staraæ o specjalne rabaty w abonaJeœli chodzi o przejazdy autobumencie. Podstaw¹ do takiej ulgi jest orzeczenie powiatowego zespo³u ds. orzeka- sami PKS z ulg mog¹ korzystaæ:
- dzieci niepe³nosprawne wraz z opienia o niepe³nosprawnoœci.
- Dzieci i m³odzie¿ mog¹ liczyæ na ulgi kunami - 78%,
przy zakupie biletów lotniczych. Zda- - inwalidzi wojenni z I grup¹ inwalidzk¹
rzaj¹ siê te¿ zni¿ki na bilety kupione - 78%,
natomiast pozostali inwalidzi - 37%,
w obie strony.
- opiekun inwalidy - 95%,
- pos³owie i senatorowie - 100%,
W autobusach MPK
W Rzeszowie czerwonym autobu- - ¿o³nierze zasadniczej s³u¿by wojskosem MPK bezp³atnie mo¿esz pojechaæ wej - 78%,
jeœli jesteœ pos³em, senatorem, inwalid¹ - niewidomi - 37% ich opiekunowie,
wojennym i wojskowym, uczniem któ- którymi mog¹ byæ osoby powy¿ej 13.
ry pobiera naukê w szkole specjalnej roku ¿ycia albo pies przewodnik - 95%.
albo jego opiekunem. W tym przypad- - osoby niesamodzielne - inwalidzi I gruku mo¿esz z niej korzystaæ jedynie py, niezdolni do samodzielnej egzystencji i o znacznym stopniu niepe³nosprawz miejsca zamieszkania do szko³y.
- Rada miasta dodatkowo objê³a bezp³at- noœci - 49% w komunikacji zwyk³ej
nymi przejazdami dzieci do lat 4, osoby i 37% w przyspieszonej i poœpiesznej
które ukoñczy³y 70. lat oraz dzieci do- oraz ich pe³noletni opiekunowie - 95%,
tkniête inwalidztwem lub niepe³no- - kombatanci - 37%,
sprawnoœci¹ oraz ich opiekunów pod- - dzieci do lat 4 - 100%, gdy nie zajmuj¹
miejsca siedz¹cego i 78% w przypadku
czas przejazdu.
Warunkiem skorzystania ze zni¿- zajmowania go,
ki jest posiadanie odpowiedniej legityma- - dzieci w wieku od 4 do 6 lat - 37%.
Dodatkowo przys³uguj¹ równie¿
cji ze zdjêciem wydanej przez przewoŸnika na podstawie orzeczenia o niepe³- ulgi w imiennych biletach miesiêcznych.
M³odzie¿ i studenci mog¹ korzystaæ
nosprawnoœci.
Prawo do ulgi maj¹ równie¿ nie- z 49% zni¿ki, nauczyciele 37%, dzieci
widomi i ich przewodnicy, radni mia- niepe³nosprawne 78% oraz osoby niesta Rzeszowa, umundurowani stra¿ni- widome 37%.
cy miejscy oraz czynni honorowi dawNiektóre ulgi PKP
cy krwi, którzy oddali co najmniej 20 li(tylko w przejazdach klasy drugiej)
trów krwi (wk³adka do legitymacji ho- pos³owie i senatorowie - za darmo
norowego dawcy krwi).
- Do przejazdów ulgowych uprawnieni w ka¿dym poci¹gu,
s¹ kombatanci, studenci szkó³ wy- - nauczyciele - 37% na poci¹gi osobowe,
¿szych i studiów doktoranckich. Samo- - studenci do ukoñczenia 26 roku ¿ycia
rz¹d daje równie¿ przejazdy ulgowe dzie- 37% na poci¹gi osobowe, pospieszne
ciom w wieku od 5-7 lat, uczniom i ekspresowe oraz 49% ulgi na bilety
dziennych szkó³ publicznych, osobom imienne miesiêczne,
nies³ysz¹cym i niepracuj¹cym emery- - osoby niezdolne do samodzielnej egtom, którzy posiadaj¹ odpowiedni¹ legi- zystencji - 49% na poci¹gi osobowe,
37% na pozosta³e,
tymacjê wydan¹ przez przewoŸnika.
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Ci¹g dalszy ze strony 7
wiele miejsca poœwiêcali El¿biecie. Dziêki tym zapiskom z dokumentów Ÿród³owych wy³ania siê niezwyk³y wizerunek
kobiety. Trudno nie dostrzec, i¿ du¿y
wp³yw na ów ¿yciowy „pech” arystokratki mia³o znaczenie rodu, co z kolei wi¹za³o siê z posiadaniem dobrej pozycji,
bogactwa. Nie musia³a siê martwiæ
o sprawy natury materialnej. Jednak
wbrew swojej woli zosta³a uwik³ana
w ówczesn¹ sytuacjê spo³eczn¹ i polityczn¹. Jej ¿ycie mo¿e pos³u¿yæ za kanwê scenariusza filmowego. Uprowadzenia, gwa³t, morderstwo, wa³ka o w³adzê,
wp³ywy i pieni¹dze. No i oczywiœcie
mi³oœæ. Mo¿e film móg³by pomóc znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie: czy by³a
szczêœliw¹ kobiet¹. Niestety, na nie ¿aden
z kronikarzy nie odpowiedzia³.

