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Po raz 10. prace m³odych twórców
rêkodzielniczej sztuki ludowej zosta³y na-
des³ane do Szko³y Podstawowej w Budzi-
woju, która od 1994 r. jest organizatorem
Konkursu Rêkodzie³a Ludowego.

Has³o konkursu brzmia³o: ,,Upomi-
nek dla ka¿dego�. St¹d, ka¿dy móg³ zna-
le�æ co�, co chcia³by otrzymaæ jako pre-
zent. Odeszli�my od zwyczaju obdarowy-
wania siê w³asnorêcznie wykonanymi pre-
zentami. Wydaje nam siê, ¿e w sklepach
s¹ rzeczy bardziej warto�ciowe i eleganc-
kie. Zapominamy, ¿e nie u¿yteczno�æ  czy
efektowno�æ upominku jest najwa¿niejsza,
lecz intencje i uczucia osoby obdarowu-
j¹cej. Gdy sklepy pe³ne s¹ gotowych rze-
czy, tym cenniejszy wydaje siê trud w³o-
¿ony w wyhaftowanie serwetki, wykona-
nie bukietu kwiatów z bibu³y czy namalo-
wanie obrazka na szkle.

Na X Konkurs Rêkodzie³a Ludo-
wego wp³ynê³y 292 prace ze szkó³ pod-
stawowych gminy Tyczyn i Lubenia. Ko-
misja konkursowa doceni³a g³ównie wk³ad
pracy i pomys³owo�æ autorów, staranno�æ
wykonania, zgodno�æ z tematyk¹ konkur-
su. Przyznano 60 nagród, które ufundo-
wa³ i wrêczy³ Burmistrz Gminy Tyczyn -
Kazimierz Szczepañski. Ka¿dy z uczest-
ników otrzyma³ te¿ pami¹tkowy dyplom.
Lista nagrodzonych:
SP Bia³a: Agata Gwazdacz, Justyna Ko-
cy³o, Karolina Kotarba, Kamil Zacharjasz.
SP Budziwój: Katarzyna Gawron, Alek-
sandra Jurek, Adrianna Kalandyk, Mag-
dalena Kawa, Natalia Ko�ció³ek, Natalia
Kotula, Angelika Krawczyk, Adam Ku�,
Bernadeta Ku�, Lilianna Mica³, Aurelia Pa-

Upominek  dla  ka¿dego

sierb, Aneta Policha, Ewelina Policha,
Sylwia Rzemieniec, Justyna Skubisz, Ali-
cja Smalarz, Greta Starzak, Kinga �wider,
Klaudia Warcho³.
SP Hermanowa: Iwona Baran, Micha³
Kalita, Przemys³aw Kud³a, Klaudia
Skoczylas.
SP Kielnarowa: Lidia Kluz, Justyna Kura,
Justyna Lampart, Micha³ Majchrowski,
Malwina Mroczka, Natalia Pilecka, Justy-
na P³onka, Stanis³aw Walas.
SP Lubenia: Pawe³ Bieda, Marcin Knu-
tel, Joanna Lassota, Sylwia Mla�, Karol
Szczupiel, Karol Warzybok, Anna Wilk.
SP Matysówka: And¿elika Mnich,
Marcin Nowak, Gabriela �loñska, Berna-
detta Szyszka, Sylwia Szyszka, El¿bieta
Wójcik.

SP Straszydle: Diana Bartoñ, Joanna G³o-
dowska, Karolina Gruba, Karolina Kowal-
ska, Klaudia Szymkowicz.
SP Tyczyn: Monika Fogt, Magda K³osko-
wicz, Aleksandra Kustra, Agnieszka Ku-
�nierz, Kamila £uczyk, Karolina Mackie-
wicz, Dominik Sowa, Robert Tyczyñski,
Alicja Zawi³o.

