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Rada Miejska uchwaliła
22.06 br. odbyła się 51. sesja Rady Miejskiej w Tyczynie. Radni przegłosowali wniosek przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska dotyczący zdjęcia z porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia VI
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn
w związku z nieuregulowanymi sprawami drogowymi.
Wysłuchali także informacji o przeprowadzonych przetargach w 2018 r. oraz o międzysesyjnej działalności
Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Na sesji podjęto również uchwały w sprawach:
► Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyczyn. Ustalono maksymalną liczbę 33 zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży, w tym: ● 11 zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do
4,5% alkoholu oraz piwa; • 11 zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do
18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); • 11 zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej
18% alkoholu. Ustalono także maksymalną liczbę 66
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
w tym: • 26 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; • 20
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem
piwa); • 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
► Ustalenia zasad usytuowania na terenie
gminy Tyczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży, jak i poza nim, mogą być zlokalizowane
w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od: szkół,
przedszkoli, placówek oświatowych, wychowawczych
i opiekuńczych, obiektów sakralnych, obiektów administracji publicznej.
► Wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Tyczyn. Odstępstwo to
obowiązuje w czasie organizowanych festynów i pikników plenerowych, imprez sportowych i kulturalno–rozrywkowych w następujących miejscach publicznych:
• teren Rynku Miejskiego w Tyczynie; • budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tyczynie, jego Filii
oraz place wokół tych budynków; • teren Parku w Tyczynie; • budynki Ochotniczych Straży Pożarnych
w sołectwach: Hermanowa, Kielnarowa, Borek Stary,
Matysówka, Tyczyn i place wokół tych budynków; • teren stadionów i obok stadionów w: Borku Starym, Hermanowej i Tyczynie.
► Zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie. W formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowany jest projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”,
w ramach którego powstaną Centra Promocji Dziedzictwa Kulturowego propagujące Etnokrainę Franciszka
Kotuli na terenie 11 gmin ROF. W ramach ww. projektu
Gmina Tyczyn realizuje zadanie pn. „Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 24 w Tyczynie”.
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W związku z utworzeniem Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego należało przedłożyć projekt statutu
instytucji kultury, która będzie realizować zadanie
w przedmiotowym obiekcie.
► Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Działki o numerach: 1192/4 (o pow. 0,0052 ha)
i 1193/2, położone w Matysówce, zakupione od właścicieli prywatnych, wykorzystane będą pod budowę przepompowni ścieków i drogi dojazdowej dla inwestycji
pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi dla wsi Matysówka”.
► W sprawie dopłat do cen 1 m3 wody i 1 m3
odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tyczyn.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
oraz innych ustaw zmienia się cena wody i cena odprowadzanych ścieków za 1 m3. Dopłata do wody wynosi 0,97 zł netto + podatek VAT 8% , a dopłata do
ścieków 2,22 zł netto + podatek VAT%. Dotychczasowa dopłata od 1.01 do 31.05 br. wynosiła odpowiednio: do 1 m3 wody 0,95 zł netto + podatek VAT
8%, a do 1 m3 odprowadzanych ścieków 1,68 netto
+ podatek VAT 8%.
► Zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn
na 2018 r.
► Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Tyczyna. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych niezbędne
było dostosowanie wynagrodzenia burmistrza do wysokości aktualnych stawek. Wynagrodzenie miesięczne
dla Burmistrza Tyczyna będzie wynosić: wynagrodzenie
zasadnicze w kwocie 4 700 zł; dodatek funkcyjny
w kwocie 1 900 zł; dodatek specjalny w wysokości 40%
łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie
Rubrykę redaguje:
2 640 zł oraz dodatek za wysługę
Dorota Michalak
lat w wysokości
- pracownik Urzędu
20 % wynagroMiejskiego w Tyczynie,
dzenia zasadniinspektor ds. obsługi
czego w kwocie
Biura Rady Miejskiej
940 zł.

Nie żyjemy, aby umierać,
ale umieramy, aby żyć wiecznie...
M. Buchberger
***

Pani Dyrektor Zofii Kwater
wyrazy szczerego współczucia i żalu
z powodu śmierci

TATY
składają: Burmistrz Tyczyna, Przewodniczący
Rady Miejskiej oraz Radni
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Warto współpracować. Budowa dróg i chodników
Obecna kadencja działania samorządu w naszej gminie cechuje się bardzo dobrymi efektami
współpracy samorządów wszystkich szczebli: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Popatrzmy
na wyniki współpracy w zakresie budowy dróg i chodników. Ilość inwestycji jeszcze nigdy nie była
tak imponująca jak obecnie.
1. Rozbudowa starego i budowa nowego 4-pasmowego
mostu na rzece Strug oraz przebudowa drogi wojewódzkiej na
4-pasmową z dwustronnym
chodnikiem i ścieżką rowerową
w ul. Grunwaldzkiej od rzeki do
ul. Orkana (700 mb) realizowana
jest przez Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich (PZDW) i w całości
finansowana przez Województwo
Podkarpackie (z dofinansowaniem
z programu Polska Wschodnia)
w kwocie ponad 17 mln zł. Powstaje droga, która z przebudowaną ul.
Sikorskiego w Rzeszowie umożliwi
bardzo szybkie dotarcie do centrum Rzeszowa. Dalsza przebudowa drogi wojewódzkiej aż do Dynowa jest w fazie projektowania, a jej
realizacja oparta będzie na montażu finansowym, w którym gminy
partycypować będą w wysokości
5% kosztów poniesionych na terenie danej gminy. Projekt za prawie
2 mln zł finansowany jest z budżetu Województwa Podkarpackiego.
2. Budowa chodnika przy
drodze wojewódzkiej 878 na terenie Borku Starego i Kielnarowej przebiega w dwóch różnych
formach. Co roku budowane są
krótkie odcinki realizowane przez
PZDW. W latach 2015-2017 wykonanych zostało zaledwie 324 mb
chodnika za kwotę 497 000 zł, z dofinansowaniem ze strony Gminy Tyczyn w kwocie 225 000 zł.
Ze względu na niesatysfakcjonujące efekty realizacji tej inwestycji, Gmina Tyczyn wykorzystała
możliwość pozyskania środków
z projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu
publicznego na terenie ROF”, wykonywanego w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)
i przejęła od PZDW prowadzenie inwestycji w Borku Starym. Jako inwestor gmina wykonała dwa odcinki chodnika o łącznej długości 2004
mb za kwotę 2 240 550,43 zł z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie
1 631 264,43 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1415R od gimnazjum
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Budowa czteropasmowego mostu na Strugu w Tyczynie

Nowy chodnik przy drodze wojewódzkiej w Borku Starym

w Tyczynie poprzez Hermanową
do granicy ze Straszydlem. W latach 2015-2016 Powiat Rzeszowski
wybudował 1233 mb chodnika za
kwotę 597 720 zł. W 2017 r. wykonano przebudowę 640 mb chodnika
w Tyczynie oraz budowę 2540 mb
chodnika w Hermanowej za kwotę
1 614 500 zł. Wykonana została
również nakładka asfaltowa na długości całej drogi, tj. 7390 mb, a dodatkowo na ul. Mickiewicza (przedmieście) i Strażackiej. Koszt całości
inwestycji wyniósł 3 837 300 zł,
w tym dofinansowanie ze strony
Gminy Tyczyn wyniosło 670 000 zł.
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4. W Borku Starym przebudowana została droga powiatowa
nr 1422R od skrzyżowania z drogą wojewódzką 878 koło cmentarza do granicy z Nowym Borkiem (dalej terenem Gminy Błażowa). Na terenie naszej gminy wykonano 645 mb chodnika oraz nakładkę asfaltową na jezdni. Koszt inwestycji to ok. 420 000 zł. W ciągu tej
drogi rozebrany został stary most
(z ruchem wahadłowym samochodów) i wybudowany nowy umożliwiający płynny ruch, którego koszt
wyniósł 2 090 500 zł. Do całości inwestycji na tej drodze gmina Tyczyn
udzieliła dotacji w kwocie 220 000 zł.
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5. Droga powiatowa nr 1400R
w Kielnarowej (Obszary) od
skrzyżowania z drogą wojewódzką 878 do granicy z Chmielnikiem
została
przebudowana
przez Powiat Rzeszowski, poprzez
budowę chodnika o dł. 2 820 mb,
poszerzona i wzmocniona nakładką
asfaltową jezdni na całej podanej
powyżej długości. Koszt inwestycji
wynosi na terenie naszej gminy
4 200 000 zł i w całości został pokryty z budżetu powiatu.
6. W Tyczynie przy ul. Mickiewicza i Lasek (droga powiatowa) wybudowany został w ostatnich latach odcinek 1 000 mb chodnika,
którego
koszt
wyniósł
336 350 zł. W bieżącym roku planowana jest jeszcze budowa ok.
300 mb chodnika przy ul. Lasek,
200 mb przy ul. Orkana oraz miejsca postojowe przy cmentarzu, na
które to inwestycje w budżecie
gminy zarezerwowana jest kwota
150 000 zł.

Nowy chodnik w Hermanowej aż na Skotnik i nowa nawierzchnia przez całą
miejscowość

7. W bieżącym roku Powiat planował przebudowę drogi Rzeszów Matysówka – Chmielnik za kwotę
6 mln zł. Ze względu na wyższy
o 1 370 000 zł koszt wynikający
z
przetargu
oraz
przyłączenie
w przyszłym roku Matysówki do Rzeszowa powiat unieważnił przetarg.
8. Współfinansowanie inwestycji
drogowych dotyczy również dróg
gminnych. Powiat Rzeszowski dofinansował budowę drogi Kielnarowa – Matysówka w kwocie
Nowy most na Strugu w Borku Starym

130 000 zł oraz drogi Borek Stary Kanada – Kielnarowa Obszary kwotą 220 000 zł.
Reasumując, w latach 20152018 w ciągu drogi wojewódzkiej
wybudowany zostanie most na
Strugu, przebudowane 700 mb
drogi i wybudowane 3728 mb
chodnika za kwotę ponad 21,4
mln zł. W ciągu dróg powiatowych wybudowany jest most
w Borku Starym, a w latach
2015-2018 wybudowanych będzie w sumie 9378 mb chodnika
i odnowionych asfaltem 10855
mb jezdni za kwotę 11,8 mln zł.
Należy sobie życzyć, aby
współpraca pomiędzy naszymi
samorządami była nadal realizowana z tak dobrym skutkiem.
Nowy chodnik i przebudowa jezdni
w Kielnarowej Obszary
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tekst: Janusz Skotnicki
Burmistrz Tyczyna

DYŻURY
Burmistrz Tyczyna Janusz
Skotnicki przyjmuje mieszkańców
gminy i interesantów w każdy poniedziałek w godz. 8.00-15.00
w Urzędzie Miejskim w Tyczynie.

***
Dyżur Przewodniczącego Rady
Miejskiej Adama Skowrońskiego odbywa się w każdą 1. i 3. środę m-ca w godz. 9.00 - 11.00
w Urzędzie Miejskim w Tyczynie,
pok. 27 (I piętro).

***
Najbliższy dyżur radnych Jadwigi Czarnik i Eweliny Malak
odbędzie się 2.08 br. (czwartek)
w godz. 18.00-19.00 w Centrum Rekreacyjno-Kulturalnym w Kielnarowej (w biurze
sołtysa).
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Punkt Potwierdzania
Profili Zaufanych ePUAP
Burmistrz Tyczyna informuje, że za zgodą Ministra
Cyfryzacji w Urzędzie Miejskim w Tyczynie został uruchomiony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP.
Punkt zlokalizowany jest w budynku Urzędu Miejskiego
w Tyczynie (I piętro, pok. 29) i obsługuje interesantów
w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 7:30 – 17:00,
wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00),
tel. (17) 221-93-10 w. 29, bezpośredni: (17) 230-4929, e-mail: informatyk@tyczyn.pl.
Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelniania obywateli w kontakcie z administracją
publiczną za pośrednictwem portalu ePUAP, dzięki
któremu obywatel może załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Profil zaufany jest rozwiązaniem alternatywnym dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Profil zaufany jest też narzędziem bezpłatnym
wydawanym na okres 3 lat, po upływie tego czasu wymaga przedłużenia.
Dzięki wykorzystaniu Profilu Zaufanego mieszkaniec
może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego udania się do Urzędu, 24 godziny na dobę i z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Listę spraw, które możemy załatwić
nie wychodząc z domu, możemy znaleźć na stronach:
epuap.gov.pl oraz obywatel.gov.pl

Aplikacja mobilna Gminy Tyczyn
Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona aplikacja mobilna Gminy Tyczyn. Aplikacja pełni rolę informatora, który na bieżąco umożliwia dostęp do najważniejszych aktualności i wydarzeń
oraz informacji z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Dzięki
wbudowanemu w aplikację kalendarzowi wydarzeń można otrzymać najświeższe informacje na temat wydarzeń kulturalnych i sportowych w naszej gminie.
Moduły dostępne w aplikacji
mobilnej to: Aktualności, Mieszkaniec, Dla turysty, Kultura, Kalendarz, Ogłoszenia, Mapy, Pogoda, Powiadomienia.
Aplikacja jest darmowa, nie wyświetla reklam,
dostępna jest zarówno dla urządzeń mobilnych z systemem Android, jak i iOS. Aplikację można pobrać ze
strony Gminy Tyczyn. Została ona również udostępniona do pobrania w sklepie Google Play (w przypadku
Numer 8. „Głosu Tyczyna”
ukaże się z datą 26.08.2018 r.
Termin składania tekstów upływa: 13.08 br.
Teksty można przesyłać e-mailem na adres redakcji: glostyczyna@tyczyn.pl oraz składać osobiście w siedzibie redakcji: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn,
tel. (17) 22-19-410 w godz. pracy biblioteki lub
w Urzędzie Miejskim w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36020 Tyczyn, w pok. 24, tel. (17) 23-04-924.
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Ponadto za pomocą Profilu Zaufanego możemy załatwić większość spraw m.in. w: ZUSie (PUE ZUS) - www.
zus.pl, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) - ceidg.gov.pl, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) - www.cepik.
gov.pl, Urzędach Pracy - www.praca.gov.pl, Ośrodkach Pomocy Społecznej - empatia.mpips.gov.pl.
W celu utworzenia Profilu Zaufanego należy:
► Zarejestrować konto na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap.gov.pl).
► W okresie do 14 dni od rejestracji konta zgłosić się
do Punktu Potwierdzającego mieszczącego się w UM
w Tyczynie w godzinach pracy urzędu w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego. ► Punkt Potwierdzający
stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie
dowodu osobistego lub paszportu. Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej niż kilka minut.
Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia
wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu
potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek ten uważa się za bezskuteczny.
Szczegółowe informacje dotyczące Profilu Zaufanego
oraz ePUAP można znaleźć na stronie: epuap.gov.pl
w zakładce Pomoc.
Serdecznie zapraszamy do zakładania i potwierdzania Profilu Zaufanego.
Tekst: Marcin Jarosz - inspektor UM w Tyczynie

systemu Android)
lub App Store
(w przypadku systemu iOS). Wystarczy
wpisać
w
wyszukiwarkę
frazę:
„Gmina
Tyczyn”.
Użytkownicy posiadający zainstalowany
w swoich urządzeniach czytnik kodów QR mogą zeskanować znak QR,
który przekieruje na stronę, gdzie bezpośrednio będzie
można pobrać i zainstalować aplikację.
Aby aplikacja funkcjonowała poprawnie, telefon
powinien mieć dostęp do Internetu. Zapraszamy do
korzystania z aplikacji.
Tekst: Marcin Jarosz