Ma³gorzata £yczak
"Na Szlaku" 7-8/2004 lipiec-sierpieñ

So³tys wsi Hermanowa

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

So³tys wsi Kielnarowa

Janusz P³odzieñ
przyjmuje mieszkañców w ka¿dy
czwartek w godz. 18.00-20.00
w biurze w Domu Ludowym
- emeryci i renciœci oraz ich wspó³ma³¿onkowie, na których pobierany jest
zasi³ek rodzinny - 2 - przejazdy w roku
37% na poci¹gi osobowe, pospieszne
ekspresowe,
- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz
kombatanci bêd¹cy inwalidami wojennymi zaliczonymi do I grupy inwalidzkiej - 78% na poci¹gi osobowe i pospieszne, 37 proc. na pozosta³e poci¹gi w klasie dowolnej.
Dzieci i m³odzie¿ dotkniête inwalidztwem lub niepe³nosprawne do ukoñczenia 24 roku ¿ycia (studenci do 26 roku
¿ycia) wy³¹cznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu
do odpowiedniej palcówki szko³y, przedszkola - 78% na wszystkie rodzaje
poci¹gów oraz na imienne bilety miesiêczne.

„Nowiny”, 2008 r.

Jesieñ ¿ycia
Osoba w starszym wieku nara¿ona jest na wiele zagro¿eñ. Wœród nich na
czo³owym miejscu plasuj¹ siê urazy, które s¹ konsekwencj¹ upadków. Wystarczy
jeden upadek i ¿ycie osoby starszej oraz
jej rodziny lub opiekunów mo¿e ulec ca³kowitej zmianie. Czêsta urazowoœæ osób
starszych w wyniku upadków jest spowodowana m.in. wystêpowaniem osteoporozy, zaburzeñ równowagi, czy te¿
niedostosowaniem warunków otoczenia
do potrzeb osoób starszych, dlatego pozornie niegroŸny upadek mo¿e mieæ powa¿ne dla zdrowia skutki.
Z³amania do jakich dochodzi
wskutek upadków najczêœciej dotycz¹
koœci udowej, koœci przedramienia oraz
miednicy. Z³amania w obrêbie szyjki
koœci udowej, które wystêpuj¹ najczêœciej u osób starszych, stwarzaj¹ zagro¿enie dla ich jakoœci ¿ycia poniewa¿, jak
wykazuj¹ badania, ponad 50% pacjentów, którzy potrafili chodziæ samodzielnie przed urazem, traci tê zdolnoœæ i wymaga ca³odobowej opieki. Niebezpieczne dla zdrowia i ¿ycia s¹ powik³ania, które wystêpuj¹ równie czêsto np. odle¿yny, czy zapalenie p³uc.
Upadki nie powoduj¹ce urazów
maj¹ równie¿ ujemny wp³yw na psychikê, gdy¿ obawa osoby starszej przed kolejnym upadkiem przyczynia siê do
zmniejszenia aktywnoœci fizycznej, osoby te czêsto nie wykonuj¹ podstawowych
czynnoœci ¿ycia codziennego, co z kolei
prowadzi do ograniczenia zakresu ruchu
w stawach, os³abienia uk³adu miêœniowego, spadku wydolnoœci fizycznej, a to wi¹¿e siê ze zmniejszeniem sprawnoœci i nak³ada wiêksze obowi¹zki na opiekunów.
Przyczyn upadków jest wiele.
Wœród tych, które wynikaj¹ z zaburzeñ
w obrêbie organizmu wymienia siê: os³abienie si³y miêœniowej, zaburzenia równowagi i chodu bêd¹ce wynikiem chorób lub zwi¹zane z procesem starzenia
siê, zaburzenia uk³adu kr¹¿enia np. nag³y spadek ciœnienia krwi po zmianie
pozycji cia³a. Upadki mog¹ byæ zwi¹zane z zaburzeniami wzroku, s³uchu i koordynacji ruchów. Prawdopodobieñstwo
ich wyst¹pienia zwiêksza siê znacznie
u osób z cukrzyc¹, zmianami zwyrodnieniowymi, oraz z chorob¹ Parkinsona. Na
upadki nara¿one s¹ tak¿e osoby z innymi zaburzeniami neurologicznymi, np. po
udarze czy z demencj¹. Istotny jest te¿
fakt, ¿e zdarza siê i¿ osoba starsza nie
pamiêta o tym, ¿e wskutek podesz³ego

wieku ma ograniczone mo¿liwoœci wykonywania podstawowych czynnoœci
¿ycia codziennego.
Wœród przyczyn upadków, które
wynikaj¹ z warunków otoczenia wymienia siê: œliskie pod³o¿e, progi, podarte lub
pozwijane na brzegach dywany, przewody elektryczne, du¿e zagêszczenie ró¿nymi sprzêtami pomieszczenia, brak porêczy, nierówne schody, œlisk¹ wannê,
brak uchwytów w wc i w
³azience, niskie krzes³a,
obrotowe krzes³a, nieodpowiednie oœwietlenie.
Z³e warunków atmosferyczne jak mróz przy wilgotnej nawierzchni, pojawienie siê œniegu i lodu to
czynniki zwiêkszaj¹ce
w znacznym stopniu liczbê upadaj¹cych.
Z badañ wynika, ¿e
do wiêkszoœci upadków
dochodzi w pomieszczeniach, np. w pokoju, na korytarzu,
w ³azience. Okazuje siê, ¿e upadki zdarzaj¹ siê w miejscach, które powinny byæ
najbezpieczniejsze dla osoby starszej,
czyli w jego pokoju i najbli¿szym otoczeniu. Przyczyny tego s¹ na ogó³ banalne, ³atwe do skorygowania, jednak brzemienne w skutkach. Niejednokrotnie
wystarczy drobne, dzia³anie np. przyklejenie dywanu do pod³ogi taœm¹ dwustronnie klej¹c¹ (dla porównania koszt zakupu taœmy ok. 2 z³. kilkaset razy ni¿szy od
kosztów leczenia z³amania, rehabilitacji
i opieki nad rekonwalescentem). Straty
poniesione w wyniku upadku przez osobê, która dozna³a urazu s¹ niewymierne.
Je¿eli mamy w naszej rodzinie
osobê starsz¹ spróbujmy dostosowaæ pomieszczenia do jej mo¿liwoœci poruszania siê. Mieszkanie trzeba urz¹dziæ funkcjonalnie zwracaj¹c uwagê na modernizacjê ³azienki z zaopatrzeniem jej w maty
antypoœlizgowe i uchwyty w s¹siedztwie
prysznica, wanny i sedesu. Najbezpiecz-