Dziêkujemy uczniom i ich opieku-
nom za przyst¹pienie do konkursu, gratu-
lujemy pomys³ów i nies³abn¹cej inwencji
twórczej. Wszystkich zapraszamy do obej-
rzenia wystawy prac eksponowanej
na I piêtrze budynku UGiM w Tyczynie.
                  Ma³gorzata Chorzêpa
                   Renata Kêdzierska

Program imprezy
  1. godz. 10.00 - POGÓRZANKI Dynów
  2. godz. 10.10 - POTAKOWIANKI Potakówka
  3. godz. 10.20 - WOLANIE Wola Ma³a
  4. godz. 10.30 - CZARNIACY Czarna
  5. godz. 10.40 - KALINA Lutory¿
  6. godz. 10.50 - WIS£OCZANKI Pustków
  7. godz. 11.00 - BRZEZINY Rakszawa
  8. godz. 11.10 - KGW Krzeszów Górny
  9. godz.11.20 - GÓRNIACY Kolbuszowa Górna
10. godz.11.30 - JAGÓDKI G³uchów
11. godz.11.40 - GRZÊSZCZANIE Grzêska
12. godz.11.50 - CANTUS Gorliczyna
13. godz.12.00 - BUDZIANIE Bia³obrzegi
14. godz.12.10 - JASIO£CZANIE Jasionka
15. godz.12.20 - MALWA Turbia
16. godz.12.30 - KGW Dêbno
17. godz.12.40 - Przybówka
18. godz.12.50 - LESZCZYNKA Wólka Grodziska

godz.13.00 - 13.30 - przerwa
19. godz. 13.30 - BUDZIWOJCE

20. godz. 13.40 - BABY GLINICKIE Strzy¿ów
21. godz. 13.50 - MALINA Niebylec
22. godz. 14.00 - TYCZYNIACY
23. godz. 14.10 - ODRZYKONIANKI Odrzykoñ
24. godz. 14.20 - MATYSOWIANKI
25. godz. 14.30 - USTROBIANKI Ustrobna
26. godz. 14.40 - GÓRZANIE Chmielnik
27. godz. 14.50 - PIGANECZKI Pigany
28. godz. 15.00 - BRZOZOKI Brzóza Królewska
29. godz. 15.10 - MAZURZANKI Mazury
30. godz. 15.20 - ROGOWICE Rogi
31. godz. 15.30 - LUBATOWIANIE Lubatowa
32. godz. 15.40 - HACZOWIANIE Haczów
33. godz. 15.50 - KGW Haczów
godz.16.15 (Estrada w Rynku) Koncert �Raz na ludowo�: Zespó³
Wokalny �Pó³nutki� z Bia³ej, Zespó³ Pie�ni i Tañca z Budziwoja
Kolonii, zespo³y i kapele ludowe.
Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród
godz. 18.00 - 22.00 - zabawa w Rynku z zespo³em DEMETERS

X Wojewódzki Przegl¹d Wiejskich Zespo³ów �piewaczych
                                                     - Tyczyn, 12 czerwca 2005
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19 czerwca 2005 r . mieszkañcy die-
cezji Podkarpacia prze¿ywaæ bêd¹ dzieñ
beatyfikacji S³ug Bo¿ych - ks. Bronis³awa
Markiewicza i ks. W³adys³awa Findysza.

Chcia³bym przybli¿yæ czytelnikom
�GT� osobê ks. Bronis³awa Markiewicza,
czyni¹c to jako wyraz wdziêczno�ci za wiel-

S³uga Bo¿y ks. Bronis³aw Markiewicz (1842 - 1912)
Kap³an, wychowawca, patriota

k¹ ³askê, ¿e pewien okres ¿ycia mog³em
kszta³towaæ w duchu Jego pobo¿no�ci.

Ks. Bronis³aw Markiewicz urodzi³
siê 13 lipca 1842 r. w Pruchniku k. Jaros³a-
wa. Rodzice Jego, Jan i Marianna z Gry-
zieckich, zaliczali siê do ludzi �rednioza-
mo¿nych, trudnili siê rolnictwem i kupiec-
twem. Bóg obdarzy³ ich licznym potom-
stwem - 6 córek, z których trzy zmar³y
dosyæ wcze�nie i 5 synów. Najm³odszym
z synów by³ Bronis³aw. Po ukoñczeniu
szko³y elementarnej w Pruchniku rodzice
wys³ali Go do gimnazjum w Przemy�lu. Nie
mia³ on zamiaru zostaæ ksiêdzem. Dopiero
wydarzenia zwi¹zane z niezwyk³ym ch³op-
cem (którego nazwa³ Anio³em Polski;
ch³opiec ten zapowiedzia³, ¿e Polska da
�wiatu wielkiego papie¿a i ¿e pojawi siê
kap³an, który pod Karpatami zgromadzi
wokó³ siebie m³odzie¿ z ró¿nych stron
Polski) sprawi³y, ¿e postanowi³ wst¹piæ
do Seminarium Duchownego w Przemy-
�lu. Uczyni³ to z wielk¹ boja�ni¹, �wiado-
my ¿e do seminarium idzie siê nie po god-
no�æ, karierê, dobrze p³atne stanowisko,
ale aby siê przygotowaæ do obowi¹zków
twardych i s³u¿by uci¹¿liwej. Po ukoñcze-
niu studiów teologicznych przeznaczony
zosta³ na wikariusza do Harty. Nastêpnie
by³ wikariuszem przy katedrze w Przemy-
�lu. Tu parafianie zobaczyli go jako cz³o-
wieka pe³nego ducha ofiary i po�wiêce-
nie, zw³aszcza gdy wybuch³a epidemia
cholery. Pó�niej okresowo studiowa³ na
uniwersytetach we Lwowie i Krakowie.