Przypominamy: od 1 sierpnia można składać
wnioski do programów: 300+ i 500+
Informujemy,
że
od
1 sierpnia 2018 r. można
składać „papierowe” wnioski
do
programu
„Wyprawka
szkolna 300+” oraz „Rodzina
500+”. Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyczynie.
Szczegółowe
informacje
o programach można znaleźć na stronie internetowej: www.tyczyn.pl.
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Wyniki konkursu

„Tyczyn gminą pełną kwiatów i zieleni”
Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza
Tyczyna, składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Tyczynie, dokonała oceny spośród 8 zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Tyczyn ogrodów przydomowych, balkonów oraz posesji. Jury postanowiło
przyznać:
► I nagrodę Marii Rocheckiej z Kielnarowej (zakup
towarów ogrodniczych na kwotę 600 zł),
► II nagrodę Elżbiecie Kaczor z Hermanowej (zakup
towarów ogrodniczych na kwotę 400 zł),

► III nagrodę Krystynie Nowak z Tyczyna (zakup towarów ogrodniczych na kwotę 300 zł.
Specjalne wyróżnienia (zakup towarów ogrodniczych na kwotę 150 zł) postanowiono przyznać: Zofii
Wiater z Hermanowej i Bogusławie Żurek z Kielnarowej. Osoby nagrodzone i wyróżnione wykazały duże
zaangażowanie i pomysłowość w urządzenie swoich
przydomowych ogrodów, balkonów i posesji. Wszystkim osobom biorącym udział w konkursie Burmistrz Tyczyna dziękuje, a laureatom składa gratulacje.
tekst i zdj.: Joanna Kalembkiewicz
- inspektor UM w Tyczynie

Kwiaty wyróżnionych ogrodów: Zofii Wiater (fot. u góry)
i Bogusławy Żurek (fot. obok)

RODO w Tyczynie
25.05 br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). Urząd Miejski w Tyczynie, a także podległe mu jednostki od tego dnia informują o zasadach przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach
z tym związanych.
RODO nie jest aktem prawnym, którego należy
się obawiać. Ma na celu zapewnienie Państwu większej ochrony w zakresie danych osobowych. Co istotne,
RODO znajduje zastosowanie w niemal każdej jednostce publicznej, w związku z czym do składanych w jednostkach Urzędu wniosków załączamy dla Państwa stosowną klauzulę informacyjną.
RODO ma na celu zapewnienie powszechnego stanu, w ramach którego przetwarzanie Państwa danych
osobowych: odbywa się w zgodzie z Rozporządzeniem;
chroni prawa i wolności osób, których dane dotyczą;
gwarantuje stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku poszczególnych czynności przetwarzania (zabezpiecza przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem
zniszczeniem danych, utratą, modyfikacją, nieuprawionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do
danych osobowych, które są przesyłane, przechowywane lub przetwarzane w inny sposób).
Zachęcamy do zapoznania się z zakładką
„Ochrona Danych Osobowych‟, dostępną w Biulety-

650 lat Tyczyna

nie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie
pod adresem: bip.tyczyn.pl/OCHRONA_DANYCH_
OSOBOWYCH. Informujemy również, że podejmujemy wszelkie starania, aby na bieżąco informować
o wszelkich zmianach w zakresie dotyczącym ochrony
Państwa danych osobowych.
tekst: Iwo Kościelniak
Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to
nieśmiertelność (E. Dickson)

Pani Dyrektor Zofii Kwater
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają: Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,
pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Tyczynie

Pani Marcie Rzucek
wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają: Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz
Pracownicy i Uczniowie SP w Hermanowej
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Podczas uroczystej mszy św. w święto patronów parafialnej świątyni w Borku Starym św. apostołów Piotra i Pawła ks. arcybiskup Adam Szal, Metropolita
Przemyski zainaugurował obchody 600-lecia powstania
miejscowej parafii. Uroczysta liturgia eucharystyczna
została wzbogacona obrzędem sakramentu bierzmowania, którego pasterz archidiecezji udzielił grupie młodzieży klas trzecich gimnazjum.
Zgromadzonych na liturgii eucharystycznej gości
i wiernych powitał proboszcz parafii ks. prał. Adam
Pietrucha. Przedstawił on historię powstania parafii, informując zebranych, że parafialny jubileusz przeżywać
będziemy przez najbliższy rok. Kulminacja uroczystości

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. abp Adam Szal

Zarys dziejów parafii w Borku Starym
Czas powstania Borku Starego nie jest dokładnie znany. Najstarsza zachowana do naszych czasów wiadomość o tej miejscowości wspomina, że w pierwszą niedzielę po Narodzeniu Pańskim roku 1418 biskup przemyski Maciej herbu Janina poświęcił tutaj cmentarz.
A ponieważ w owych czasach zmarłych grzebano pod kościołem lub obok niego, to poświęcenie cmentarza było
równoznaczne z poświęceniem placu pod budowę kościoła. Pierwszym znanym (i być może pierwszym) proboszczem borkowskiej parafii był ks. Andrzej. To on
prawdopodobnie zbudował drewniany kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła i zajął się istniejącym na terenie jego parafii miejscem kultu przy cudownym źródełku i obrazie Najświętszej Marii Panny nawiedzanym
przez rzesze wiernych. Liczni autorzy datują rozkwit kultu Matki Bożej w Borku Starym na rok 1336.
W 1420 r. arcybiskup lwowski Jan Rzeszowski - Pakosławic, który po śmierci biskupa Macieja opiekował
się diecezją, dokonał poświęcenia kaplicy NMP, występującej w dokumentach również pod wezwaniem Św.
Krzyża. Źródła podają, że do kościółka NMP i Św. Krzyża przylegała kaplica, w której znajdował się cudowny
obraz Matki Bożej. Od 1669 r. opiekę nad tym miejscem
sprawują dominikanie.
Najważniejszą rolę w dziejach parafii odegrał kościół
pw. św. Piotra i Pawła, który według o. Roberta Świętochowskiego OP istniał już w 1465 r. Właśnie
w tym roku - 15.06 - kasztelan krakowski i starosta
przemyski, na prośbę ówczesnego proboszcza borkowskiego ks. Bartłomieja, dokonał uposażenia parafii:

W jubileuszowej mszy św. w Borku Starym uczestniczyli wierni oraz zaproszeni goście: przedstawiciele
władz samorządowych z burmistrzem Tyczyna Januszem Skotnickim, senator Kazimierz Jaworski, kapłani z dekanatu na czele dziekanem błażowskim ks.
prał. Jackiem Rawskim, ks. Mariuszem Cymbałą,
proboszczem parafii Chmielnik, oraz wywodzącym się
z miejscowej parafii ks. prał. Janem Młynarczykiem,
a także sołtysi wiosek wchodzących w skład parafii: Borku Starego, Nowego Borku, Brzezówki i Borówek.

jubileuszowych nastąpi w czerwcu przyszłego roku, kiedy to miejscowa wspólnota będzie świętować 80. rocznicę konsekracji obecnej (budowanej na przełomie lat 20.
i 30. ubiegłego wieku) parafialnej świątyni. Na przyszłoroczne parafialne wydarzenie ks. proboszcz zaprosił
obecnego na uroczystości arcypasterza.
W swojej homilii Metropolita Przemyski wspomniał,
że miejscowa parafia jest jedną z najstarszych w całej
archidiecezji. Miejscowy Kościół przetrwał pomimo różnorakich trudności, w tym również materialnych. Pierwotna drewniana świątynia została w 1624 r. spalona
przez Tatarów, ale Kościół przetrwał, bo Kościół to przede
wszystkim wspólnota żyjąca mocą wiary, za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Arcypasterz życzył młodzieży, która otrzymała sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, aby była wierna Krzyżowi, który po raz pierwszy został im nakreślony na ich czołach przy chrzcie
świętym. Cała uroczystość transmitowana była przez archidiecezjalne „Radio Fara".
leżącymi pomiędzy obu wymienionymi polami (...)”.

W niewyjaśnionych dotychczas okolicznościach biskup
przemyski Wawrzyniec Goślicki w 1598 r. uzależlił parafię borkowską od tyczyńskiej. Rok później zmarł ostatni niezależny proboszcz w Borku Starym Marcin Lasocha. Od tego czasu kościół obsługiwali wikarzy zwani
komendarzami.
Pierwotny drewniany kościół został w 1624 r. spalony w czasie najazdu tatarskiego, a na jego miejsce zbudowano nowy kamienny, który przetrwał do lat dwudziestych ubiegłego wieku. Wtedy to zrealizowano dawny zamiar budowy nowej, większej świątyni. W 1888 r.,
w przeddzień ponownego usamodzielnienia się borkowskiej parafii od parafii w Tyczynie, parafialna świątynia
opisywana była w następujący sposób:

„Do kościoła tego 24 m długiego a 12 m szerokiego prowadzą dwa wschody: główny od zachodu i boczny od południa.
Przy głównym wschodzie wystawiony jest murowany babiniec
gontem pokryty, 5 m długi a 6 m szeroki, do którego prowadzą od północy i od południa dwuskrzydłowe drzwi jodłowe
z drewnianymi zasuwami wewnętrznymi. Przed bocznym
wschodem znajduje się drewniany mały przedsionek gontem
pokryty... Z babińca prowadzą do kościoła drzwi dębowe...
Kościół jest wewnątrz pomalowany...Kościół ma połowę drewnianą, posadzkę kamienną... Po prawej stronie wielkiego ołtarza znajduje się zakrystia (...) z posadzką kamienną i jednym
oknem zaopatrzonym w żelazne kraty i żelazne okiennice...
W kościele znajdują się cztery ołtarze - trzeci ołtarz boczny
z obrazem olejnym św. Michała w złoconych ramach ozdobionemi rzeźbami z drewnianą mensą... Dwa konfesjonały. Trzy
ławki w prezbiterium... Ambona (...) jest sporządzona biało
lakierowana i ozdobiona pozłacanymi rzeźbami - Chrzcielnica
(...) czarno lakierowana (...)”.

„Nadał istniejącemu kościołowi św. Piotra i Pawła w Borku
Historia wioski i parafii Borek Stary, bardzo ciekawa
Starym łan, czyli włókę ziemi w Borku Nowym, ciągnący się i interesująca, czeka na ponowne odkrycie. I okazją do
od drogi wiodącej z Tyczyna do Błażowej aż po rzeczkę Brat- tego może być jej dzisiejszy jubileusz.
ka czyli Bród, oraz pół łanu w Borku Starym, znanym w 1541
roku jako pole Orzechowskie, wraz z zaroślami i ogrodami,
teksty: Jerzy Konkol
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„650 lat miasta Tyczyna”

– konkurs dla uczniów szkół gminy Tyczyn
12.06 br. był dniem świątecznym dla laureatów konkursu związanego z jubileuszem naszego miasteczka
i będącego kontynuacją organizowanego przez TMZT
od 7 lat konkursu „Piękno naszej Ziemi Tyczyńskiej”. Tegoroczny konkurs miał na celu zainteresowanie uczniów tematyką jubileuszu 650-lecia Tyczyna,
poszerzenie ich wiedzy o zabytkach i postaciach związanych z Tyczynem oraz rozwijanie twórczych zdolności. Uczniowie wykazali duże zaangażowanie i kreatywność. Prace oceniane były w kategoriach: plastycznej,
literackiej i multimedialnej, w grupach wiekowych: klasy 0-3, 4-7, gimnazjum i liceum. Nagrodzone prace
plastyczne umieszczone zostały na wystawie w sali wystawienniczej CDKiIT.