niejsze dla osoby starszej
jest korzystanie z prysznica. Warto zlikwidowaæ
progi. Bezwzglêdnie zadbaæ o stan dywanów i ich
stabilnoœæ.
Bardzo wa¿ne jest
obuwie osoby starszej, ma
ono byæ dopasowane, wygodne, najlepiej zapinane
na rzepy. Krzes³a, taborety i inny sprzêt nie powinny stanowiæ przeszkód
w czasie poruszania siê.
Celem wyrównania niedoborów
si³y miêœniowej, poprawy równowagi
i koordynacji ruchów zaleca siê starszym
osobom zagro¿onym upadkami korzystanie ze sprzêtu pomocniczego, takiego jak
laski, balkoniki, ochraniacze na biodra,
oraz je¿eli jest taka potrzeba, odpowiednie okulary czy aparat s³uchowy. Urz¹dzenia te pozwalaj¹ utrzymaæ równowagê, bezpiecznie pokonywaæ d³u¿sze dy-

stanse, a tak¿e zmniejszyæ lêk osoby starszej przed upadkiem. Osoba podatna na
upadki musi unikaæ nag³ych ruchów,
zwrotów, siêgania po przedmioty po³o¿one wysoko oraz powoli zmieniaæ pozycjê na stoj¹c¹ po le¿eniu lub d³u¿szym
siedzeniu.
Je¿eli osoba starsza zostaje sama
w domu to powinna mieæ w zasiêgu rêki
telefon, najlepiej bezprzewodowy, i powinna umieæ z niego skorzystaæ w razie
potrzeby.
Niezmiernie wa¿ne jest skuteczne leczenie ostrych i przewlek³ych chorób. Rozpoznanie aktualnych chorób
ostrych i przewlek³ych oraz w³aœciwe ich
leczenie (wyrównanie cukrzycy, poprawa wydolnoœci kr¹¿enia, stabilizacja ciœnienia têtniczego, kontrola okulistyczna, laryngologiczna) pozwala na poprawê stanu ogólnego osoby starszej, co
zmniejsza ryzyko upadków.
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Tu mo¿esz przechowaæ i sprzedaæ rzepak
Elewator Spó³ka z o.o.
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Oddzia³ Spó³ki w Krupcu,
22-302 Siennica Nadolna
Magazyn w Rzeszowie
Oferta sk³adowania zbó¿ i rzepaku z mo¿liwoœci¹ sprzeda¿y i odkupienia przez dostawcê przeznaczona dla producentów zbó¿, rzepaku i grup producenckich.
Producent dostarcza do elewatora nie mniejsz¹ ni¿ 20 ton partiê zbo¿a
lub rzepaku dobrej jakoœci handlowej.
Ziarno pochodzi z w³asnego gospodarstwa, ze zbiorów 2008 r. Zbo¿e i rzepak
przeznaczone do sk³adowania musi spe³niaæ standardowe parametry jakoœciowe.
Nale¿noœæ za us³ugowe przechowywanie
zbo¿a lub rzepaku oraz doprowadzenia
do wymaganych (standardowych) parametrów, przechowanie i wydanie z magazynu na podstawione pojazdy obliczona zostanie wg obowi¹zuj¹cego cennika.
Cennik us³ug:
* przyjêcie do magazynu w tym wstêpne
czyszczenie i ocena jakoœci - 5,0 z³/t
* suszenie - za 1% redukcji wilgotnoœci
- 7,0 z³/t/%
* czyszczenie - za 1% redukcji zanieczyszczeñ - 2,0 z³/t/%
* przechowywanie - za miesi¹c, w zale¿noœci od czasu przechowywania:
> do 3 miesiêcy - 5,0 z³/t/miesi¹c

> od 3 do 6 miesiêcy - 4,5 z³/t/miesi¹c
> powy¿ej 6 miesiêcy - 4,0 z³/t/miesi¹c
> wydanie z magazynu na œrodki transportu - 5,0 z³/t
Dopuszczalne ubytki naturalne
zbó¿ i rzepaku w czasie sk³adowania
ustala siê na 0,20% masy partii towaru
przyjêtej na sk³adowanie. Zbo¿e lub rzepak zostanie wydysponowane z magazynu po uregulowaniu wszystkich nale¿noœci przez producenta.
Producent-dostawca w okresie
umownego sk³adowania zbo¿a lub rzepaku ma nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:
Wariant I
Odbioru sk³adowanego zbo¿a lub
rzepaku w dowolnym terminie. Producent ponosi wówczas koszy: przyjêcia do
magazynu, doprowadzenia do wymaganych parametrów, przechowywania
i wydania z magazynu z za³adunkiem na
œrodki transportowe.
Odbiór zbo¿a lub rzepaku nast¹pi wg ustalonego harmonogramu, nie
póŸniej ni¿ do 30 czerwca nastêpnego
roku, po uregulowaniu nale¿noœci za w/
w koszty wg faktury VAT.
Wariant II
Producent ma mo¿liwoœæ sprzeda¿y Spó³ce 50% dostarczonego zbo¿a lub
rzepaku wg obowi¹zuj¹cego cennika skupu w elewatorze Spó³ki.

Uwaga rolnicy!!!