Samodzieln¹ pracê duszpastersk¹
jako proboszcz rozpocz¹³ w parafii Gaæ

k. Przeworska. Pó�niej by³ proboszczem
w B³a¿owej i profesorem Wy¿szego Semi-
narium Duchownego w Przemy�lu. Po
pewnym czasie zrezygnowa³ ze stanowisk
i uda³ siê do do W³och, do �w. Jana Bo-
sko, by zostaæ zakonnikiem i po�wiêciæ
siê opuszczonej m³odzie¿y. W 1892 r. wró-
ci³ do Kraju i osiad³ w Miejscu Piasto-
wym, gdzie jako proboszcz stworzy³ za-
k³ad dla opuszczonej m³odzie¿y. Utworzy³
te¿ Towarzystwo �Pow�ci¹gliwo�æ i Pra-
ca�, z którego z czasem wy³oni³o siê Zgro-
madzenie �w. Micha³a Archanio³a (micha-
lici) oraz stowarzyszenie ¿eñskie, z które-
go po latach powsta³o Zgromadzenie
Sióstr �w. Micha³a Archanio³a (michalitki).

�Pow�ci¹gliwo�æ i Praca�, to s³o-
wa które nie tylko by³y nazw¹ powstaj¹-
cego Towarzystwa czy pó�niejszego cza-
sopisma, ale sta³y siê tre�ci¹ ¿ycia S³ugi
Bo¿ego ks. Bronis³awa Markiewicza i jego
wychowanków. ¯e tak by³o, �wiadczy
pewien epizod z ostatnich dni jego ¿ycia.

W wigiliê Trzech Króli 1912 r. stan
ciê¿ko chorego ks. Markiewicza bardzo
siê pogorszy³. Jedna z opiekuj¹cych siê
chorym sióstr zakonnych prosi³a, aby nie
wstawa³ tego dnia i nie szed³ do ko�cio³a.
Na to powiedzia³ jej: �Wiesz, dziecko; albo
pracowaæ albo umrzeæ�. Odprawiona
przez niego w tym dniu Msza �w. by³a
ostatni¹ w Jego ziemskim ¿yciu.

Jeden z wychowanków ks. Mar-
kiewicza w swojej ksi¹¿ce wspomina ostat-
nie dni jego ¿ycia. Kiedy przy ³ó¿ku umie-

raj¹cego stanêli kap³an, bracia i siostry
zakonne odezwa³ siê do nich cichym g³o-
sem: �Chwile to moje ostatnie ... odcho-
dzê, a wy zostaniecie i poprowadzicie da-
lej dzie³o, które nie jest moje, lecz Bo¿e ...
Mi³ujcie siê nawzajem i ukochajcie to dzie-
³o �wiête z ca³ej duszy ....�.

Zmar³ 29 stycznia 1912 r. w uroczy-
sto�æ �w. Franciszka Salezego, na które-
go ¿yciu wzorowa³ siê od pierwszych lat
kap³anistwa.