W dniu rozdania nagród uczestnicy konkursu wraz
z opiekunami obejrzeli prezentacje multimedialne i wysłuchali wierszy o Ziemi Tyczyńskiej w wykonaniu młodych autorów. Obecny na uroczystości burmistrz Tyczyna Janusz Skotnicki obdarował każdego laureata
m.in. okolicznościowym medalem wybitym na 650-lecie Tyczyna. Pozowanie do wspólnych zdjęć i skorzysta-

nie ze słodkiego poczęstunku (ufundowanego przez
TMZT) stanowiło ostatnią część tego miłego spotkania.
Mamy nadzieję, że tego rodzaju konkurs pozwalający przybliżać piękno naszej tyczyńskiej ziemi jej mieszkańcom (niezależnie od wieku) wejdzie na stałe do programu działania TMZT, we współpracy ze szkołami gminy Tyczyn. Zatem do zobaczenia za rok!
Zwycięzcy konkursu „650 lat miasta Tyczyna”
► Kategoria plastyczna - klasy 0-3: 1. miejsce –
Sebastian Klimecki (SP Tyczyn), Ewelina Nowak
(SP Matysówka), 2. Maja Tereszkiewicz (SP Borek
Stary), Nikodem Mazgaj (SP Matysówka), 3. Izabela Stanio (SP Kielnarowa), Piotr Waściszakowski (SP Borek Stary). Klasy 4-7: 1. miejsce – Daria
Marcinek (SP Tyczyn), Hubert Kluz (SP Hermanowa), 2. Patrycja Fuglewicz (SP Borek Stary), Wiktoria Stanio (SP Kielnarowa), 3. Wiktoria Pudło
(SP Matysówka). Gimnazjum: 1. Jakub Grzebyk,
Nikita Głowacka, 2. Aleksandra Stanio, Kamila
Klimasz, 3. Magdalena Kotula, Izabela Przybyło.
► Kategoria literacka (wiersz o Tyczynie) – klasy
1-3: 1. miejsce – Mikołaj Skowron (SP Matysówka), 2. Martyna Błoszko (SP Matysówka). Klasy
4-7: 1. miejsce - Aleksandra Kotula (SP Tyczyn),
2. Maja Ligęza (SP Tyczyn), 3. Katarzyna Wilk
(SP Matysówka), wyróżnienia: Julia Kustek (SP
Tyczyn), Natalia Nehir (Zespół Szkół).
►Kategoria film: 1. miejsce – SP w Kielnarowej za
scenkę rodzajową z czasów Kazimierza Wielkiego
(wykonawcy: Julia Stachów, Kinga i Michał Rocheccy, Kamil Książek) oraz Jakub Zawiła (SP
Borek Stary).
►Kategoria prezentacje multimedialne: 1. miejsce – Anna Szymkowicz (SP Tyczyn), 2. Katarzyna Hałoń (SP Hermanowa), Magdalena Janosz
(SP Tyczyn), 3. Anna Rabiejewska (SP Tyczyn).

„Wokół Tyczyńskiego Wzgórza”
Pod takim tytułem w CDKiIT w Tyczynie, we współpracy z TMZT, 14.06 br. odbył się wernisaż poplenerowej wystawy malarstwa. Zaprezentowane obrazy
przedstawiały piękne pejzaże ziemi tyczyńskiej oraz
tyczyńskie zabytki. Wśród autorów biorących udział
w plenerze byli zarówno „wytrawni” malarze z doświadczeniem, jak i amatorzy. Wszyscy jednak zasługują na
uznanie za talent w dziedzinie umiejętności malarskich,
Autorzy prac biorący udział w II Plenerze Malarskim z okazji 650-lecia Tyczyna: Sławomir Bukała
(„Przejście” – z plebanii do kościoła, „Rynek 23”),
Anna Domino („Pałac w kwitnących zawilcach”, „Tyczyński kościół skąpany w deszczu”), Wiesława
Domino-Kwiatkowska („Zaczarowana ścieżka” –
w parku), „Panorama południowa Tyczyna – wiosna”), Józef Machała („Pierzeje Rynku”, „Panorama
Tyczyna”), Maciej Majewski („Tyczyn”, „Stary
dom”, „Kraj za miastem”), Mirosław Pieprzyk („Kamienica pani Zosi”, „Niebo nad Tyczyńskim Wzgórzem”), Łucja Słowik-Bury („Dworek w Kielnarowej”), Agnieszka Zaguła („Bajkowy Tyczyn”).

650 lat Tyczyna

Autorzy prac biorący udział w II Plenerze Malarskim

o czym świadczyły liczne słowa zachwytu ze strony
uczestników wernisażu. Podczas spotkania każdy z artystów wypowiadał się na temat swoich obrazów i pracy nad nimi.
Artystyczną atmosferę wieczoru wzbogacił występ
tyczyńskiej młodzieży z grupy wokalnej „Śpiewam,
bo lubię” (działającej przy CDKiIT), prowadzonej
przez Daniela Lipca, który przywitał gości piosenką
„What a wonderful world” z repertuaru L. Armstronga. Słodki poczęstunek oraz obdarowanie gości kartkami pocztowymi, stanowiącymi wydawnictwo poplenerowe, były finałem wieczoru.
teksty: Elżbieta Baran - prezes TMZT
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W orkiestrach dętych siła
Parada Orkiestr Dętych to impreza, która zakończyła
tegoroczne Dni Tyczyna. Każdego roku przyciąga ona do
naszego miasta miłośników tego rodzaju muzyki. W tym
roku swój udział zgłosiło aż 10 orkiestr. W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości hasło XIX Podkarpackiej Parady Orkiestr Dętych
brzmiało: „My, Pierwsza Brygada”.
Impreza rozpoczęła się na tyczyńskim Rynku, skąd
wszystkie orkiestry i zespoły mażoretek, prowadzone
przez Konną Straż Ochrony Przyrody i Tradycji im.
20 Pułku Ułanów, przemaszerowały ulicą Grunwaldzką
do parku koło pałacu Wodzickich. Tu na estradzie odbyły
się prezentacje konkursowe orkiestr i pokazy zespołów
mażoretek. Występy oceniała komisja konkursowa
w składzie: Beata Adamczyk (muzyk, pedagog), Józef
Nawojski (muzyk), Andrzej Olchawa ( muzyk) i Zofia Matys (dyrektor M–GOK). Komisja, biorąc pod uwagę m.in. dobór repertuaru, czystość brzmienia i interpretację wykonywanych utworów, przyznała następujące nagrody. W paśmie brązowym: Orkiestrze Dętej
OSP w Majdanie Sieniawskim, Parafialnej Orkiestrze Dętej z Komorowa, Orkiestrze Dętej z Niebylca i Grupie Mażoretek z Niebylca. W paśmie srebrnym równorzędne
nagrody otrzymały: Orkiestra Dęta „Zgoda” z Rakszawy,
Orkiestra Dęta z Zaczernia, Orkiestra Dęta działająca
przy DK w Dynowie. W paśmie złotym nagrodzono: Orkiestrę Dętą OSP w Husowie, Orkiestrę Dętą Dobrynin
i Grupę Taneczną „Mażoret”, Reprezentacyjną Orkiestrę
Dętą Miasta Łańcuta i Orkiestrę Dętą Gminnego Ośrodka
Kultury w Gorzycach.

Wszystkie orkiestry i zespoły mażoretek otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz puchary. Na zakończenie orkiestry wspólnie zagrały dwa utwory: „Marsz Pierwszej
Brygady i „Orkiestry Dęte”. W ich trakcie odbył się pokaz
w wykonaniu Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji
im. 20 Pułku Ułanów.
Kolejnym punktem niedzielnej imprezy był występ
węgierskiego chóru, który po raz kolejny zawitał do Tyczyna. Po nim zaprezentował się zespół „Śpiewam bo
lubię”, działający przy CDKiIT w Tyczynie. Uczestnicy
niedzielnej imprezy podziwiać mogli także motocykle,
których właściciele jak zwykle nie zawiedli tyczyńskiej
publiczności. Największą liczbę widzów przyciągnął koncert Stachursky’ego, który zaprezentował swoje najpopularniejsze utwory. Tegoroczne Dni Tyczyna zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.
XIX Podkarpacką Paradę Orkiestr Dętych objęli patronatem honorowym Burmistrz Tyczyna Janusz Skotnicki i Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.
Tekst: Alicja Kustra

Organizatorzy XIX Podkarpackiej Parady Orkiestr Dętych bardzo serdecznie dziękują sponsorom. Oto oni: Bank Spółdzielczy w Tyczynie, Zarząd
Osiedla, Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna, Eko-Strug,
Art Form Hermanowa, Bar u Wiktora, Mewa 2 w Tyczynie.
Za pomoc w trakcie imprezy oraz w zabezpieczaniu
przemarszu organizatorzy składają podziękowania policjantom z Komisariatu Policji w Tyczynie oraz druhom
z jednostek OSP z terenu gminy Tyczyn, którzy odpowiedzialni byli także za organizację pokazu motocykli.

Na ludową nutę
8.07 br. po raz dwudziesty trzeci mieliśmy wyjątkową okazję na spotkanie z kulturą ludową w ramach
Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Śpiewaczych - imprezy, która na stałe wpisała się w krajobraz
kulturalny Województwa Podkarpackiego.
Salę widowiskową M-GOK w Tyczynie oraz tyczyński
rynek wypełniły śpiewy i muzyka ludowa w wykonaniu zespołów, które zjechały do naszego miasteczka
z całego Podkarpacia. Licznie zgromadzeni goście z zainteresowaniem słuchali występów.
Po wysłuchaniu prezentacji konkursowych 22 zespołów śpiewających z akompaniamentem oraz 8 prezentujących się a’capella oraz po burzliwych obradach
jury konkursowe w składzie: przewodniczący Jarosław Mazur (muzyk) oraz Beata Adamczyk (muzyk,
pedagog) i Kamil Niemiec (muzyk, instrumentalista)
przyznało następujące nagrody. W kategorii z akompaniamentem: 1. miejsce - „Lubatowianie”,
2. „Kamieniacy”, 3. Zespół Śpiewaczy „Budziwojce”. Wyróżnienia otrzymały zespoły: „Kamratki”,
„Sąsiedzi”,
„Wrocanianki”,
„Grodziszczoki”,
„Borkowianie”. W kategorii a’capella: 1. miejsce
„Dolanie”, 2. „Cyganianki”, 3. „Lubenianki”. Wyróżnienia przyznano zespołom: „Cantus” oraz „Młodzi Lubatowianie”.
Nagrody dla finalistów ufundowali: Burmistrz Tyczyna, Starosta Rzeszowski oraz Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Tyczynie.
Gratulujemy wszystkim laureatom. Bardzo cieszymy się z dużego zainteresowania imprezą i bardzo wysokiego poziomu prezentacji. Do zobaczenia za rok!
tekst: Zakia Cieślicka-Majka
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„O obcych krajach i ludziach”
Pod takim tytułem przebiegał recital skrzypcowofortepianowy w CDKiIT w Tyczynie, który odbył się
28.06 br. Wykonawcami recitalu byli goście ze Szkocji:
Graeme McNaught (fortepian) i Agnieszka Opioła
(skrzypce) – niegdyś Tyczynianka, a obecnie mieszkająca w Szkocji.
Pan Graeme studiował w Glasgow, Monachium i Salzburgu. W 1986 r. wygrał pierwszy międzynarodowy
konkurs, który dał początek jego karierze pianistycznej.
Koncertował solo i z orkiestrami Wlk. Brytanii. Jest zaangażowanym kameralistą współpracującym z wieloma
świetnymi instrumentalistami i śpiewakami, z którymi
nagrywał wiele utworów – od Beethovena po Sarasatego. Różnorodna jest też kariera pedagogiczna pana
Graeme’a. Uczył on w Niemczech, Szwajcarii, Korei Płd.,
a od 30 lat ma klasę fortepianu, muzyki kameralnej
i „performance’u” w Royal Conservatoire of Scotland.
Pani Agnieszka była uczennicą tyczyńskiej szkoły
podstawowej, w której to uświetniała szkolne uroczystości grą na skrzypcach. Następnie ukończyła Szkołę
Muzyczną w Rzeszowie oraz studia w Akademii Muzycznej w Glasgow, ukończyła również z wyróżnieniem studia podyplomowe. Od 14 lat mieszka w Szkocji, gdzie
jako muzyk skupia się na dalszym rozwoju. Regularnie
występuje z recitalami muzyki kameralnej, solowej,
a także muzyki współczesnej.

Artyści podczas występu

Artystka wciąż eksperymentuje. Interesuje ją tajemnica kontaktu z publicznością podczas recitali muzyki
kameralnej z wykorzystaniem elementów wizualnych,
tańca i innych dziedzin sztuki. Jak sama stwierdziła, inspiracją dla niej jest cisza i piękno Ziemi Tyczyńskiej.
W czwartkowy wieczór 28.06 sale dawnego Spichlerza rozbrzmiewały pięknymi sonatami i suitami: W.A.
Mozarta, C. Debussego, I. Strawińskiego, M. Ravela, R. Schumanna. Publiczność, która wypełniła
salę „po brzegi”, nagradzała wirtuozów gorącymi brawami podczas dwugodzinnego koncertu.
Szczególnie bliski słuchaczom i przyjęty owacjami
był „Kujawiak” Wieniawskiego, kończący koncert.
Słowom uznania skierowanym do artystów nie było
końca, co niejednokrotnie wywoływało na ich twarzach
wzruszenie. Licznie zgromadzona rodzina, znajomi,
przyjaciele, członkowie chóru „Sancta Catarina”
(z dyrygent Beatą Adamczyk), członkowie TMZT nie
ukrywali zachwytu nad wirtuozerią artystów, z ust któ-

Serdecznie zapraszamy wystawców
na Jarmark w Tyczynie
w ramach Dożynek Gminy Tyczyn
19.08.2018 r.
Jeżeli tworzycie Państwo rękodzieło artystyczne,
ludowe, regionalne potrawy albo jesteś twórcami innych regionalnych specjałów, jak miody, napitki, chleby, sery, przetwory owocowe - zapraszamy do wystawienia swoich produktów. Stoiska są bezpłatne. Rezerwacja stoisk pod nr. tel. (17)23-02-327.
rych usłyszeliśmy, że to pierwszy, ale nie ostatni taki
koncert dla mieszkańców Tyczyna i okolicy.
Rangi tej imprezie dodawał fakt, że wpisała się ona
w obchody jubileuszu 650-lecia grodu Tyczyna. Jednocześnie TMZT przy współpracy z M-GOK-iem zrealizowało jedno z zadań swojego programu działania, tj.
promowanie osób wywodzących się z Tyczyna, a osiągających sukcesy w kraju i za granicą, a do takich
z pewnością należy Agnieszka Opioła.
Serdecznie dziękuję Zofii Domino, która była inicjatorką zorganizowania recitalu. Dziękuję także dyr
M-GOK Zofii Matys za współpracę i pomoc w zdobyciu
odpowiedniego fortepianu dla pana Graeme’a. Podziękowania składam również wszystkim uczestnikom tego
pięknego, muzycznego wydarzenia.
Mam nadzieję, że choć częściowo udało nam się rozbudzić zainteresowanie muzyką klasyczną wśród
mieszkańców ziemi tyczyńskiej.
Tekst: Elżbieta Baran – prezes TMZT
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Biblioteka dla trzylatka

Startujemy z projektem
„Mała książka – wielki człowiek”
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie informuje rodziców i opiekunów dzieci trzyletnich, że od września 2018 r. będzie realizowała
projekt w ramach kampanii społecznej prowadzonej
przez Instytut Książki. Działaniami w ramach zadania zostaną objęte trzylatki.
Jak to będzie działać? Każdy Mały Czytelnik, który począwszy od września br. odwiedzi MiGBP w Tyczynie wraz z rodzicem lub opiekunem i zapisze się do biblioteki, otrzyma Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:
● książeczkę pt. „Pierwsze wiersze dla…”, ● poradnik dla
rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” oraz ● Kartę Małego Czytelnika z miejscem na 10 naklejek. Naklejkę na Kartę otrzyma dziecko każdorazowo, gdy odwiedzi bibliotekę i wypożyczy
przynajmniej jedną książeczkę z księgozbioru dziecięcego. Mały Czytelnik, który zbierze 10 naklejek,
otrzyma specjalny dyplom… i zabawa rozpoczyna się
na nowo.
Co daje czytanie dziecku trzyletniemu? Wbrew
pozorom – bardzo wiele. Przytoczę tu kilka zalet głośnego czytania, jakie zawarto na stronie internetowej

Wakacje z bohaterami bajek
„Wakacyjne spotkania z książką” to cykl zajęć
dla dzieci 3-6-letnich, uczęszczających do Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie, jakie zorganizowała w lipcu MiGBP
w Tyczynie. Bibliotekarze tyczyńskiej placówki odwiedzili ponad 60 przedszkolaków, które w grupach wysłuchały bajki wakacjach Julki (dzieci młodsze) i o nocy
pod namiotem żółwika Franklina (dzieci starsze).