Nabór wniosków ju¿ siê rozpocza³
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddzia³ Regionalny rozpoczyna od 1 lipca
2008 r. nabór wniosków w ramach dzia³ania „U³atwianie Startu M³odym Rolnikom”
Wnioski bêd¹ mog³y sk³adaæ osoby, które:
- dopiero planuj¹ przejêcie gospodarstwa
rolnego i rozpoczêcie prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, albo
- w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych
z³o¿enie wniosku o przyznanie pomocy
rozpoczê³y ju¿ prowadzenie dzia³alnoœci
rolniczej, a gospodarstwo naby³y w drodze spadku albo darowizny. Umowa darowizny mog³a zostaæ zawarta zarówno
przed osi¹gniêciem pe³noletnioœci jak
i po ukoñczeniu 18 roku ¿ycia, lecz
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w trakcie nauki w systemie dziennym
i bez przerw w nauce.
Wnioski o przyznanie pomocy
sk³ada siê osobiœcie lub przez upowa¿nion¹ osobê, listem poleconym lub poczt¹
kuriersk¹ do dyrektora oddzia³u regionalnego Agencji, w³aœciwego ze wzglêdu na
miejsce po³o¿enia gospodarstwa.
Termin przyjmowania wniosków
w danym województwie up³ywa z koñcem dnia roboczego nastêpuj¹cego po
dniu podania do publicznej wiadomoœci
informacji Prezesa ARiMR okreœlaj¹cej,
¿e zapotrzebowanie na œrodki wynikaj¹ce ze z³o¿enia wniosków o przyznanie
pomocy, osi¹gnê³o co najmniej 120%
dostêpnych œrodków w danym roku
i województwie, lecz nie póŸniej ni¿
w dniu 31 grudnia 2008 r.
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Producent ma równie¿ mo¿liwoœæ
odkupienia sprzedanego uprzednio Spó³ce zbo¿a lub rzepaku w póŸniejszym terminie w zale¿noœci od kszta³towania siê
cen rynkowych w cenie obowi¹zuj¹cej
w dniu transakcji. Szczegó³y sprzeda¿y
okreœlone zostan¹ w umowie zawieranej
indywidualnie w magazynach Spó³ki.

ELEWATOR Sp. z o.o.
w Rzeszowie
bêdzie prowadzi³ skup mokrego
i suchego rzepaku oraz zbó¿ ze zbiorów 2008 r.
> Elewator podpisuje umowy kontraktacyjne na skup rzepaku i pszenicy.
> Oferujemy korzystne ceny oraz sta³¹
wspó³pracê w zakresie kontraktacji,
skupu, suszenia oraz przechowywania
rzepaku i zbó¿.
Kontakt:
Elewator zbo¿owy
35-322 Rzeszów
ul. Spichlerzowa 46
tel. 017 8539718
tel. kom. 691-958-015, 691-958-061
Zapraszamy do wspó³pracy

Ze smutkiem i ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ, ¿e 4 lipca 2008 r.
zmar³a nasza d³ugoletnia oddana
szkole nauczycielka

mgr Ma³gorzata Rozmus
£¹czymy siê w bólu i ¿a³obie
z córkami Anna i Aleksandr¹ oraz
Rodzin¹ naszej zmar³ej kole¿anki.
Dyrekcja, Grono pedagogiczne, Pracownicy i uczniowie
Szko³y Podstawowej im. Stanis³awa Staszica w Tyczynie

Serdeczne podziêkowania dla
Ksiê¿y, Dyrekcji Szko³y, Nauczycieli, Rady Rodziców i uczniów
oraz ich Rodziców, a tak¿e wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim po¿egnaniu

œp. Ma³gorzaty Rozmus
sk³ada Rodzina

Jeœli szukasz pracy...
Nazwa stanowiska

- kierowca-brukarz
- ksiêgowa
- pomoc kuchenna
- sprzedawca
- technik farmacji
- kierowca autobusu
- mechanik samochodowy
- operator wyt³aczarek
do tworzyw sztucznych
- stolarz meblowy
- œlusarz
- spawacz
- kierownik budowy
- dozorca/portier
- szef kuchni
- kucharz-bufetowy
- pracownik budowlany
- malarz-szpachlarz
- pracownik biura obs³ugi
klienta
- pracownik biurowy
- sprzedawca
- piekarz

nr oferty

3730
3913
3912
3911
3920
3907
908
3906
3903
3900
3899
3898
3902
3895
3894
3893
3892
3887
3878
3877
3876

Te i inne oferty pracy znajdziesz
w Gminnym Centrum Pracy
(Tyczyn, ul. Rynek 25) czynnym
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
7.30-15.30.
Tel. 017-22-91-885.
Podkarpacki Oœrodek Rozwoju
Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
w Rzeszowie
Biuro bezp³atnych porad
DURA LEX SED LEX
prze³am bezradnoœæ w dochodzeniu
swoich praw
Tyczyn, ul. Rynek 25
budynek Gminnego Centrum
Informacji w Tyczynie czynne
w ka¿dy czwartek od 9.00 do 13.00,
tel. 017 22-91-885
Projekt wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹
W siedzibie Gminnego Centrum
Informacji bezp³atnych porad prawnych udziela mgr Maciej Bandelak