Dzisiaj zgromadzenia zakonne, tak
mêskie jak i ¿eñskie, realizuj¹ dzie³o S³ugi
Bo¿ego w oparciu o dwa podstawowe ha-
s³a: �Któ¿ jak Bóg� oraz �Pow�ci¹gliwo�æ
i Praca�. Ducha ks. Bronis³awa Markiewi-
cza zaszczepiaj¹ w sercach wspó³czesne-
go cz³owieka przez pracê w parafiach, na
misjach, wydawanie ksi¹¿ek i czasopism.
Wa¿niejsze placówki w kraju to Miejsce
Piastowe, Marki - Struga k/ Warszawy,
Kraków, Pawlikowice, Stalowa Wola. S¹
te¿ placówki duszpasterskie za granic¹: we
W³oszech, Niemczech, Austrii, Kanadzie
oraz misje zagraniczne w Papui Nowej
Gwinei, Paragwaju, Dominikanie, Argen-
tynie. Siostry michalitki pracuj¹ w Niem-
czech, Libii, Kamerunie.

Chcia³bym swe my�li zakoñczyæ
s³owami Czcigodnego S³ugi Bo¿ego ks.
Bronis³awa Markiewicza: �Gdy brakuje
�wiêtych w narodzie, robi siê ciemno
w g³owach ludzkich i ludzie nie widz¹ dróg,
którymi nale¿y postêpowaæ�.

                         ks. Jan Pyziak

Tym piêknym i m¹drym fragmen-
tem wiersza Karola Wojty³y O�rodek Kul-
tury Ochoty chce zachêciæ do udzia³u
w konkursie literackim, dotycz¹cym prze-
¿yæ rodz¹cych siê w czasie spotkañ z Ja-
nem Paw³em II. Jest to konkurs na wspo-
mnienia, krótki pamiêtnik, refleksje, które
towarzyszy³y ka¿demu z nas po spotka-
niu z naszym Papie¿em. Niemo¿liwym jest
te¿ zapomnieæ o  refleksjach, jakie rodzi³y
siê pod wp³ywem Jego s³ów.

Organizatorzy zachêcaj¹ do po-
dzielenia siê wspomnieniami  i refleksjami

- z pielgrzymek do Rzymu,  z wêdrówek po
Polsce i innych krajach za tym, co obiecy-
wa³o kolejne spotkanie z Ojcem �wiêtym.
Oczekuj¹ prac o tym jak by³o, co siê wy-
darzy³o i  kogo spotkali�cie po drodze. Kto
wam pomaga³, kto odmawia³ pomocy? Kto
z wami szed³, kto i�æ nie chcia³ i jakie mia³
powody? A mo¿e wy komu� pomogli�cie?
I na koniec: co wami kierowa³o,  ¿e wêdro-
wali�cie w trudach i dyskomforcie, za na-
szym Ojcem �wiêtym i Jego nauk¹?

                                  Ojczyzna - kiedy my�lê - wówczas wyra¿am siebie i zakorzeniam,
             mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
                             aby wszystkich  ogarniaæ w przesz³o�æ dawniejsz¹ ni¿ ka¿dy z nas...�

                                                                                      Karol Wojty³a

Gdy my�lê - Ojczyzna

                          Ci¹g dalszy na stronie 6



5G£OS TYCZYNA      11/2005

�... bo ka¿dy swoj¹ matkê kocha�
O tym, ¿e �... ka¿dy swoj¹ matkê

kocha, uwielbia i chwali�, mia³y okazjê
przekonaæ siê Mamy z Borku Starego pod-
czas akademii �rodowiskowej z okazji Dnia
Matki zorganizowanej przez uczniów Szko-
³y Podstawowej. Uroczysto�æ odby³a siê
26 maja br. w sali widowiskowej Domu Lu-
dowego. Oprócz Mam, które spisa³y siê
na sto dwa (rzeczywi�cie tyle ich by³o),
przybyli równie¿ zaproszeni go�cie.

Bardzo wielu uczniów wyst¹pi³o
w przygotowanym programie, a chêtni byli
wszyscy, bo chcieli w ten sposób sp³aciæ
chocia¿ cz¹stkê d³ugu wdziêczno�ci wo-
bec swojej Mamy. Taka postawa jest �wia-
dectwem tego, jak¹ ogromn¹ rolê pe³ni
Matka w ¿yciu ka¿dego dziecka. Jednak
ze wzglêdu na ograniczenia czasowe, nie
ka¿dy móg³ wzi¹æ udzia³. Przygotowany
program trwa³ dwie godziny. Najpierw
prezentowane by³y wiersze i inscenizacje
w wykonaniu uczniów z klas m³odszych,
a nastêpnie uczniowie klas IV-VI przed-
stawili monta¿ s³owno muzyczny, gdzie
wiersze o Matce przeplatane by³y znany-
mi szlagierami z p³yty �Piosenki dla mojej
Matki� w wykonaniu m.in. M. Fogga,
I. Santor, A. German, V. Villas i wielu in-
nych znanych wykonawców.