Maluchy słuchają
opowieści o wakacjach
Julki...
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kampanii (www.wielki-czlowiek.pl).
Czytanie: • buduje więź emocjonalną,
• daje dziecku poczucie bezpieczeństwa
i bliskości, • usprawnia koordynację
wzrokowo-słuchową, • uczy myślenia
przyczynowo-skutkowego, kojarzenia
faktów i wyciągania wniosków, • wspomaga rozwój mowy, • uspokajania,
• wzmacnia poczucie przynależności do
rodziny, • dostarcza podstawowej wiedzy o otaczającym świecie (np. ludziach
i przedmiotach), • przekazuje wzorce
osobowe, • uczy wyrażać własne potrzeby i oczekiwania wobec innych, • jest dobrym pretekstem do rozmowy z dzieckiem.
Jeśli jednak, Drodzy Rodzice, nie przekonują Was
powyższe zalety głośnego czytania, to z pewnością
przyznacie, że spędzenie z dzieckiem po dniu pełnym
pracy tych 15-20 minut w pozycji siedzącej (lub leżącej), kiedy od dorosłych wymaga się tylko czytania (bo
kartki może przewracać dziecko), jest kuszącą perspektywą, prawda?
Zapraszamy do odwiedzin naszych placówek bibliotecznych. Niech naszym wspólnym przesłaniem będzie
hasło: „Od trzeciego roku bez książeczki ani kroku”.

W dalszej części zajęć mali czytelnicy wzięli udział
w odgadywaniu bajkowych bohaterów.
Wszystkie dzieci okazały się znawcami bajek –
i tych książkowych, i tych telewizyjnych. To były bardzo
miłe spotkania, podczas których bibliotekarze po raz
kolejny mogli się przekonać o tym, że czytanie dzieciom zawsze przynosi pozytywne efekty.
Teksty i zdj.: Agnieszka Janda,
Monika Dziadura

Dzieci starsze
odgadują bohaterów
bajkowych

7/2018

650 lat Tyczyna

Tragiczne dzieje rodziny
Pietrasów - cd.
W poprzednim numerze GT pisaliśmy o legioniście
z Tyczyna Janie Pietrasie (1890-1942). Również los
jego syna był tragiczny. Niżej krótka informacja o Mieczysławie Pietrasie.
Tragedię rodzinną Jana i Anny Pietrasów z Tyczyna
dopełnił los ich adoptowanego syna Mieczysława, urodzonego 6.11.1918 r. koło Wadowic.
Młody Pietras był bardzo zaangażowanym harcerzem. Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił
21.09.1930 r. Był aktywnym obozowiczem i zdobywcą
kolejnych tytułów. W okresie od 15.09.1936 do
11.07.1938 r. odbył dwuletnie ćwiczenia przysposobienia wojskowego II stopnia (z oceną dobrą). W 1938 r.
pełnił funkcję komendanta obozu harcerskiego w Komańczy. W sierpniu 1939 r. pracował w junackim hufcu
pracy w Węgierskiej Górce.
10.06.1940 r. został aresztowany przez Niemców
wraz z grupą maturzystów lub uczniów ostatniej klasy licealnej I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, którzy zawiązali organizację niepodległościową. Niemiecki policyjny sąd doraźny skazał ich na karę śmierci. 27.06 tegoż roku nad ranem chłopcy - skuci, w samej bieliźnie wywiezieni zostali z więzienia i zamordowani w lesie na
terenie Lubziny (pow. Dębica). Okupant rozstrzelał tam
łącznie około stu polskich patriotów, m.in. Zbigniewa
Majkę z Tyczyna, aplikanta adwokackiego Zdzisława
Urzyńskiego, inż. Stanisława Próchnickiego, sierż.
WP Tomasza Pytko, małżeństwo Jana i Mariannę
Szczepaników, Zofię i Wojciecha Pisulów, Mariana

Puszkarewicza z Głogowa Młp. Jedna z kobiet-ofiar
tego ludobójstwa była w ciąży.
W dniu ich mordu Stanisław Jachimowicz widział
celę nr 48, w której skazani spędzili ostatnią noc swojego
życia. Więzień ten pełnił rolę posługacza, a jego zeznania
złożone 20.05.1980 r. przytoczył Stanisław Zabierowski w swojej pracy pt. „Zamek. Więźniowie polityczni rzeszowskiego zamku w latach 1939-1944” (str. 71): Jedna
ze ścian (w celi 48) była cała pokryta napisami patriotycznymi oraz pożegnaniami więźniów z rodzinami. Na drugiej ścianie wyrysowana była ołówkiem duża tablica z artystycznie zdobioną ramą, na której figurowały nazwiska
wszystkich więźniów skazanych na śmierć. Nad tablicą
wyrysowany był duży orzeł polski z rozpostartymi skrzydłami obejmujący tablicę. Nad nazwiskami więźniów widniał napis: „Dnia 27 czerwca 1940 roku zginęli z rąk hitlerowskich oprawców”, zaś pod nazwiskami widniało zdanie: „z kości naszych powstanie mściciel”.
Przypuszcza się, że został w tym dniu także zamordowany pierwszy komendant Inspektoratu ZWZ w Rzeszowie mjr dypl. Władysław Bartosik ps. Broda.
Strażnik więzienny Franciszek D. zeznał: Major Wojska Polskiego Bartosik został przez gestapowców wtrącony do ciemnicy, gdzie leżał przez trzy tygodnie,
a później z innymi więźniami został gdzieś wywieziony
i rozstrzelany. Podczas ekshumacji w lipcu 1958 r.,
w obecności krewnych odkryto łącznie 100 ludzkich ciał.
Zidentyfikowano tylko 43 osoby. Ciała zamordowanych
zostały ekshumowane i spoczywają w zbiorowej mogile
na cmentarzu wojennym w Dębicy, przy ul. Cmentarnej.
Istnieje przypuszczenie, że zostali zdradzeni. W miejscu
ich męczeństwa umieszczono krzyż i pomnik dla ich
upamiętnienia.
tekst: Zdzisław Domino

Stowarzyszenie KRIS, Kreatywność,
Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo
z siedzibą w Rzeszowie
zaprasza dzieci do lat 18 posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności wraz z opiekunami do udziału w projekcie „Razem łatwiej” wspófinansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie

W programie:
● Wyjazd integracyjny do Grand Hotelu Chotowa
(1-5.08.2018 r.)
● Wyjazd motywacyjno-instruktażowy do Ośrodka Turystyki Górskiej Wola Michowa (24-29.08.2018)
● Warsztaty w Starej Fabryce Czekolady w Korczynie
i Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie (22.09.2018)

Informacje i zapisy pod nr tel. 514-264-953.
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Związek Kształcącej się Młodzieży Polskiej w Tyczynie (1922-1939)
Zarys działalności

W zbiorach MiGBP w Tyczynie znajdują się dwa
szczególne dokumenty: Statut Związku Kształcącej
się Młodzieży Polskiej w Tyczynie oraz Księga kasowa tego stowarzyszenia. Dokumenty, choć niekompletne, bo brakuje jeszcze Księgi protokołów, stanowią doskonały materiał do przybliżenia Państwu historii dotyczącej pozaszkolnej działalności młodzieży z Tyczyna
i okolic, która w latach 1922-1939, w ramach założonego stowarzyszenia, wpływała na rozwój własny oraz
społeczności lokalnej.
Ta historia z pewnością miała taki początek. Na wakacje w roku 1921 do swoich domów w Tyczynie i najbliższej okolicy wrócili studenci i gimnazjaliści. W lipcu
i sierpniu ci młodzi ludzie szukali swojego towarzystwa
po wykonanych w domach pracach. Z pewnością chcieli
nie tylko miło spędzić czas, ale także wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o literaturze, o sprawach
społecznych, być może o polityce. Pewnie podczas jednej z takich rozmów zrodził się pomysł powołania stowarzyszenia. Marzenie udało się spełnić 27.12.1921 r.
Dokładnie w tym dniu na Walnym Zebraniu przyjęto
Statut Związku Kształcącej się Młodzieży Polskiej w Tyczynie. Z Księgi kasowej wynika, że członkami założycielskimi Związku byli: Mieczysław Mazurek, Władysław Mackiewicz, Marian Staniek, Franciszek Kalandyk, Leon Rożkiewicz, Michał Prędki, Tadeusz
Wenc, Marian Konkol, Antoni Kuśnierz, Władysław Stapiński, Emil Stachura, Stanisław Borowiec, Marian Ligęza, Kazimierz Ligęza, Stanisław
Janusz, Paweł Burz (Busz?), Leopold Knutel, Karol Błaszczak, Eugeniusz Błaszczak, Władysław
Kocój oraz Kazimierz Streckier.
Związek działał na zasadach bardzo podobnych
współczesnym stowarzyszeniom. Miał statut, który wyznaczał jego cele i zakres działalności, określał, jakie są
obowiązki i prawa członka Związku oraz kto może nim
zostać. Statut został poprawiony kilka lat później
w myśl ustawy z 1932 r. Z zapisów w Księdze kasowej
wynika, że jeszcze przed powołaniem Związku młodzież, chcąc zapewnić sobie środki na działalność, przygotowywała przedstawienie „Gwiazda Syberii”, które
wystawiła w sali „Sokoła” już 9.01.1922 r. Dochody ze
sprzedaży biletów za spektakl, z zabawy sylwestrowej,
składki członkowskie oraz datki mieszkańców na poczet
działalności Związku stanowiły dosyć pokaźną kwotę 38
272 marek polskich (stan na 15.04.1922 r., w tym dniu

Członkowie amatorskiego koła artystycznego. Zdjęcie z przedstawienia pt. „Macocha″ (2.01.1932). Źródło: Kronika Tyczyna
prowadzona przez A. Mikruta
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Członkowie zespołu teatralnego.
Źródło: Kronika Tyczyna