Praca w godzinach nadliczbowych
Stosownie do art. 151 § 1 kodeksu pracy prac¹ w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowi¹zuj¹ce pracownika normy czasu pracy (dobow¹ i œredniotygodniow¹), a tak¿e praca wykonywana ponad przed³u¿ony dobowy wymiar czasu pracy, wynikaj¹cy z obowi¹zuj¹cego pracownika
systemu i rozk³adu czasu pracy. W podstawowym czasie pracy prac¹ nadliczbow¹ jest praca ponad 8 godzin na dobê
i przeciêtnie 40 godzin na tydzieñ w przyjêtym okresie rozliczeniowym (który
mo¿e wynosiæ np.: 1 miesi¹c, 3 miesi¹ce). Praca w godzinach nadliczbowych
jest mo¿liwa w przypadku zaistnienia:
koniecznoœci prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony ¿ycia lub zdrowia
ludzkiego albo dla ochrony mienia lub
œrodowiska albo usuniêcia awarii, a tak¿e szczególnych potrzeb pracodawcy nie powinna byæ zlecana w celu wykonywania normalnych, planowych zadañ,
jak równie¿ nie powinna byæ sta³ym elementem organizacji pracy. Kodeks pracy nie okreœla trybu ani formy wydania
polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, st¹d te¿ przyj¹æ
nale¿y, i¿ nawet okreœlone zachowanie
kierownictwa pracy mo¿e byæ uznane za
takie polecenie. Limit godzin nadliczbowych w skali roku przepracowanych ze
wzglêdu na szczególne potrzeby pracodawcy wynosi 150 godzin, przy czym
kodeks dopuszcza zwiêkszenie tego limitu w uk³adzie zbiorowym pracy (zak³adowym lub ponadzak³adowym) albo
w regulaminie pracy lub w umowie o pracê, a ³¹czny czas pracy pracownika,
z uwzglêdnieniem godzin nadliczbowych, nie mo¿e przekraczaæ przeciêtnie
na tydzieñ 48 godzin. W stosunku rocznym daje to liczbê œrednio 400 godzin.
Rekompensat¹ za pracê w godzinach nadliczbowych co do zasady jest przede
wszystkim normalne wynagrodzenie za
czas pracy nadliczbowej powiêkszone
o wynagrodzenie dodatkowe. Dodatek
z tytu³u przekroczenia normy dobowej
w wysokoœci 100 % wynagrodzenia przys³uguje - za pracê w godzinach nadliczbowych przypadaj¹cych: w nocy, w niedziele i œwiêta niebêd¹ce dla pracowni-

ka dniami pracy, zgodnie z obowi¹zuj¹cym go rozk³adem czasu pracy; w dniu
wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracê w niedzielê lub
w œwiêto, zgodnie z obowi¹zuj¹cym go
rozk³adem czasu pracy. Dodatek w wysokoœci 50 % wynagrodzenia przys³uguje za pracê w godzinach nadliczbowych
przypadaj¹cych w ka¿dym innym dniu
ni¿ okreœlone wy¿ej. Dodatkowe wynagrodzenie w wysokoœci 100 % wynagrodzenia przys³uguje tak¿e za ka¿d¹ godzinê pracy ponad przeciêtn¹ tygodniow¹
normê czasu pracy w przyjêtym okresie
rozliczeniowym. Liczbê tych godzin
ustalamy, pomniejszaj¹c liczbê godzin
faktycznie przepracowanych przez pracownika w danym okresie rozliczeniowym o liczbê godzin, które nominalnie
powinien on przepracowaæ z zachowaniem obowi¹zuj¹cych go norm czasu pracy. Tak ustalon¹ liczbê godzin pracy ponadwymiarowej pomniejszyæ nale¿y
o godziny nadliczbowe op³acone z tytu³u przekroczenia normy dobowej, wykluczone jest bowiem podwójne op³acanie
tych samych godzin pracy nadliczbowej.
Zamiast dodatku praca nadliczbowa
mo¿e byæ rekompensowana czasem wolnym od pracy - na pisemny wniosek pracownika.
Za pracê w dniu wolnym od pracy na podstawie rozk³adu czasu pracy
w piêciodniowym tygodniu pracy (tj.
w sobotê, jeœli jest ona dniem wolnym
od pracy lub w niedzielê, a dni od poniedzia³ku do pi¹tku s¹ dniami pracy) obok
normalnego wynagrodzenia, nale¿y
udzieliæ po uzgodnieniu z nim innego
dnia wolnego od pracy. Udzielenie pracownikowi zastêpczego dnia wolnego
od pracy powinno nast¹piæ niezale¿nie
od liczby godzin przepracowanych przez
pracownika w dniu wolnym od pracy
z tytu³u piêciodniowego tygodnia pracy.
Dzieñ wolny od pracy powinien przypadaæ do koñca danego okresu rozliczeniowego.

Dorota Wolak
doradca w Podkarpackim Oœrodku
Rozwoju Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego w Rzeszowie

Niniejszy dokument zosta³ opublikowany, dziêki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treœæ tego dokumentu odpowiada Podkarpacki Oœrodek Rozwoju Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego, pogl¹dy w nim wyra¿one nie odzwierciedlaj¹ w ¿adnym razie stanowiska
UE.
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Truj¹cy temat