Uczestnicy akademii mogli równie¿
podziwiaæ popisy pary tanecznej - Izabeli
Lampart i Mateusza Kopaczyñskiego (na
zdjêciu). Zatañczyli oni tango, walca i tañ-
ce latynoamerykañskie. Ka¿dy ich wystêp
nagrodzony by³ gromkimi brawami.

Po obejrzeniu wystêpu i poczê-
stunku, Mamy opuszczaj¹c salê, nie kry³y
wzruszenia, zadowolenia i dumy z wystê-
pu swoich pociech.

Ta wspania³a uroczysto�æ mog³a
siê odbyæ dziêki pomocy Komitetu Rodzi-

                       Dyrektor
                i Grono Pedagogiczne

Szko³y Podstawowej w Borku Starym

cielskiego, Rady So³eckiej, Zak³adu
Produkcji Wód Mineralnych �Rzeszo-
wianka� oraz wsparciu pana Grzegorza
Lamparta. Wszystkim, którzy przyczyni-
li siê do zorganizowania i u�wietnienia
tej uroczysto�ci sk³adamy serdeczne po-
dziêkowania.

W ostatnim dniu maja w SP w Bor-
ku Starym odby³ siê konkurs wiedzy o kra-
jach anglojêzycznych. Wcze�niej wszy-
scy chêtni uczniowie otrzymali materia³y
dotycz¹ce dwóch najwiêkszych krajów:
Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³noc-
nej oraz Wielkiej Brytanii. Przygotowuj¹c
siê do konkursu, zawodnicy mogli rów-
nie¿ korzystaæ z wiadomo�ci dostêpnych
w ró¿nych witrynach internetowych i in-
nych �róde³ wiedzy.

Do walki o cenne nagrody stanê³o
16 uczniów z klas IV-VI. Ich zadaniem by³a
odpowied� na 33 pytania w ci¹gu 45 mi-
nut. Niektóre pytania by³y bardzo szcze-
gó³owe, a wszystkie dotyczy³y historii
i dnia dzisiejszego wymienionych  krajów.
Rywalizacja by³a bardzo zaciêta, a o po-
szczególnych lokatach decydowa³y po-
³ówki punktów.

W ostatecznej klasyfikacji zwyciê-
¿y³a Anna Bembenik z klasy VI (33,5 pkt)
przed Paw³em Budakiem z klasy V (29,5)
i Kamilem �lêczk¹ z klasy VI (29). Nagro-
dy ufundowane przez Sklepik Szkolny
otrzymali zdobywcy pierwszych 7 miejsc.
Najcenniejszymi by³y s³owniki polsko-an-
gielskie.

�wiat
bez tajemnic

Andrzej Zaj¹c

 Konkurs okaza³ siê doskona³¹ za-
baw¹, która �przy okazji� pozwoli³a
uczniom znacznie poszerzyæ zakres wia-
domo�ci o krajach anglojêzycznych.

Borek Stary

Kamil �lêczka, Anna Bembenik i Pawe³ Budak  najwiêcej wiedz¹ o krajach anglojêzycznych
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Krok szósty: zaczynasz budowê
Co najmniej siedem dni przed roz-

poczêciem budowy musisz zawiadomiæ
starostwo o terminie rozpoczêcia robót.
Do zawiadomienia do³¹czasz o�wiadcze-
nie kierownika budowy o przyjêciu obo-
wi¹zku kierowania budow¹ i inspektora
nadzoru (je�li go masz).
Musisz te¿ kupiæ:
- tablicê informacyjn¹, która przez ca³y
czas trwania budowy ma staæ na placu
(za jej brak grozi mandat!). S¹ na niej dane
inwestora (czyli twoje), wykonawcy i kie-
rownika budowy;
- dziennik budowy. Rejestruje siê tam prze-
bieg prac. Dziennik budowy jest wyda-
wany w wydziale architektury urzêdu
gminy lub urzêdu powiatowego. Mo¿na
go te¿ kupiæ w specjalistycznych ksiêgar-
niach budowlanych, ale taki egzemplarz
trzeba ostemplowaæ w urzêdzie. Do wpi-
sów  upowa¿nieni s¹: inwestor, inspektor
nadzoru, kierownik budowy, geodeta