do Związku zapisał się też Kazimierz Pilat). A oto jakie były pierwsze wydatki. Za 32 122 marek polskich
zakupiono książki, wynajem lokalu to wydatek 300 marek p., koszty „teatralne” – 500 marek p., 3000 marek
p. - koszty prowadzenia sekretariatu. W roku 1922 do
kasy Związku wpłynęły także środki ze zbiórki ulicznej
(13 000 marek p.), pokaźną kwotą był dochód z kolejnego przedstawienia i dwóch zorganizowanych zabaw
(67 485 marek p.), był także datek od dziedzica Witolda Uznańskiego (10 000 marek p.).
Jakie były podstawowe cele Związku? W Statucie
czytamy: Związek ma na celu skupić i zjednoczyć kształcącą się młodzież polską z Tyczyna i okolicy dla wspólnej pracy: 1/ nad własnym rozwojem umysłowym, moralnym i fizycznym, nad wyrabianiem w sobie ducha
obywatelskiego oraz dla niesienia potrzebującym kolegom pomocy materialnej i naukowej w miarę możności
i faktycznej potrzeby, zwłaszcza zagrożonego na wypadek choroby lub umożliwienia im studiów; 2/ dla pracy
nad szerzeniem wśród rodzinnego społeczeństwa oświaty opartej na zasadach naukowego, moralnego i patriotycznego postępu.
W Związku najliczniejszą grupę stanowili członkowie zwyczajni. Mógł zostać nim każdy Polak/Polka
z Tyczyna lub okolicy, będący chrześcijaninem i studentem wyższej uczelni lub absolwentem szkoły średniej
(nie dłużej w tym charakterze niż trzy lata). Statut rozróżniał też: członków przyjaciół (nie musiał należeć
do Związku, miał ukończone studia, opłacał składki),
członków wspierających (obywatel z Tyczyna lub
okolicy, chrześcijanin, opłacający składki) oraz członków honorowych (osoba, która przyczyniła się do rozwoju Związku).
W Statucie bardzo podkreślono rolę samokształcenia
członków Związku. Jedną z jej metod było opracowywanie ważnych tematów oraz wygłaszanie odczytów dla
członków Związku i społeczności lokalnej. Ważnym zapisem Statutu było „stworzenie koleżeńskiego funduszu
zapomogowego”. Przeglądając strony Księgi kasowej
możemy przekonać się, że członkowie Związku chętnie
korzystali z oferowanych pożyczek, jednak bardzo skrupulatnie się z nich rozliczali. W tym miejscu należy zadać pytanie: skąd ci młodzi ludzie mieli środki na pożyczki i działalność?. Na majątek Związku składały się
dochody ze składek członkowskich, dochody z organizowanych zabaw towarzyskich i przedstawień teatralnych
oraz dochody z opłat za wypożyczanie książek z biblioteki Związku.
Zatrzymam się chwilę przy tejże bibliotece. W przeciwieństwie do innych sekcji działała ona przez cały rok
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(pozostałe sekcje były czynne tylko w czasie wolnym od
nauki), przynosząc spore zyski. Księgozbiór był systematycznie uzupełniany (w 1939 r. liczył 4 tys. książek),
a ze zbiorów korzystali nie tylko członkowie Związku,
ale także starsi mieszkańcy Tyczyna i okolicznych miejscowości. W zbiorach MiGBP w Tyczynie znajdują się tylko dwa egzemplarze książek z biblioteki Związku. Dzięki nim wiemy, że każdy zakupiony egzemplarz był prawidłowo skatalogowany, wpisany w inwentarz pod odpowiednim numerem i opatrzony pieczątką Związku. To
dowodzi, że osoba kierująca pracami tej sekcji znała
warsztat bibliotekarski bardzo dobrze. Niestety, nie wiemy, kim była ta osoba (a może osoby?).
Ważną rolę w Związku pełniła też sekcja przedstawień teatralnych i uroczystych obchodów narodowych. Z Księgi kasowej można dowiedzieć się, że choć
pracowała ona tylko podczas ferii i wakacji, to miała na
swoim koncie wiele zorganizowanych przedstawień teatralnych. Wśród nich wymienić należy sztuki: „Emeryci”, „Wabik”, „Niebieski lis”. Było ich wiele, skoro w wydatkach Związku uwzględniono zakup budki suflera, kotar, opłacano przy okazji premier fryzjera, a także krawcową. Oprócz wymienionych sekcji działały też w związku: sekcja naukowo-wycieczkowa i sekcja sportowa.
W ciągu 17 lat istnienia Związku Księga kasowa prowadzona była bardzo skrupulatnie (z małymi wyjątkami), dzięki czemu można dokładnie określić, jakie były
dochody i wydatki. Z kart Księgi wynika, że najwięcej
środków wydawano na książki do biblioteki, z własnych
środków kupowano sztuki teatralne, opłacano wynajem
sali, w której odbywały się próby i przedstawienia. Ze
składek kupowano: naftę, węgiel, meble, płacono za telefon, papier, afisze czy prenumeratę gazet (np. „Bluszcza”). Wydatków było dużo, bo pomysłów ci młodzi ludzie mieli wiele. Nie będę zagłębiać się w szczegółowe
opisy kolejnych kosztów, bo nie każdy będzie tym zainteresowany. Być może znajdzie się ktoś, kto na podstawie zachowanych dokumentów Związku napisze pracę
licencjacką lub magisterską? Bardzo do tego zachęcam.
Jeszcze kilka słów na temat członków Związku. Na
przestrzeni 17 lat istnienia Związku było ich wielu, jedni zapisywali się, inni odchodzili. Warto jednak wspomnieć ich nazwiska, bo może wśród nas są ich wnukowie, którzy poszukają śladów swoich przodków i podzielą się z nami ciekawą historią własnej rodziny. Może
odnajdą się dokumenty i fotografie, dzięki którym
wspólnie z Państwem odkryjemy piękną kartę historii
dotyczącą działalności młodzieży z Tyczyna i najbliższej
okolicy.
Tekst: Alicja Kustra
Oprócz członków założycielskich Związku do
stowarzyszenia należeli też: Franciszek Szpala,
Jan Szczoczarz, Stefan Ligęza, Józef Streckier, Jan
Borowiec, Adam Olech, Augusta Błaszczak, Edward
Chmaj, Mieczysław Rożkiewicz, Zofia Wencówna, Władysław Domino, Franciszek Kawalec, Eugenia Mazurkówna, Maria Pawłowska, Łucja Rożkiewiczówna, Zbigniew Rożkiewicz, rodzeństwo Gilów (Adam, Kazimiera, Franciszek), Zofia Dominówna, Mieczysław i Zdzisław Ziarneccy, Tadeusz Wenc, Józef Czechowicz, Edmund Cybulski, Rajmund Błaszczak, Emil Majka, Zofia
i Władysława Pawłowskie, Antoni Paśko, Leś Bolesław,
Józef Chmura, Gustaw Nowotny, Władysław Wenc, Tadeusz Paśko, Mieczysław Huchla, Eugeniusz Feret, Jan
Paśkiewicz, Władysław Mazurek, Józef Kozdraś.

Nowe wydawnictwo
o historii Tyczyna
W roku jubileuszu 650-lecia miasta Tyczyna odbyło
się już wiele spotkań i imprez, których celem było m.in.
uczczenie tej doniosłej rocznicy. Pozostaną w naszej
pamięci wspomnienia, wspólnie spędzone chwile, fotografie upamiętniające ten czas oraz relacje z wydarzeń
w „Głosie Tyczyna”. Tym, co przetrwa jednak wiele lat,
jest książka i właśnie między innymi w ten sposób – wydając jubileuszową publikację - Gmina Tyczyn postanowiła uczcić tak ważny jubileusz.
„Tyczyn: śladami historii: 1368-1944” to
najnowsze wydawnictwo
dotyczące historii Tyczyna. Zatrzymanie się na
roku kończącym drugą
wojnę światową było celowym zabiegiem. Jak
możemy przeczytać we
Wstępie burmistrza Tyczyna Janusza Skotnickiego: „To, co naprawdę
się działo w czasach PRL
-u, jest teraz dopiero badane, więc na bezstronną
ocenę ludzkich postaw
i ich wpływu na dzieje
miasta przyjdzie jeszcze czas”. Zadanie, jakie postawiła
przed sobą Gmina Tyczyn, wydając niniejszą publikację,
to zainteresowanie młodych mieszkańców historią miasteczka – miejsca, gdzie mieszkamy, uczymy się i pracujemy. Wychodząc z założenia, że najlepiej umiejącymi dotrzeć z przekazem do młodych są osoby na co
dzień pracujące z młodzieżą, do pracy nad niniejszym
wydawnictwem zaproszono nauczycieli klas gimnazjalnych w Tyczynie: Bogumiłę Dziepak (polonistkę) oraz
Wiesława Dziurę i Piotra Ledwonia (historyków).
Autorzy, wykorzystując bogatą literaturę przedmiotu
i teksty źródłowe, przybliżają nie tylko młodym czytelnikom historię Tyczyna od czasów powstania miasta do
roku zakończenia II wojny światowej.
Z jakich części składa się książka? W czterech pierwszych rozdziałach autorzy skupili się na zaprezentowaniu historii miasta od roku lokacji Tyczyna (1368) do zakończenia II wojny światowej. Ten okres ponad 570 lat
to czas, kiedy z małej nadrzecznej osady powstało prężnie rozwijające się miasteczko, na którego wpływ miały
wybitne osobistości, na czele z samymi władcami Polski.
W końcowych częściach książki zaprezentowano sylwetki: właścicieli Tyczyna (od Ottona z Pilczy po hrabiego
Witolda Uznańskiego), tyczyńskich proboszczów oraz
osób zasłużonych dla naszego miasta. W każdym rozdziale umieszczono Kalendarium wydarzeń, które ułatwia orientację chronologiczną w opisywanym okresie
historycznym. Dodatkowym atutem książki są liczne fotografie (archiwalne i współczesne), niektóre publikowane po raz pierwszy.
Historię nie tylko warto, ale i trzeba znać. Winniśmy
to przodkom, którzy wielokrotnie oddawali za naszą ojczyznę życie. Sam Józef Piłsudski mawiał: „Naród,
który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na
szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.
Książkę „Tyczyn : śladami historii” można kupić
w Urzędzie Miejskim w Tyczynie oraz w MiGBP w Tyczynie (tu wydawnictwo można również wypożyczyć).
Tekst: Agnieszka Janda
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O zajęciach wakacyjnych
O tym, że tegoroczne zajęcia wakacyjne, organizowane przez M-GOK w Tyczynie były udane, świadczyły
uśmiechnięte buzie uczestników oraz duża frekwencja.
W tym roku w zajęciach, które odbyły się w dniach
2-13.07, dzieci z terenu naszej Gminy skorzystały z wakacyjnych propozycji spędzania wolnego czasu. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie.
Uczestnicy poznawali historię 650-letniego Tyczyna oraz zwiedzili mini skansen rodziny Dominów,
który znajduje się na Pułanku. Odwiedzili również „Papugarnię”, w której można zobaczyć wiele egzotycznych odmian papug. Wspólnie spędzaliśmy też czas na
świeżym powietrzu, korzystając z infrastruktury Ogródka Jordanowskiego przy SP w Tyczynie. Uczestnicy

zajęć ćwiczyli zmysł równowagi oraz pokonywali różnego
rodzaju przeszkody podczas wizyty w Parku Linowym
„Liczi w dziczy” w Rzeszowie. Jeden dzień poświęciliśmy na odwiedziny Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie gdzie poznaliśmy historię tradycyjnego rzeszowskiego stroju ludowego, mogliśmy również własnoręcznie wykonać pocztówki w klimacie folkowym. Dzieci
poznały także tajniki pracy w telewizji podczas zwiedzania studia TVP 3 Rzeszów. Zajęcia wakacyjne zakończyło spotkanie w Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystyczne w Tyczynie, gdzie
odbyły się projekcja bajki animowanej, gry i zabawy
oraz wspólny poczęstunek.
Dziękujemy wszystkim podopiecznym za miło spędzony czas i zapraszamy za rok.

tekst: Zakia Cieślicka-Majka

W dniach 25.06-4.07 br. w Centrum RekreacyjnoKulturalnym w Kielnarowej odbyły się zajęcia świetlicowe dla dzieci. Wzięło w nich udział 16-cioro młodych
uczestników, którzy spędzali czas pod okiem instruktor
CR-K Barbary Płodzień i Bogusławy Paluch z filii
Biblioteki Publicznej w Kielnarowej.
Wakacyjne zajęcia rozpoczęły się grami, zabawami
i konkursami w CR-K. Dzieci mogły również uczestniczyć
w warsztatach edukacyjno-plastycznych, podczas których poznały budowę kwiatu i funkcje, jakie spełnia ta
część rośliny. Dzięki zabawie w ,,pszczółki’’ uczestnicy
zajęć zaznajomili się z rolą, jaką pełnią owady zapylające. Podczas tych przyrodniczych warsztatów dzieci wyko-

nywały też prace plastyczne przedstawiające motyle
i pszczoły. Kontynuacją warsztatów było wyjście w teren,
gdzie można było poobserwować owady i pobawić się na
placu zabaw. W kolejnych dniach zajęć odbyły się: wyjazd do papugarni, zabawa „Mam talent”(wymyślona
przez same dzieci) oraz spacer do klasztoru oo. Dominikanów w Borku Starym (w drodze powrotnej odpoczywaliśmy na terenie posesji B. Płodzień). Na zakończenie naszych wakacyjnych spotkań wykorzystaliśmy piękną pogodę, organizując grilla. W tym dniu dzieci mogły pobawić się na huśtawkach, zjeżdżalniach i … łapać motyle.

W dniach 25.0-29.06 br. Dom Ludowy i Filia Biblioteki Publicznej w Hermanowej zorganizowały
zajęcia wakacyjne dla dzieci. Odwiedziliśmy Naukobus,
który przez kilka dni gościł w Tyczynie. Codziennie były
gry słowne, zabawy i czytanie książek. Dzieci brały

udział w pokazie talentów i malowaniu twarzy. Gdy pogoda dopisywała wychodziliśmy na plac zabaw, aby spędzić czas na świeżym powietrzu.

Służebność przejazdu i przechodu

wana droga konieczna powinna być wyznaczona w miejscu,
które będzie najmniej uciążliwe dla jej właściciela. Droga
zatem jest przeważnie wyznaczana wzdłuż granicy nieruchomości obciążonej. Ponadto służebność powinno się wykonywać w taki
sposób, żeby jak najmniej utrudnić korzystanie z nieruchomości obciążonej. Właściciel działki, która nie ma dostępu do drogi publicznej, może żądać od właścicieli nieruchomości sąsiednich, aby umożliwili mu korzystanie
z nich w zakresie niezbędnym, aby dla przykładu mógł
on dojechać samochodem czy przejść pieszo do swojej
działki (droga konieczna).
W przypadku dojścia do porozumienia pomiędzy właścicielami działek, ustanowienie służebności może nastąpić w drodze zawarcia umowy o ustanowieniu służebności w formie aktu notarialnego. Strony wówczas winny wytyczyć drogę oraz określić warunki, czyli sposób
wykonywania służebności. Natomiast jeśli do porozumienia nie dojdzie, uprawnionym do podjęcia decyzji
o powstaniu służebności, po stwierdzeniu
Rubrykę
przesłanek jej ustanoredaguje:
wienia, będzie sąd.

- droga konieczna

Służebność to ograniczone prawo rzeczowe, ustanowione na cudzej nieruchomości, które zapewnia uprawnionemu pewne uprawnienia związane z nieruchomością
obciążoną. Jest to prawo do określonego korzystania
z danej nieruchomości należącej do innej osoby. W praktyce służebność daje możliwości korzystania z cudzej nieruchomości na ściśle określonych zasadach. Dzięki ustanowionej służebności posiadacz działki
niemającej dojazdu do drogi publicznej może przejeżdżać działką sąsiada w określonej jej części. Pamiętać
jednocześnie należy, iż w momencie ustanowienia służebności należy określić jej zakres i wskazać podmioty
uprawnione do korzystania z niej. Polega to najczęściej
na wskazaniu, którą częścią działki oraz jaką szerokością
pasa drogi mają prawo korzystać każdocześni właściciele wskazanej działki. Dla przykładu: jeśli działka ABC obciążona jest służebnością przejazdu przez nią i przechodu na rzecz właścicieli działki XYZ, to przechodzić i przejeżdźać przez działkę ABC będzię mógł każdy właściciel
działki XYZ, a w przypadku jej sprzedaży - kolejni właściciele.
Jak ustanowić służebność drogi koniecznej?
W stosunku do działki, która nie ma dojazdu do drogi
publicznej, jednym ze sposobów ustanowiania takiego
dojazdu i prawa przechodu jest ustanowienie służebności drogi koniecznej. Pamiętać jednak należy, iż plano-
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tekst: Bogusława Paluch
- Filia Biblioteki Publicznej w Kielnarowej

tekst: Barbara Stybak
- Filia Biblioteki Publicznej w Hermanowej

Materiał źródłowy:
ustawa z dnia 23.04.1963
r. Kodeks cywilny (Dz.U.
2017, poz. 459).