Spalanie odpadów w gospodarstwie
Palenie wszystkich odpadów
w gospodarstwach domowych jest powa¿nym problemem nie tylko dla œrodowiska naturalnego, ale tak¿e dla nas samych. Takie postêpowanie stwarza
ogromne zagro¿enie nie tylko dla tych,
którzy pozbywaj¹ siê w ten sposób odpadów, ale równie¿ wszystkich dooko³a.
Toksyczne substancje dymów kominowych powoduj¹ u ludzi i zwierz¹t wiele
groŸnych chorób, mog¹cych prowadziæ
nawet do œmierci. Jest to te¿ dzia³anie na
szkodê œrodowiska, poniewa¿ poprzez
spalanie plastikowych odpadów zwiêksza siê zanieczyszczenie powietrza substancjami szkodliwym, py³ami. Emisja
CO 2 i innych gazów cieplarnianych
(NOx, SO2 itp.) przyczynia siê do powiêkszenia dziury ozonowej, powstania
efektu cieplarnianego, czy zwiêkszenia
iloœci kwaœnych deszczy, które niszcz¹
uprawy, i glebê na du¿ych obszarach
u¿ytkowanych rolniczo oraz zanieczyszczaj¹ wodê. Spalanie odpadów niesie za
sob¹ ryzyko wzniecenia po¿aru zabudowañ mieszkalnych i gospodarczych. Palenie ró¿nych œmieci powoduje zwiêkszone osadzanie w przewodach kominowych sadzy, która mo¿e siê zapaliæ lub
doprowadziæ do niedro¿noœci przewodów, niedopalenia siê materia³ów opa³owych i powstawania œmiertelnie niebezpiecznego czadu, czyli tlenku wêgla!
W domowych piecach oraz urz¹dzeniach i instalacjach centralnego ogrzewania mog¹ byæ spalane tylko niektóre
rodzaje odpadów np. odpady z gospodarki leœnej, z drewna i kory, drewno, wióry, trociny, odpady w postaci opakowañ
z drewna, tektury i papieru, budowlane
odpady z drewna, tektura i papier z segregowanych odpadów komunalnych.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e odpady inne ni¿ w.w
nie mog¹ byæ spalane w paleniskach do-

mowych, poniewa¿ nie spe³niaj¹ one wymagañ stawianych urz¹dzeniom i instalacjom do termalnego przekszta³cania
ró¿nych rodzajów odpadów.
W domowych urz¹dzeniach i instalacjach wystêpuje podczas spalania
zbyt niska temperatura, co powoduje, ¿e
spaliny s¹ bardzo zanieczyszczone.
Oprócz tego instalacje domowe nie maj¹
¿adnych urz¹dzeñ ograniczaj¹cych emisjê zanieczyszczeñ do atmosfery. Na dodatek w ramach oszczêdnoœci czêsto spalane s¹ wszystkie odpady, które dadz¹ siê
spaliæ (m.in. odpady z gumy i tworzysz
sztucznych), co jest niedopuszczalne ze
wzglêdu na powstaj¹ce toksyczne gazy
i py³y.
Emisja zanieczyszczeñ z palenisk
domowych, czyli tzw. emisja niska jest
spowodowana przez ma³e kot³ownie
i gospodarstwa domowe. W przypadku
tego rodzaju emisji nastêpuje lokalny
wzrost stê¿enia zanieczyszczeñ, poniewa¿ nie rozchodz¹ siê one na wiêksze
odleg³oœci i nie mog¹ byæ rozpraszane
przez wiatr. Sytuacja jest najgorsza
w okresie jesieni i zimy, poniewa¿ rozpoczyna siê sezon grzewczy, a du¿a wilgotnoœæ powietrza i niska temperatura nie
sprzyjaj¹ rozprzestrzenianiu siê zanieczyszczeñ, przez co nastêpuje kulminacja zanieczyszczeñ na obszarach zamieszkanych.
W wyniku palenia tworzyw
sztucznych do atmosfery uwalniane s¹ m.
in. tlenek wêgla i dwutlenek wêgla. Tlenek wêgla jest niebezpieczny nawet
w niskich stê¿eniach. Powoduje on niedotlenienie tkanek, utratê koordynacji ruchu, a nawet œmierci. Dwutlenek wêgla
przyczynia siê do zaburzeñ oddychania
i zwiêksza wentylacjê p³uc, przez co
stwarza wiêksze ryzyko zatrucia innymi
zwi¹zkami. Uwalniane s¹ te¿ tlenki azo-

tu i tlenki siarki. Wœród tlenków azotu
najwiêksze niebezpieczeñstwo stanowi
dwutlenek azotu, który podra¿nia drogi
oddechowe i oczy, os³abia system immunologiczny, a tak¿e wywo³uje alergie.
Dwutlenek siarki oddzia³ywuje na drogi
oddechowe - wp³ywa na skurcze i obrzêki krtani oraz mo¿e siê odk³adaæ w mózgu, oskrzelach i wêz³ach ch³onnych.
Innymi zanieczyszczeniami uwalnianymi przez paleniska domowe s¹ cyjanowodór, chlorowodór, fluorowodór oraz
fosforowodór. Niebezpieczne s¹ tak¿e
w trakcie spalania lotne wêglowodory
i wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne (WWA), s¹ one rakotwórcze.
Oprócz tego lotne wêglowodory powoduj¹ astmê i alergiê, wywo³uj¹ stany depresyjne i bóle g³owy oraz podra¿niaj¹
b³ony œluzowe gard³a i oczy. Bardzo niebezpieczn¹ grup¹ zanieczyszczeñ s¹ silnie truj¹ce dioksyny i furany! Cech¹ charakterystyczn¹ dioksyn jest to, ¿e mog¹
kumulowaæ siê w organizmie, maj¹ silne
dzia³anie kancerogenne (rakotwórcze)
i mutagenne, tak¿e zmieniaj¹ strukturê
kodu genetycznego. Du¿e zagro¿enie
niesie ze sob¹ kontakt z metalami ciê¿kimi, które wywo³uj¹ nowotwory, kumuluj¹ siê w nerkach, szpiku kostnym i œledzionie oraz wywo³uj¹ choroby nerek
i w¹troby. Dzia³aj¹ te¿ szkodliwie na
uk³ad nerwowy i immunologiczny.
Mimo licznych argumentów przeciw, nadal wiele osób spala odpady
w domowych piecach. Istnieje wiele powodów, dla których nie warto tego robiæ. Dym, oprócz nieprzyjemnego, uci¹¿liwego zapachu, wprowadza do powietrza toksyczne substancje. Wbrew panuj¹cej opinii takie dzia³anie nie jest
oszczêdnoœci¹, poniewa¿ palone odpady
z regu³y nie maj¹ du¿ej wartoœci energetycznej, natomiast nios¹ za sob¹ du¿e
ryzyko. Nale¿y siê wiêc zastanowiæ czy
oszczêdzaj¹c w ten sposób energiê nie
oszczêdzamy na w³asnym zdrowiu.
(bk)