Siedem kroków do w³asnego domu

        Gazeta Nieruchomo�ci i dom,

                                  marzec 2005

wykonuj¹cy prace na terenie budowy. In-
westor mo¿e w ka¿dej chwili zajrzeæ do
dziennika.
Krok siódmy: odbiór.
Zanim siê wprowadzisz, poinformuj sta-
rostwo o zakoñczeniu budowy. Musisz to
zrobiæ na 14 dni przed wprowadzeniem siê
do domu. Do zawiadomienia o zakoñcze-
niu budowy do³¹czasz:
- dziennik budowy;
- o�wiadczenie kierownika budowy, ¿e
dom wybudowano zgodnie z projektem
oraz regu³ami sztuki budowlanej, proto-
kó³ odbioru domu;
- protokó³ odbiorów przedstawicieli do-
stawcy mediów (zak³ad gazowniczy, wo-
doci¹gowy, energetyczny itd.);
- inwentaryzacje geodezyjn¹ (geodeta na-
nosi na specjalna mapkê plan domu ze
wszystkimi przy³¹czeniami).

Prace podpisane imieniem i nazwi-
skiem (z adresem nadawcy), do dziesiêciu
stron maszynopisu lub czytelnego rêko-
pisu nale¿y przesy³aæ do 15 sierpnia 2005
na adres: O�rodek Kultury Ochoty,
ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa.

Konkurs ma charakter otwarty.
Mog¹ w nim braæ udzia³ osoby starsze
i m³odsze, entuzja�ci i sceptycy, przedsta-
wiciele wszystkich wyznañ i niewierz¹-
cych. Oczekiwana jest szczero�æ i rzetel-
no�æ w relacjonowaniu zdarzeñ.

Najlepsze prace bêd¹ nagrodzone
i opublikowane w formie ksi¹¿kowej. Do-
datkowe informacje uzyskaæ mo¿na
u p. Danuty Wajszczyk, tel. 022 822 48 70
w. 115; email: oko@oko.com.pl; danu-
ta.wajszczyk@oko.com.pl

Gdy my�lê
- Ojczyzna

                            Ci¹g dalszy ze strony 4

Rodzice i szko³a - wspólnie mo¿na wiêcej
Inna  formu³a  wywiadówki

Oczekiwania rodziców wobec
szko³y - nauczycieli, nauczycieli wycho-
wawców w dzisiejszej rzeczywisto�ci s¹
ogromne. Rodzice niew¹tpliwie w swej
trudnej roli licz¹ na wsparcie wychowaw-
cze szko³y. Szko³a powinna stworzyæ opty-
malne warunki do wszechstronnego roz-
woju osobowo�ci ka¿dego ucznia, umo¿-
liwiæ mu potencjalny sukces w dalszej
edukacji lub pracy zawodowej.

Dobry nauczyciel - wychowawca
ma �wiadomo�æ tego, ¿e nie tylko poziom
zdobytych merytorycznych wiadomo�ci
i umiejêtno�ci wp³ywa na kszta³towanie
osobowo�ci m³odego cz³owieka. Zamie-
rzonym rezultatem pracy wychowawczej
na poszczególnych etapach kszta³cenia
jest wykszta³cenie w absolwencie szko³y
podstawowej takich cech charakteru jak:
punktualno�æ, ciekawo�æ �wiata, rozwa-
ga, krytycyzm, tolerancja i odpowiedzial-
no�æ. Wa¿ne jest rozwijanie wra¿liwo�ci
na piêkno, sztukê, rozwijanie poczucia
w³asnej warto�ci, szeroko pojêtej umiejêt-
no�ci �bycia� w grupie.

W my�l powy¿szych przemy�leñ
nauczyciele naszej szko³y z okazji zbli¿a-
j¹cego siê Dnia Matki przygotowali pro-
gram artystyczny pt. �Najpiêkniejsze ¿y-

czenia, najwspanialsze podziêkowania�,
w którym uczniowie klas I - VI prezento-
wali swoje umiejêtno�ci wokalne, tanecz-
ne, muzyczne, recytatorskie, gimnastycz-
ne,  a nawet aktorskie.

Uczniowie klas I i  II oraz V i VI
sk³adali ¿yczenia swym Mamom wierszem
i piosenk¹. Anna Poniewozik i Paulina
Bu¿ z klasy II wykona³y na skrzypcach
piêkny utwór o Mamie.