Artur Maziarz
- radca prawny
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Nareszcie wakacje!
Po miesiącach wytężonej pracy nadchodzi tak wyczekiwany przez nas wszystkich czas – czas wakacji.
Jest to zasłużony wypoczynek po intensywnym okresie
pracy i nauki. Zanim jednak rozpoczniemy letnie leniuchowanie, przypomnijmy kilka ostatnich wydarzeń.
A działo się wiele…
Oprócz wielu ciekawych historycznych wydarzeń,
związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 650-lecia Tyczyna,
uczestniczyliśmy w wielu programach, projektach
i konkursach. Należy tu wspomnieć o Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, w którym
nasi uczniowie odnieśli znaczący sukces. Paweł Miechoński (kl. 5a) i Kinga Prokop (kl. 6b) uzyskali tytuł
laureata, a wyróżnienia otrzymali: Karol Piekarz,
Abigajl Pelinko, Oliwia Bomba (kl. 4a). Kacper
Majda (kl. 4b) oraz Miłosz Szczotka (kl. 6b).
W konkursie Matematyczna Liga Zadaniowa najlepsze miejsca zdobyli: Maciej Szymkowicz, Wiktoria
Jarosz, Mateusz Wiglusz (kl. 4d), Adrianna Zając
i Julia Mucha (kl. 5b) oraz Kinga Prokop (kl. 6b).
Mamy także finalistę Kuratoryjnego Konkursu
z geografii – jest nim Artur Tendelski z kl. 2a gimnazjum. Również finalistami ogólnopolskiego konkursu
O Naszą Niepodległą - udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległość zostali uczniowie gimnazjum:
Kamila Klimasz, Aleksandra Ossolińska, Weronika Mitał, Kamila Wanat, Piotr Skiba i Artur Tendelski (kl. 2a).
W konkursie multimedialnym 19 miast Kazimierza
Wielkiego najlepsi byli: Konrad Trzeciak i Anna Rabiejewska (kl. 6a), Milena Kalita i Karolina Przytuła (kl. 4b), Julia Rabiejewska (kl. 5b), oraz Stanisław Litwicki (kl. 6b).

z podregionu rzeszowskiego, Cyfrowobezpieczni.pl –
Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku, Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko
w szkole, Aktywny i Sprawny, Misie Ratownisie, Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych, konkurs grantowy
My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy, projekt Godność, wolność, niepodległość, program dotacyjny Niepodległa, konkurs Do Hymnu.
Dzięki projektowi Dialog przeciwko uzależnieniom
prowadzonemu przez specjalistów z Centrum Edukacji
i Profilaktyki DIALOG z Krakowa, w bieżącym roku
szkolnym został przeprowadzony cykl bardzo ciekawych profilaktycznych warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców, m.in. Trening asertywności, Kurs
dialogu, Skuteczna komunikacja rodzica z dzieckiem,
Jak radzić sobie w trudnych kontaktach, Nałóg - przegrane życie. Mamy nadzieję, że te starania, wspólna
praca, nauka i wszystkie przedsięwzięcia przyniosą
w przyszłości owoce, a dzięki nim życie naszych wychowanków będzie bogatsze, ciekawsze, bezpieczniejsze,
zaś my wszyscy będziemy wzrastać i stawać się lepszymi, bardziej wrażliwymi ludźmi.
Wszystkim uczniom gratuluję sukcesów (każdy przecież osiągnął sukces na miarę swoich możliwości), a rodzicom i pracownikom dziękuję za wszelką
życzliwość, zaangażowanie i współpracę. Wiele wyzwań jeszcze przed nami, ale na razie cieszmy się latem, wypoczywajmy, zdrowo i bezpiecznie spędzajmy
czas wakacji.
test: Zofia Międlar-Mruk
- dyrektor SP w Tyczynie

Z kolei w konkursach artystyczno-plastycznych, prowadzonych przez świetlicę na szczeblu wojewódzkim
i powiatowym, laury zebrali następujący uczniowie:
Barbara Prokop, Liwia Pelinko i Kalina Organiściak (kl. 1a), Gabriela Stach i Milena Poręba (kl.
1b), Łucja Czeranowska i Sandra Płonka (kl. Ic),
Aleksandra Wilk i Emilia Kawa (kl. 3a), Emilia Rabiejewska (kl. 3c), Abigajl Pelinko (kl. 4a), i Julia
Rabiejewska (kl. 5b).
Szkoła systematycznie dba o pozyskiwanie dodatkowych środków i włącza się w ogólnopolskie konkursy,
programy i projekty, m.in.: Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów

650 lat Tyczyna

Informujemy
Czytelników i Użytkowników,
że w okresie wakacyjnym
(tj. od 23.06 do 7.09.2018)
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie będzie czynna
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00,
w soboty będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Próbna ewakuacja

Jedziemy do Zoo, Zoo, Zoo…

29.05 br. cała społeczność szkolna usłyszała trzy
długie dzwonki, które oznaczały alarm przeciwpożarowy. W tym czasie wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli musieli opuścić zadymiony budynek. Wezwano Ochotniczą Straż Pożarną z Hermanowej, która
koordynowała przebiegiem próbnej ewakuacji. Została
również zaaranżowana sytuacja, w której jeden
z uczniów
w
czasie
działań zaginął. Strażacy odnaleźli go nieprzytomnego i rannego.
Chłopiec został
przetransportowany
w bezpieczne miejsce,
następnie udzielono mu pierwszej pomocy. Wszystkie
działania były kontrolowane i miały na celu zaznajomić
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły z taką sytuacją. Próbna ewakuacja została zakończona pokazem
udzielania pierwszej pomocy zorganizowanym przy
udziale strażaków OSP w Hermanowej.

Przedszkolaki z naszej szkoły uwielbiają wyprawy
małe i duże, dlatego też 15.06 br. wybrały się na spotkanie z dzikimi zwierzętami, które mieszkają w Zoo
w Krakowie. Zarówno dzieci z młodszego oddziały
przedszkolnego (wychowawca Beata Jabłońska), jak
i starszego oddziału przedszkolnego (wychowawca
Małgorzata Błędniak) pod opieką swoich pań oraz
opiekunów (Aleksandra Kustra i Krystyna Tekiela)
miały okazje zobaczyć wiele ciekawych i dotychczas
nieznanych
im
okazów zwierząt.
Udało się im zobaczyć z bardzo
bliska żyrafy oraz
uczestniczyć
w pokazie karmienia
słoni.
W drodze powrotnej w restauracji
przedszkolaki zajadały się pysznym obiadkiem. Dzień wycieczki dostarczył dzieciom licznych atrakcji oraz wrażeń, a co za
tym idzie - pięknych wspomnień.

Święto patrona z Dniem Dziecka
4.06 br. uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły zgromadzili się w Studziance, aby uczcić
patronkę szkoły – św. Jadwigę Królową. Uroczystość
rozpoczęła się od mszy św., której przewodniczył ks.
Wiesław Bednarz. Kolejno przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przybliżyli zgromadzonym postać
naszej patronki, dziewczęta ze szkolnego zespołu tanecznego „Largo” (opiekun Marta Rzucek) zaprezentowały przepiękny taniec dworski, a chór (opiekun
Alicja Mróz) zaśpiewał kilka pieśni.
Tego samego dnia mieliśmy okazję uczcić Dzień
Dziecka. Wychowawcy klas przygotowali liczne atrakcje dla uczniów. Uczniowie brali udział w konkurencjach
sportowych, można było pozować do zdjęć wykonywanych na tle makiety żołnierza (robiła je Karolina Witek - opiekun Samorządu Szkolnego). Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich zapewniły liczne smakołyki, natomiast druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
z Hermanowej czuwali nad bezpieczeństwem zgromadzonych oraz zorganizowali pieczenie kiełbasek przy
ognisku. Na koniec uroczystości każde dziecko otrzymało prezenty od Rady Rodziców.

Zakończenie roku szkolnego
W dniach 21-22.06 br. odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. W czwartek zabrzmiał ostatni dzwonek, który zwiastował początek
wakacji. W ten też dzień udaliśmy się do kościoła na
mszę św., a po niej na apel podsumowujący cały rok
ciężkiej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Na
początku dyrektor Elżbieta Rożek
(fot. obok) wygłosiła krótkie przemówienie do zgromadzonych, następnie
głos zabrali goście. Wśród nas obecni
byli przedstawiciele Rady Miejskiej:
Adrian Kocór, Eugeniusz Malak,
Zdzisław Prokop oraz sołtys Genowefa Szawara. W dalszej części programu przedstawicielki Rady Rodziców, panie: Ewa Paluch oraz Elżbieta Stachurska złożyły podziękowania pani dyrektor. Kolejno podsumowano i nagrodzono działalność nauczycieli naszej szkoły. Następnie każda klasa przedstawiła krótkie programy artystyczne
w postaci piosenek i wierszy. Ostatnim punktem tego
dnia było nagrodzenie najlepszych uczniów. Ta część
uroczystości była najdłuższa, boi też wiele dzieci zostało wyróżnionych. Nic w tym dziwnego – w każdej klasie
mamy wielu zdolnych uczniów.
W piątek, tj. 22.06 br., uczniowie zgromadzili się
z wychowawcami w swoich klasach, aby odebrać świadectwa oraz oficjalnie już rozpocząć czas wakacji.
Rok ten był owocny dla naszej szkoły, dużo się
w niej zmieniło, odnieśliśmy wiele sukcesów oraz wzięliśmy udział w licznych uroczystościach. Jesteśmy pewni, że w czasie wakacji wszyscy nabiorą sił oraz powrócą z masą pięknych wspomnień.
Teksty: Aleksandra Kustra
- nauczyciel przedszkola/ świetlicy
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Informacje ze SP w Borku Starym
Sukcesy naszych uczniów
►W kolejnym sieciakowym konkursie zorganizowanym w czerwcu komisja wysoko oceniła prace
Zuzanny Ślusarskiej (kl. 5)
i Emilii Pisz (kl. 4) z naszej
szkoły. Praca konkursowa „Zgaduj-zgadula” Zuzanny zajęła
1. miejsce, a Emilii 2. pozycję.
►W ogólnopolskim konkursie plastyczno-technicznym (organizator: SP Nr 41
z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie) praca Zuzanny Skaby (kl. 4) pt.
„Eko-zabawka – Tobitown” zajęła
2. miejsce. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu zabawki z materiałów
ekologicznych bądź surowców wtórnych.
Oto inne sukcesy Zuzanny:
►wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym
„Moja miejscowość dawniej i dziś” (organizator: Archiwum Państwowe w Rzeszowie) - zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej rodzinną miejscowość na przestrzeni lat;
► 3. miejsce w konkursie plastycznym zorganizowanym
przez
Poradnię
Psychologiczno–Pedagogiczną
nr
1 w Rzeszowie) - tematem konkursu było hasło: „Radość malowana wyobraźnią”.
► W ogólnopolskim konkursie plastycznym na ilustrację do wierszy Jana Brzechwy Kornelia Szpala z Punktu Przedszkolnego zajęła 1. miejsce (na zdj.
obok), a Amelia Leja z oddziału zerowego znalazła się na 3. miejscu. Prace
Julii Pluty oraz Nicoli Pajdy z przedszkola zostały zakwalifikowane do wystawy. Ponadto nasz Punkt Przedszkolny
otrzymał szczególne wyróżnienie za bardzo wysoki poziom artystyczny nadesłanych na konkurs prac.
► W konkursie plastyczno-fotograficznym „Mój eksperyment” uczeń kl.
5 Marcel Paśko (fot. obok) zajął 2.
miejsce. Konkurs ten towarzyszył 9.
Dniowi Odkrywców - Interaktywnemu
Piknikowi Wiedzy, który odbył się 9.06
br. w Politechnice Rzeszowskiej. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie jednostronnej pracy plastycznej lub fotograficznej
ilustrującej eksperyment przyrodniczy. Oprócz pracy Marcela na konkurs z naszej szkoły zostały wysłane prace fotograficzne uczniów: Anny Pietryki (kl. 5), Dominika
Hadały (kl. 7) i Jakuba Zawiły (kl. 7).
► W ogólnopolskim konkursie plastyczno–technicznym „Świat teatru – pacynka, marionetka, kukiełka” (organizator: Przedszkole Samorządowe nr
1 w Brzozowie) uczeń „zerówki” Cyprian
Patrzyk zajął 2. miejsce.
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► W ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Kocham las” (organizator:
SP we Włodzimierzowie) w kategorii
dzieci 5-6-letnich praca Szymona
Rusznicy z Punktu Przedszkolnego zajęła 1. miejsce.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom sukcesów!

Cyfrowa Edukacja w świetlicy
Informujemy, że nasza szkolna świetlica w przyszłym roku szkolnym będzie realizowała program edukacyjny „MegaMisja”. Jego adresatami są nauczyciele
nauczania zintegrowanego, wychowawcy świetlic oraz
dzieci w wieku 6–10 lat. Jednym z warunków uczestnictwa w programie było dołączenie do wniosku 30-sekundowego filmu, który miał przekonać organizatora do
wyboru konkretnej świetlicy do udziału w programie.
Taki film w naszej szkole powstał pod kierunkiem wychowawcy świetlicy, przy udziale wychowanków.
MegaMisja to program nowoczesnej edukacji, który
pomaga dzieciom odkryć dobre i bezpieczne strony technologii informacyjnej. A wszystko w formie przyjaznej
zabawy w cyfrowe laboratorium. MegaMisja to multimedialna gra fabularna, w czasie której dzieci rozwiązują
zagadki związane ze światem kreowanym w mediach
i Internecie. Poszukują w różnych źródłach odpowiedzi
na pytania, a za prawidłowe rozwiązania otrzymują
punkty i wartościowe nagrody. Program trwa 10 miesięcy, a jego organizatorem jest Fundacja Orange.