Radzimy osobom uczulonym

Nie prowokujcie owadów!
Choæ spoœród wszystkich alergików tylko kilkanaœcie procent ma uczulenie na jad owadów, w³aœnie tej grupie
szczególnie trudno kontrolowaæ sytuacjê
i konsekwentnie unikaæ alergenu.
U osób, które nie maj¹ uczulenia
na jad, u¿¹dlenie w rêkê czy nogê koñczy siê zaczerwienieniem, b¹blem lub
obrzêkiem, który znika ju¿ po kilku godzinach. U dzieci mo¿e wyst¹piæ gor¹cz-
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ka. GroŸniejsze jest u¿¹dlenie w okolicach szyi i ust. Opuchlizna mo¿e utrudniaæ oddychanie. Najgorsze jest bezpoœrednie dzia³anie jadu na œluzówkê jamy
ustnej, jêzyka czy prze³yku, a takie zdarza siê, gdy nie zauwa¿y siê owada na
jedzonym produkcie. U ludzi uczulonych
reakcja bywa gwa³towna. Oprócz rumienia pojawiaj¹ siê inne objawy. Maj¹ one
ró¿ne stopnie nasilenia:

G£OS TYCZYNA

14/2008

> 1 stopieñ: na ca³ym ciele wystêpuje
pokrzywka i ogólnie z³e samopoczucie,
> 2 stopieñ: dochodzi obrzêk na wiêkszoœci cia³a, os³abniêcie, ból,
> 3 stopieñ: dusznoœæ, chrypka, czasem
zaburzenia mowy, sapanie, biegunka,
> 4 stopieñ - najgroŸniejszy: wstrz¹s
anafilaktyczny, kiedy oprócz niektórych
z wy¿ej wymienionych objawów nastêpuje spadek ciœnienia têtniczego i sinica.
Mo¿e dojœæ do zapaœci, utraty przytomnoœci, a nawet zgonu.

Mecz samorz¹dowców
W dniu 14 czerwca br. na stadionie MKS „Strug”
w Tyczynie, odby³ siê mecz pi³ki no¿nej o puchar „Przewodnicz¹cego Rady Osiedla” w Tyczynie. Pomiêdzy samorz¹dem
Gminy Tyczyn a samorz¹dem Gminy B³a¿owa. Zwyciê¿yli samorz¹dowcy Gminy Tyczyn 7:1 do przerwy 4:0. bramki zdobyli: Haszko Grzegorz-3, B³oñski Janusz -2, Sowa Jacek-1, Janicki Józef-1. dla Gminy B³a¿owa: Kocój Jerzy-1. Dru¿yny wyst¹pi³y w nastêpuj¹cych sk³adach:
Gmina Tyczyn: Mariusz Bajda, Grzegorz Jacek, Józef
Janicki, Bogdan Szymkowicz, Zygmunt Jopek, Wac³aw
Ciura, Roman Koœció³ek, Jacek Sowa, Grzegorz Haszko,
Janusz B³oñski, Piotr Wierzbiñski, na zmiany wchodzili:
Mateusz Krêci³o i Pawe³ Kopiec.
Gmina B³a¿owa: Sylwester Trawka, Augustyn Rybka, Pawe³
Kruczek, Adam Mroczek, Andrzej Wójciak, Jan Kocój, Jerzy
Kocój, Rafa³ Sobczyk, Marek Synoœ, Adam Sapa, Józef Jurek,
a na zmiany wchodzi³: Jan Korcz.
Po zakoñczonym meczu, który odby³ siê w mi³ej atmosferze dru¿ynom zosta³y wrêczone puchary i nagrody rzeczowe. Z r¹k przewodnicz¹cego Rady Osiedla Ryszarda Fornala
i przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Tyczynie Edmunda Kalandyka puchary i nagrody odebrali kapitanowie dru¿yn
Janusz B³oñski i Jerzy Kocój. Uczestnicy spotkania serdecznie
dziêkuj¹ organizatorom meczu oraz fundatorom nagród: Dariuszowi Fudali - prezesowi MKS „Strug” Tyczyn, E. Kalandykowi, R. Fornalowi i Cz³onkom Rady Osiedla w Tyczynie.
Mamy nadziejê, ¿e nastêpne spotkanie odbêdzie siê na terenie
Gminy B³a¿owa.
(jb.)

Dofinansowanie
do podrêczników szkolnych
w ramach programu

Wyprawka szkolna 2008
Do uzgodnieñ resortowych zosta³
skierowany projekt rozporz¹dzenia Rady
Ministrów dot. programu „Wyprawka
szkolna 2008”. G³ównym celem programu jest umo¿liwienie rodzinom pozostaj¹cym w trudnej sytuacji materialnej
ubiegania siê o refundacjê kosztów zakupu podrêczników szkolnych.
Z programu mog¹ skorzystaæ
dzieci rozpoczynaj¹ce w roku szkolnym
2008/2009: obowi¹zkowe roczne przyDo osoby, która dozna³a wstrz¹su, nale¿y wezwaæ pogotowie, a chorego u³o¿yæ w takiej pozycji, by móg³ swobodnie oddychaæ.
Jeœli nastapi u¿¹dlenie
- Po uk¹szeniu przez pszczo³ê nale¿y
natychmiast usun¹æ ¿¹d³o - tylko pszczo³a je pozostawia, reszta owadów wpuszcza jad.
- Gdy uk¹szenie nast¹pi na d³oni lub
uchu, nale¿y zdj¹æ bi¿uteriê: pierœcionek,
obr¹czkê, kolczyk. Po obrzmieniu bêdzie