Bardzo podoba³ siê wystêp ma³ych
aktorów z klasy III i IV, którzy przedstawili
inscenizacjê ba�ni  H. Ch. Andersena pt.
�Calineczka�. Wspania³a gra dzieci, piêk-
nie przygotowane stroje i dekoracja sali
sprawi³y, ¿e przenie�li�my siê w prawdzi-
wie ba�niowy �wiat. Na szczególne wy-
ró¿nienie zas³uguje odtwórczyni roli g³ów-
nej �Calineczki� Klaudia Magda z kl. III.

Umiejêtno�ci taneczne z elemen-
tami gimnastyki artystycznej zaprezento-
wa³y dziewczynki z zespo³u cheerleaders
z klas m³odszych II i III oraz starszych IV
i V w swoich nowych uk³adach.

Zarówno dla wykonawców jak
i rodziców wystêpy by³y ogromnym
prze¿yciem - Mamy nie ukrywa³y wzru-
szenia , wykonano wiele pami¹tkowych
zdjêæ.

Druga czê�æ spotkania z rodzica-
mi mia³a charakter bardziej tradycyjny. Na-
uczyciele wychowawcy omówili wyniki
w nauce i zachowaniu oraz poruszyli bie-
¿¹ce sprawy wychowawcze. Wyró¿niono
uczniów najlepszych, którzy ten rok szkol-
ny zakoñcz¹ ��wiadectwem z paskiem�.

Kontakt na linii nauczyciel - rodzic
jest bardzo wa¿ny nie tylko dla rodzica,
dla którego  nauczyciel spe³nia funkcjê
informacyjn¹, doradcz¹, a nawet terapeu-
tyczn¹, lecz równie¿ dla nauczyciela jak
i samego ucznia. Akceptacja, zrozumienie,
¿yczliwo�æ i aktywno�æ rodziców zwiêk-
szaj¹ przestrzeñ oddzia³ywañ dydaktycz-
no - wychowawczych. Na ucznia �wiado-
mo�æ obustronnego zainteresowania jego
nauk¹ i systematyczn¹ kontrol¹ wp³ywa
mobilizuj¹co.
                         El¿bieta Stanio
                                 nauczyciel SP Bia³a

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje  mieszkañców  gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
 od 8.00 do 15.30

                                      (I piêtro)
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Dziewczêcy Zespó³ Akrobatyczno-
Taneczny �Flimero� koñczy trzeci rok dzia-
³alno�ci. W ci¹gu tego okresu niejedno-
krotnie zdobywa³ pierwsze miejsca i wy-
ró¿nienia na Podkarpackich, Powiato-
wych i Ogólnopolskich Przegl¹dach ze-
spo³ów tanecznych, artystycznych i che-
erleaders. Zespó³ go�ci³ w TV Rzeszów
oraz bra³ udzia³ w wielu presti¿owych im-
prezach. Ostatanio by³y to: pokaz na rze-
szowskim rynku z okazji rocznicy wej�cia
do Unii Europejskiej,  udzia³    w koncercie
podczas III Olimpiady Sportowej �Przed-
szkola Przysz³o�ci� organizowanej pod pa-
tronem Kuratora O�wiaty (3 bm.) oraz
udzia³ w Mistrzostwach Polski Cheerle-
aders w Staszowie (4-6 bm.), gdzie zespó³
zaprezentowa³ trzy uk³ady        z pompona-
mi i elementami akrobatyki. Tak znacz¹ca
impreza, do której zg³osi³o siê ok. 50 ze-
spo³ów, by³a dla �flimerek� ogromnym
wyzwaniem, ale i cennym do�wiadcze-
niem.

Za kolejny rok udanej wspó³pra-
cy, w imieniu swoim i dziewcz¹t, serdecz-
nie dziêkujê niezawodnym rodzicom, na
których pomoc mog¹ zawsze liczyæ,
a szczególnie Paniom Dorocie i Ma³go-
rzacie Szyde³ko. Dziêkujê wszystkim tym,
którzy �ledz¹ prace i wyniki Zespo³u ro-
zumiej¹c jednocze�nie nasze problemy fi-
nansowe: Panu Burmistrzowi Kazimierzo-
wi Szczepañskiemu, Firmie Handlowo-
Us³ugowej �SKiK� za dofinansowanie

Od góry (od lewej): Magda Ko�ció³ek, Agata Krzak, And¿elika Szyde³ko, Monika Baran,
Marzena Prêdka, Kamila Stachurska, Karolina Ozon; w �rodku: Anna Piekie³ek, Magdalena
Mucha, Monika Szyde³ko, Joanna Hada³a, Klaudia Szyde³ko; na dole: Dominika Zg³obi�,
Karolina Krawczyk, Weronika Brzêk, Martyna Magda, Marysia Zegar.