#SuperKoderzy w Borku Starym
SP w Borku Starym zakwalifikowała się także do
udziału w innym ogólnopolskim programie edukacyjnym Fundacji Orange. Program #SuperKoderzy jest
adresowany do uczniów w wieku 9–12 lat, a jego kluczowymi elementami są: nauka programowania, poznanie podstaw robotyki i świata nowych technologii.
Do formularza zgłoszeniowego należało również dołączyć m.in. 30-sekundowy ﬁlm, który przekona organizatora do zakwaliﬁkowania szkoły do programu. Nad
jego tworzeniem pracowali uczniowie kl. 5 w czasie zajęć informatycznych i technicznych, pod opieką nauczyciel Anny Patrzyk. Program realizowany będzie
w naszej szkole od września 2018 r. W ramach programu otrzymaliśmy także grant w wys. 2,5 tys. zł na zakup sprzętu IT potrzebnego do nauki programowania.
Zaprosimy roboty do naszej szkoły. Śrubka po śrubce
zainstalujemy czujniki i je zaprogramujemy.

Wizyta na uniwersytecie
W ramach udziału naszej szkoły w programie „Razem odkryjmy świat programowania” uczniowie kl.
2-3 odwiedzili wydział Przyrodniczo-Matematyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzieci zwiedzały pomieszczenia uczelni oraz wzięły udział w warsztatach dotyczących właściwości powietrza, które dobyły się w głównej auli uczelni. Najwięcej emocji wywołały doświadczenia z kulą plazmową i elementami fluorescencyjnymi.
teksty i zdjęcia: Anna Patrzyk, Joanna Krztoń,
Elżbieta Koniewicz, Magdalena Kawa-Szpala,
Monika Kopeć
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Zostań rodzicem na zastępstwo
Rodzina zastępcza to najbardziej pokrewna do rodziny naturalnej forma opieki nad dzieckiem pozbawionym pieczy ze strony rodziców biologicznych. Rodzicielstwo zastępcze jest formą czasowej opieki nad dzieckiem do momentu ustabilizowania się sytuacji rodziców
biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest
stworzenie dzieciom optymalnych warunków do życia
i rozwoju w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Opiekunowie zastępczy powinni zadbać o zapewnienie dziecku
właściwych warunków do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, emocjonalnego, psychicznego, jak i społecznego, m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej
edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, dopilnowania sytuacji
zdrowotnej czy organizację czasu wolnego.
Dzieci pozostające bez opieki rodziców biologicznych
też mają prawo do miłości…
Rozróżniamy trzy typy rodzin zastępczych.
Przodkowie dziecka lub rodzeństwo dziecka (wstępni)
umieszczonego w rodzinie tworzą tzw. rodzinę zastępczą spokrewnioną. Natomiast niebędący wstępnymi
lub rodzeństwem dziecka tworzą rodzinę zastępczą
niezawodową lub zawodową.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które: • dają rękojmię należytego
sprawowania pieczy zastępczej, • posiadają i posiadały
pełnię władzy rodzicielskiej, • wypełniają obowiązek alimentacyjny, • mają pełną zdolność do czynności prawnych, • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad
dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji wystawioną przez psychologa, • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, • mają odpowiednie
warunki mieszkaniowe i bytowe, • nie były skazane za
przestępstwo umyślne, • posiadają stałe źródło dochodu

(co najmniej jedna
osoba w przypadku
rodziny zastępczej
niezawodowej).
Nie tylko małżeństwa mogą się starać o status rodzica zastępczego, status ten mogą uzyskać również osoby
samotne.
Rodzinom zastępczym PCPR Rzeszów zapewnia:
• świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
• przygotowanie rodziny zastępczej do przyjęcia dziecka
(udzielenie niezbędnych informacji o dziecku), • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, • poradnictwo dla rodzin zastępczych, ich dzieci i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, • szkolenia i grupy wsparcia, • pomoc prawną (zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego), psychologiczną i pedagogiczną, • wsparcie
pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej.
Kandydaci po złożeniu wniosku przechodzą procedurę kwalifikacyjną, która polega na weryfikacji formalnej
(właściwe dokumenty), badaniach psychologicznych,
wywiadzie pedagogicznym, wizytacji w miejscu zamieszkania oraz szkoleniu.
Mając na uwadze dobro dzieci, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie jako ORPZ w powiecie rzeszowskim systematycznie prowadzi nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Na terenie powiatu rzeszowskiego prowadzone są także akcje promujące idee rodzicielstwa zastępczego poprzez ulotki, plakaty i broszury informacyjne.
Podziel się swoją miłością i stwórz rodzinę zastępczą
dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.
„Rodzina jest w życiu oparciem,
czymś co chroni, co daje siłę”.
Sofia Loren

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z PCPR
w Rzeszowie ORPZ, ul. S. Batorego 9, tel. (17) 859-48-23
lub 519-585-391 w godzinach 7.30-15.30.

tekst: PCPR w Rzeszowie

„Od przedszkola do seniora”
Projekt łączący pokolenia
W maju 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu
Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2018. Pozytywnie
oceniony został projekt pt. „Od przedszkola do seniora
– projekt łączący pokolenia”, który będzie realizowany
w powiecie rzeszowskim. Źródłem finansowania jest budżet państwa.
Cel projektu: prowadzenie działań profilaktycznych
i edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców, w szczególności do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym oraz do seniorów dotkniętych bądź
zagrożonych różnymi formami przemocy (fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, zaniedbaniem). Działania zaplanowane w projekcie:
• Spotkania dla grupy około 50 seniorów, mających na
celu m.in. zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy, poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy oraz nabywanie
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
W ramach zajęć odbędą się: pogadanka z policjantem,
spotkania z: psychologiem, z pracownikiem socjalnym
z OPS, z prawnikiem oraz ze specjalistą z Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
• Spotkanie dla grupy około 50 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mających na celu m.in.
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ochronę dzieci przed krzywdzeniem poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy na temat przemocy
w rodzinie, praw dziecka, bezpieczeństwa dzieci
w domu, szkole, na ulicy oraz w Internecie (cyberprzemocy), a także naukę radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W ramach zajęć odbędą się spotkania z psychologiem, z policjantem oraz instruktorem tańca.
• Warsztaty dla grupy około 50 seniorów i 50 dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z elementami arteterapii. • Przygotowanie filmu na temat przemocy wobec osób starszych. • Happening, na który zaproszeni zostaną uczestnicy projektu: seniorzy, dzieci oraz
ich rodzice, a także przedstawiciele szkół oraz instytucji
działających w obszarze pomocy społecznej. Zaproszeni
goście będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie
prowadzonym przez profesora, humanistę, który w ciekawy sposób przestawi różnice międzypokoleniowe,
a w szczególności opowie o szacunku wobec osób starszych dawniej i dziś.
Działania zaplanowane w projekcie realizowane będą
w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim oraz Zespołem
Szkół w Sokołowie Młp.
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Chcesz być zdrowy, jedz cebulę
To niskokaloryczne warzywo, uprawiane od blisko
5 tys. lat, kryje w sobie całe mnóstwo wartości odżywczych. W medycynie ludowej zajmowała szczególne
miejsce z uwagi na szerokie spektrum działania. Uważana była za lekarstwo na wszelkie schorzenia.
Dziś badania naukowe potwierdzają, że cebula obfituje w witaminy i minerały, ma silne działanie antybakteryjne, antyoksydacyjne i grzybobójcze. Wykazuje także działanie antynowotworowe, obniża
poziom cukru we krwi oraz ma zbawienny wpływ na
układ krwionośny. Cebula pomaga obniżyć ciśnienie
krwi, działa przeciw zakrzepom i zatorom. Syrop z cebuli zwalcza zaś kaszel i jest naturalnym lekiem
np. na przeziębienie czy grypę. Cebula, podobnie jak
większość warzyw, najwięcej właściwości zdrowotnych
wykazuje, kiedy spożywamy ją na surowo. Jest jednak
dość odporna na obróbkę cieplną i nawet ugotowana
w zupie czy uduszona zachowuje większość swoich cennych właściwości. Cebula wraz z czosnkiem i porem
jest w czołówce produktów spożywczych posiadających właściwości niszczące komórki rakowe.
Warzywa te hamują rozwój komórek, m.in. raka okrężnicy,
mózgu, prostaty, płuc i piersi.
Takie działanie cebula zawdzięcza m.in. kwercetynie, która
skutecznie minimalizuje ryzyko wystąpienia alergii oraz
zwalcza te już występujące.
Szczególnie skutecznie cebula
łagodzi katar sienny. Inne
właściwości
kwercetyny
zawartej w cebuli to: • uszczelnianie naczyń krwionośnych i zmniejszanie ich przepuszczalności (dzięki temu
pomaga również przy żylakach i kruchości naczyń krwionośnych), • hamowanie zlepiania się płytek krwi (przeciwdziałanie zakrzepom), • spowalnianie procesów starzenia, • łagodzenie skutków napromieniowania, • zwalczanie zmęczenia oraz skuteczne łagodzenie skutków
stresu.
Warto również pamiętać, że zawarte w cebuli związki siarki osłabiają kancerogenne działanie szkodliwych
związków, powstających np. w grillowanym mięsie.
Wiadomo także, że cebula podawana z tłustymi pokarmami działa jak antidotum na tłuszcz – powoduje spadek cholesterolu, zmniejsza lepkość płytek krwi
i poziom fibrynogenu. Swoje działanie wykazuje nawet
po obróbce termicznej. Warto o tym pamiętać w sezonie
grillowym.
Przez całe stulecia cebula należała do najcenniejszych leków przeciwszkorbutowych, wynikających
z ostrych braków witaminy C. Zabierana była przez marynarzy w długie rejsy po morzu. Ratowała życie kupcom, wielorybnikom i tysiącom ludzi podczas różnych
epidemii. Zawdzięczała to przede wszystkim silnym
bakteriobójczym substancjom, które potrafią zniszczyć
nawet bakterie, oporne na działanie antybiotyków. Ponadto pod łuskami cebuli kryje się fosfor, magnez,
siarka, cynk oraz krzem, wzmacniające ogólną
odporność organizmu na infekcje i choroby.
U osób, które regularnie spożywają cebulę oraz czosnek, ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory jest
niższe niż u osób, które unikają tych warzyw. Według
naukowców spożywanie m.in. siedmiu porcji cebuli
w tygodniu zmniejszało prawdopodobieństwo wystąpienia raka jelita grubego o ponad 50% w porównaniu do
osób, które nie spożywają czosnku i cebuli. Ponadto zarówno czosnek, jak i cebula obniżają ryzyko rozwoju
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raka jamy ustnej,
gardła, nerek i jajników.
Naukowcy
przekonują również,
że kwercetyna może
zapobiegać rozwojowi raka trzustki. Ponadto jedzenie codziennie jednej surowej cebuli minimum przez dwa miesiące powoduje
wzrost dobrego cholesterolu HDL, a obniżenie złego
LDL, zaś łyżka stołowa gotowanej cebuli wystarczy, by
odwrócić fatalny wpływ tłustego mięsa na krzepliwość
krwi.
Zjadanie przez kilka dni porcji tego warzywa
szczególnie wskazane jest po kuracji antybiotykami, ponieważ cebula ma działanie grzybobójcze. Aby
ją przygotować, wystarczy zalać wodą pokrojoną cebulę i wolno dusić. Surowa lub duszona na wodzie cebula
poprawia trawienie, działa przeciw zaparciom. Uważa
się, że powstrzymuje ona działanie bakterii Helicobacter
pylori, która powoduje powstawanie wrzodów żołądka.
Zawarty w cebuli hormon roślinny (glukokinina) zapobiega pojawieniu się i rozwojowi cukrzycy. Ponadto surowa cebula obniża poziom cukru we krwi i pozwala
zmniejszyć dawkę insuliny, a zatem bez obaw mogą po
nią sięgać diabetycy.
Cebula w surowej postaci nie jest wskazana dla osób
cierpiących na ostre dolegliwości wątroby lub woreczka
żółciowego. Z cebuli powinny zrezygnować osoby zmagające się z chorobami nerek i wątroby, zapaleniem jelit, a także innymi chorobami układu pokarmowego. Ponadto zbyt duża ilość cebuli w diecie może przyczynić
się do wzmożenia objawów zgagi u osób, które cierpią
na tę dolegliwość. Współczesna fitoterapia poleca
przykładanie plasterka cebuli w miejscu po ukąszeniu
owadów, np. osy, pszczoły czy komara. Cebula, dzięki
bakteriobójczym, odkażającym i przeciwzapalnym właściwościom, złagodzi to odczyn zapalny i zmniejszy
uczucie pieczenia oraz bólu.
Tekst źródłowy:
Rubrykę redaguje:
www.poradnikzdrowie.pl; D. ServanAnna Pondo
Schreiber, AntyRak –
- nauczyciel w SP
nowy styl życia, Wyw Tyczynie, pasjodawnictwo Albatros,
natka ekologii
2008; Ch. Haigh, 100
i zdrowej żywności
sposobów na odporność, Wydawnictwo
„Muza”, Warszawa 2011; J. Carper, Apteka żywności, Wydawnictwo „Vesper”, Poznań 2008.