gotowanie przedszkolne „0”, naukê
w klasach I-III szko³y podstawowej lub
w klasach I-III ogólnokszta³c¹cej szko³y
muzycznej I stopnia. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podrêczników bêdzie przys³ugiwaæ dzieciom pochodz¹cym z rodzin spe³niaj¹cych kryterium dochodowe tj. 351 z³ netto na osobê
w rodzinie (zgodnie z art.8 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy
spo³ecznej). Dochód ten musi byæ udokumentowany zaœwiadczeniami.
Dofinansowanie zakupu podrêczników
bêdzie wynosiæ:
> dla dzieci rozpoczynaj¹cych obowi¹zkowe roczne przygotowanie przedszkolne - do 70 z³,
to trudne, w dodatku metal wcinaj¹cy siê
w napuchniête cia³o zwiêksza ból.
- Na miejsce uk¹szenia na³o¿yæ kompres
z zimnej wody lub sody oczyszczonej
i za¿yæ wapno.
Najwiêcej u¿¹dleñ pszczó³ jest na
pocz¹tku lata. Osy s¹ bardziej agresywne i atakuj¹ g³ównie w lipcu i sierpniu.
Rzadszy, ale bardzo niebezpieczny, jest
te¿ atak szerszeni.

> dla uczniów klas I szkó³ podstawowych
oraz ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzycznych I stopnia - do 130 z³,
> dla uczniów klas II szkó³ podstawowych oraz ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzycznych I stopnia - do 150 z³,
> dla uczniów klas III szkó³ podstawowych oraz ogólnokszta³c¹cych szkó³
muzycznych I stopnia - do 170 z³.
Zwrot kosztów zakupu podrêczników
bêdzie dokonany po przed³o¿eniu dowodu zakupu (faktury).
Wiêcej informacji mo¿na bêdzie
uzyskaæ w szko³ach, do których dziecko
bêdzie uczêszcza³o od wrzeœnia 2008 r.

Stanis³awa Kopeæ
Kierownik
Gminnego Zespo³u Obs³ugi Szkó³

Przypominamy, ¿e
punkt ODR zosta³ przeniesiony
z Urzêdu Miejskiego do s¹siedniego budynku
- Tyczyn, ul. Rynek 19, I piêtro.
Punkt czynny jest
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 7.00 do 15.00,
tel. 0-17-22-99-276.

„Super Nowoœci”, czerwiec 2008
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SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

OG£OSZENIA

Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 38,90 arów (w tym grunt
rolny 2,42 ary i ³¹ka o pow. 36,48 arów) w Tyczynie cena do uzgodnienia.
(285/3)
Tel. 017 22-93-078, po godz. 18.00
Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 41 arów w Hermanowej - powy¿ej szko³y podstawowej (cena 3.000 za ar do negocjacji)
(286/3)
Tel. 017 22-99-524
Sprzedam dzia³kê widokow¹ o pow. 14 arów
w Tyczynie.
(287/3)
Tel. 666-361-670
Sprzedam dzia³kê o pow. 31 arów w Budziwoju.
(288/2)
Tel. 017 22-99-727
Sprzedam dzia³kê o pow. 28 arów przy ul. Zagrody
w Tyczynie
(289/2)
Tel. 017 22-99-727
Sprzedam dzia³kê o pow. 73 ary na terenie RzeszówS³ocina
(290/2)
Tel. 504-268-089

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ
Zatrudniê od zaraz stolarza meblowego z doœwiadczeniem lub na przyuczenie.
(103/2)
Tel. 504-268-089
Zainteresowani umieszczeniem oferty na naszych ³amach,
proszeni s¹ o osobisty kontakt z redakcj¹ - UM pok.26.
Oferty „Szukam pracy”, „Dam pracê” i „Sprzedam/
kupiê dzia³kê, dom” - w Gminie Tyczyn, s¹ bezp³atne.
Ma³¿eñstwo z dwójk¹ ma³ch dzieci poszukuje mieszkania do wynajêcia na terenie Tyczyna lub okolicy.
Tel. 885-772-313, 885-519-348
lub krzysztofwiater1@wp.pl

Uk³adanie p³ytek
Tel. 017-87-14-363
Jêzyk niemiecki - t³umaczenia przysiêg³e
dokumentów samochodowych i innych
- szybko i tanio
Tel. 017 22-19-506

G£OS TYCZYNA

Bar „U Wiktora”
organizuje:
> przyjêcia weselne,
> bankiety,
> spotkania towarzyskie,
> konferencje, prezentacje, imprezy okolicznoœciowe
- do 120 osób
Zapewniamy mi³¹ i uprzejm¹ obs³ugê
Tel. 017 22-91-360
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej

CENTROMED
Tyczyn, ul. Rynek 13
Zaprasza do poradni, które oferuj¹ szerok¹ gamê us³ug
w zakresie:
* okulistyki,
* dermatologii,
* otolaryngologii,
* ginekologii
przy zastosowaniu nowoczesnej, wysokiej klasy aparatury i sprzêtu medycznego.
Œwiadczenia wykonywane s¹ bezp³atnie
w ramach umowy z NFZ
Prowadzi bezp³atne badania audiometryczne s³uchu.
Ponadto w NZOZ CENTROMED mieszcz¹ siê prywatne 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 budynku mieœci siê gabinet stomatologiczny, apteka i zak³ad
optyczny.
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