OGŁOSZENIA/REKLAMY
Osoby zainteresowane zamieszczeniem ogłoszenia
lub reklamy w „Głosie Tyczyna” mogą to zrobić w
Urzędzie Miejskim w Tyczynie, pok. 24, tel. (17)
22-19-318, wew. 24 oraz w siedzibie redakcji.
Cennik ogłoszeń:
► Za ogłoszenia drobne – 1 zł od słowa,
► Za ogłoszenia ramkowe o pow. 6,5 x 9 cm – 25 zł,
► Za ogłoszenia ramkowe o pow. 13 x 9 cm – 50 zł.
► W treści ogłoszenia adres oraz nr telefonu traktowane są jako jedno słowo.
► Ogłoszenia dotyczące nieruchomości położonych
na terenie Gminy Tyczyn typu: „sprzedam/kupię
działkę, wynajmę dom”, „zamienię mieszkanie” oraz
„życzenia” od osób prywatnych są płatne.
► Ogłoszenia dotyczące w treści: „szukam/dam pracę”, „nekrologi” są bezpłatne.
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Informacje sportowe
24.06 br., kilka godzin przed meczem Reprezentacji
Polski z Kolumbią na Mistrzostwach Świata w Rosji,
także Tyczyn miał swoje święto futbolu. Głównym
punktem pikniku sportowego, zorganizowanego przez
MKS Strug Tyczyn, był mecz oldbojów tyczyńskiej
drużyny z połączonymi siłami księży Diecezji Rzeszowskiej i strażaków Gminy Tyczyn.
Zanim jednak rozpoczęły się piłkarskie zmagania,
w ramach pikniku odbyły się konkursy i zabawy dla
zgromadzonej publiczności, a także mecze towarzyskie
najmłodszych adeptów zrzeszonych w Strugu z zaprzyjaźnionymi okolicznymi drużynami.
Sam mecz oldbojów z księżmi i strażakami okazał
się ciekawym widowiskiem, w którym najważniejsza
była dobra zabawa. Choć wynik był sprawą drugorzędną, to z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że mecz
zakończył się zwycięstwem oldbojów 4:1.
Dla niektórych z nich był to sentymentalny powrót
na stadion w Tyczynie. - Trochę się zmieniło od naszych
czasów – żartowali przed meczem. Nic dziwnego. To
właśnie wielu z nich było autorami największych dotąd
sukcesów tyczyńskiego klubu w kilkudziesięcioletniej
historii. Wspomnieć przy tej okazji należy chociażby
baraż o awans do III ligi z Sandecją Nowy Sącz czy

Beniaminek nie zawiódł

Podsumowanie sezonu 2017/18
w rzeszowskiej klasie okręgowej
16.06 br. zabrzmiał ostatni gwizdek sezonu 2017/18
w rzeszowskiej klasie okręgowej. Choć w ostatnim meczu Strug doznał dotkliwej porażki, to jednak cały sezon trzeba uznać za udany.
Przedłużająca się zima i niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały opóźnienie startu ligowej
wiosny o dwa tygodnie. Runda rozpoczęła się dla Strugu
od falstartu w wyjazdowym meczu w Bratkowicach (1:3).
Zremisowany na boisku mecz z Grodziszczanką
(1:1) został ostatecznie zweryfikowany jako walkower
na korzyść naszej drużyny ze względu na brak wymaganej liczby zawodników młodzieżowych. Pewne zwycięstwo w derbach z Błażowianką (3:1), a następnie
skromne 1:0 z Iskrą na trudnym terenie w Jaworniku
Polskim sprawiało wrażenie, że zespół wreszcie zaczyna wkraczać na właściwe tory. Po remisie z Crasnovią
(1:1) i zwycięstwie z Jednością Niechobrz (2:0) przewaga do lidera stopniała do kilku punktów, ale ostatecznie porażki ze Stobierną (1:2), Soniną (2:3) czy
Dynovią (2:3) wybiły myśli o „czymś więcej”.

W akcji Maciej Biliński

mecz szczebla centralnego Pucharu Polski z RKS Radomsko. Po spotkaniu była okazja powspominać dawne czasy. Wspólnie uznano, że takie inicjatywy powinny być kontynuowane. I niech tak będzie…
Oto składy drużyn: Oldboje: Paweł Krztoń –
Wiesław Ślączka, Piotr Wierzbiński, Mariusz Ligenza,
Robert Pikiel, Waldemar Krztoń, Jacek Janik, Tomasz
Pikiel, Maciej Biliński, Wiesław Czekaj. Strażacy &
Księża: Tomasz Blicharz – Wacław Staniek, Piotr Wąsacz, Jarosław Młodecki, Łukasz Ziemniak, Mariusz
Mastaj, Grzegorz Dąbrowski, Jan Stachura, Wacław
Ciura, Piotr Ciura, Piotr Zięba.

Chyba najlepszym meczem rundy było starcie z mającym cały czas nadzieję na doścignięcie prowadzącej
Korony Rzeszów - Strumykiem Malawa. Nasz zespół
przeczekał ataki rywala z początku spotkania, a później
jak wytrawny bokser zadał dwa ciosy i kontrolował wydarzenia na boisku. Ostatecznie mecz zakończył się
zwycięstwem Strugu 3:1. Na koniec rundy przyszły jeszcze remisy z Żołynią (3:3) oraz Niebylcem (1:1), a sezon zakończyliśmy porażką 0:4 z Koroną Rzeszów. Ten
wynik pozwolił rywalom cieszyć się z awansu do IV ligi.
Bardzo wysokie 3. miejsce i 49 punktów – to ostateczny bilans drużyny Strugu w zakończonych rozgrywkach. Na pewno taki wynik założony przed sezonem
każdy brałby w ciemno, ale po jego zakończeniu pozostał pewien niedosyt.
Zdecydowanie lepiej szło nam na wyjazdach
niż w spotkaniach rozgrywanych u siebie. Na 15
rozegranych meczów przegraliśmy na obcych boiskach
ledwie trzy, pięć razy dzieliliśmy się punktami z rywalem, a siedmiokrotnie sięgaliśmy po komplet punktów.
Nasi zawodnicy w trakcie sezonu zostali ukarani 49 żółtymi kartkami, obyło się natomiast bez czerwonych
kartoników. Warto odnotować, że w czołówce strzelców
ligi uplasowali się dwaj nasi zawodnicy. Dominik Pikiel trafił do siatki rywali dwanaście
razy, dwa trafienia mniej zaliczył Dominik Ferenc.

Wypożyczony z Resovii 20-letni Dominik Pikiel (syn byłego zawodnika Strugu
Tomasza) okazał się najlepszym strzelcem drużyny w minionym sezonie
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Tak w wielkim skrócie wyglądał miniony sezon, który już przeszedł do historii. Obecnie drużyna przygotowuje
się do nowych rozgrywek, które jeszcze
przed startem zapowiadają się ciekawie. Czterech beniaminków z kl. A oraz
dwóch spadkowiczów z IV ligi sprawia,
że prawie połowa drużyn w stawce jest
nowych, a to zwiastuje ciekawą batalię
o ligowe punkty. Pierwszy gwizdek już
w drugi weekend sierpnia. Zapraszamy
na stadion przy ul. Cichej!

650 lat Tyczyna

A obiekt w nowym sezonie będzie jeszcze piękniejszy. Trwają prace przy zadaszeniu trybuny, która ma
zostać oddana do użytku pod koniec sierpnia, w polach
karnych została posiana dodatkowa trawa, w trakcie są
również czynności związane z nawodnieniem murawy.
Kiedy wspomnimy, że w trakcie sezonu obiekt zyskał
tablicę wyników, nagłośnienie i dodatkowe oświetlenie, to z pewnością możemy stwierdzić, że kameralny
stadion w Tyczynie staje się jednym z piękniejszych
w lidze.
Teksty: Sławomir Ferenc
Terminarz Rundy Jesiennej Sezonu
2018/19
11/12.08 KS Stobierna – Strug
15.08 Strug – Błękit Żołynia*
18/19.08 Sawa Sonina – Strug
25/26.08 Strug – Włókniarz Rakszawa
1/2.09 Bratek Bratkowice – Strug
8/09.09 Strug – KS Zaczernie
15/16.09 LKS Trzebownisko – Strug
22/23.09 Strug – Sokół Sokołów Młp.
29/30.09 Resovia II – Strug
6/07.10 Strug – Orzeł Wólka Niedźwiedzka
13/14.10 Błażowianka Błażowa – Strug
20/21.10 Strug – Jedność Niechobrz
27/28.10 Głogovia Głogów Młp. – Strug
3/04.11 Wisłok Strzyżów – Strug
10/11.11 Strug – Strumyk Malawa

Zapraszamy na
zajęcia
w grupach:
► Dzieci
► Młodzież
► Dorośli
Czego nauczysz się na naszych zajęciach?
• Prawidłowej techniki gry w tenisa stołowego
• Jak być skoncentrowanym
• Style gry najlepszych zawodników na świecie
• Zasady gry w tenisa stołowego
• Jak radzić sobie z wygraną i przegraną
• Wiele innych umiejętności przydatnych w sporcie
i w życiu codziennym
Być może odkryjesz nową pasję!
Zapisy od 1.09.2018 r. Ilość miejsc ograniczona!
Kontakt: Sebastian Lubaś (607-604-666), Tadeusz
Grys (720-783-117), email: uks.ats.tyczyn@wp.pl.
Zajęcia odbywać się będą w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie (ul. Pułanek 4)

* - możliwa zmiana gospodarza ze względu
na niezakończony remont trybuny

Sukcesy Flimero w Grecji
Dwa tygodnie po
zakończonym Pucharze Polski dziewczęta
z
zespołu
Flimero
startujące w dywizji
duety wzięły udział
w Międzynarodowym
Turnieju
w
Grecji.
W zawodach, które
odbyły się w dniach
16-17.06 br. startowało 165 zespołów.
Po dwudniowej rywalizacji Flimerki zaprezentowanymi układami
potwierdziły
swoją
mistrzowską
klasę,
zdobywając
dwa
złote,
dwa
srebrne i jeden brązowy medal, za co
Zwiedzamy Ateny
gromko były oklaskiwane przez publiczność. Całą imprezę emitowano na bieżąco w sportowym kanale telewizyjnym.
Szczęśliwe z osiągniętych wyników mogłyśmy zwiedzać piękne Ateny i Pireus – miasto portowe leżące na
górzystym półwyspie, gdzie mieszkałyśmy – oraz korzystać ze słonecznych kąpieli w Morzu Śródziemnomorskim.

Medalistki Flimero Poland

Medale zespołu Flimero zdobyte
na mistrzostwach w Grecji:
Freestyle Pom Senior: Karolina Mendoń,
Adriana Kopacka – złoty medal,
Oliwia Gaweł, Martyna Magda – brązowy medal
Freestyle Pom Junior: Julia Rudzan, Julia Mucha
– srebrny medal
Freestyle Pom Junior Młodszy: Zuzanna Kopacka,
Zuzanna Ślusarska – złoty medal
Jazz Senior: Karolina Mendoń, Adriana Kopacka
– srebrny medal

W związku z zaistniałym i niezamierzonym błędem, który wystąpił w ostatnim artykule dotyczącym Grand Prix Polski o Puchar Burmistrza Tyczyna, serdecznie przepraszamy Pana Stanisława Flagę - prezesa Spółdzielni Telekomunikacji
OST w Tyczynie za pominięcie na liście sponsorów
ww. imprezy.
Organizatorzy Grand Prix

tekst: Jolanta Magda - trener zespołu
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o G Ł O S Z E N I A
• KOSIARKI, • PILARKI, • GLEBOGRYZARKI, • SKUTERY, • QUADY, • ROWERY - Sklep „MEWA” Tyczyn, ul.
Grunwaldzka 39A,
Tel. (17) 22-91-444, kom. 881-540-700
Sprzedam działkę z warunkami zabudowy w Tyczynie,
ul. Sadowa.
Tel. 695-040-816, 799-212-334
Sprzedam działkę 17 arów w Tyczynie (ul. Sadowa),
z warunkami zabudowy.
Tel. 695-040-816, 779-212-334

***

o G Ł O S Z E N I A

Pod
tym
numerem
można
całodobowo
przez 7 dni w tygodniu zgłaszać przypadki awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug”
w Tyczynie. W godzinach pracy Spółki awarie można
również zgłaszać pod numerami telefonów:

608-439-955

(17) 22-19-312, (17) 22-19-360

Sprzedam działkę na Zagrodach, 28 arów.
Tel. (17) 22 99 727
Sprzedam działkę w Tyczynie, 11 arów.
Tel. (17) 22-99-727
Sprzedam działkę w Borku Starym, 14 arów,
Tel. 606-235-729
Sprzedam rolnikowi z gminy Tyczyn działkę
rolną o pow. 69 arów, w Borku Starym (nr działki:
1925/5) - łąka kl. II z możliwością przekwalifikowania na działkę budowlaną, dwie drogi dojazdowe
(jedna o nr. 1925/24 we współwłasności, druga gminna o nr. 1925/9). Cena: 180 tys. zł (do negocjacji).
Tel. 730-868-858

Grupa charytatywno-modlitewna działająca
przy parafii w Tyczynie zaprasza dzieci i młodzież do
zaangażowania się w działalność.
Spotykamy się w poniedziałki po mszy św. wieczornej, w salce katechetycznej na Wikarówce przy
kościele parafialnym w Tyczynie. Zajmujemy się porządkowaniem cmentarza, pomagamy ludziom starszym w pracach polowych. Nasza grupa to nie tylko
modlitwa i pomoc, ale i dobra zabawa w duchu
chrześcijańskim. Tel. 577-722-511

Wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego

(materace, wózki, laski, rowerki)
Tyczyn, ul. Św. Krzyża 12

Tel. 665-522-565
- miesięcznik Redaguje Kolegium w składzie: Alicja Kustra - redaktor naczelna, Zofia Matys, Ewa Kocur, Elżbieta Domino, Agnieszka Rożek-Janda. Stali współpracownicy: Dorota Michalak, Monika Dziadura, Anna Pondo, Anita Drążek, Beata
Byczyńska-Gruca.
Wydawca: Urząd Miejski w Tyczynie przy współudziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Adres
Wydawcy: Urząd Miejski, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, tel. (17) 22-19-310, e-mail: glostyczyna@tyczyn.pl; www.tyczyn.pl ; Adres redakcji: MiGBP
w Tyczynie, ul. Mickiewicza 1, 36-20 Tyczyn, tel. (17) 22-19-410. Skład i łamanie: MiGBP w Tyczynie. Druk: Kan Media Agencja Reklamy Kucharski
Adriano, ul. Jaśminowa 1/4, 35-604 Rzeszów, Tel. 506-744-345 . Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz
korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie zwraca niezamówionych materiałów i nie odpowiada za treść
ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich Autorów, a nie Wydawcy.
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