3 lata �Flimero�

i piêkne koszulki, Dyrekcji Szko³y Pod-
stawowej w Tyczynie, Radzie Rodziców
oraz Pañstwu Wac³awowi i Dorocie
Barañskim - w³a�cicielom sklepu �Gra-
fit� w Tyczynie, którzy funduj¹ nagrody
(maskotki) dla laureatów Powiatowego

Przegl¹du w Hermanowej. Panu mgr
Wies³awowi Zawadzkiemu sk³adam ser-
deczne podziêkowania za utworzenie stro-
ny internetowej Zespo³u www.FLIME-
RO.itl.pl
                            mgr Jolanta Magda

31 maja br. zakoñczy³ siê Tydzieñ
Sportu Szkolnego w Szkole Podstawowej
w Budziwoju,  zorganizowany w ramach
Dni Olimpijczyka, z inicjatywy nauczycie-
li wf - Ireny Jurek i Marcina Kêdzier-
skiego.

Przed rozpoczêciem zmagañ uro-
czy�cie - podobnie jak na olimpiadzie -
zapalono znicz i wci¹gniêto flagê olimpij-
sk¹ na maszt. Inauguracja imprezy mia³a
bardzo bogat¹ oprawê. W czê�ci arty-
stycznej zaprezentowa³y siê zespo³y che-
erleaders ze szko³y w Bia³ej, Hermanowej
oraz zespó³ gospodarzy z Budziwoja. Zor-
ganizowano spotkanie uczniów z Mart¹
Niewczas, mistrzyni¹ �wiata w karate tra-
dycyjnym, i Grzegorzem Grzybem, raj-
dowym samochodowym mistrzem Polski.
Sportowcy otrzymali pami¹tkowe albumy
z podziêkowaniem za propagowanie i roz-
powszechnianie sportu w�ród dzieci i m³o-
dzie¿y.

Przez ca³y tydzieñ uczniowie zma-
gali siê w konkursach sprawno�ciowych,

Tydzieñ Sportu Szkolnego
zabawach, grach sportowych, og³oszono
tak¿e konkursy plastyczne. W rywalizacji
udzia³ wziê³y szko³y z Matysówki, Tyczy-
na i Hermanowej.

W turnieju pi³ki no¿nej o puchar
dyrektora szko³y w Budziwoju zwyciê¿y³
zespó³ z Tyczyna. Turniej koszykówki
dziewcz¹t o puchar wicedyrektora szko³y
wygra³ zespó³  z Budziwoja. Najlepsze dru-
¿yny i zawodnicy otrzymali medale, pu-
chary i nagrody, a wszyscy uczestnicy
upominki i nagrody pocieszenia.
      �Dziennik Polski�,  1 czerwca 2005

Uwaga   Czyte ln icy!
Nastêpny numer �GT� uka¿e siê z dat¹

26 czerwca 2005 r.
Termin sk³adania tekstów up³ywa

20 czerwca 2005 r.
                  Zdjêcia mile widziane

23 czerwca br. obradowaæ bêdzie
Rada Miejska w Tyczynie. Porz¹dek
obrad przewiduje m.in.:
> informacjê komendanta Komisariatu
Policji o funkcjonowaniu Komisariatu,
> zatwierdzenie sprawozdania finansowe-
go oraz sprawozdania z dzia³alno�ci Miej-
sko-Gminnego O�rodka Kultury w Tyczy-
nie oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tyczynie za 2004 r.,
> podjêcie uchwa³y w sprawie zawarcia
porozumienia z Gmin¹ Miastem Rzeszów
w zakresie finansowania pobytu dzieci
w przedszkolach publicznych znajduj¹-
cych siê na terenie Miasta Rzeszów,
> podjêcie uchwa³y w sprawie wyst¹pie-
nia Gminy Tyczyn ze Stowarzyszenia
na Rzecz Euroregionu Karpackiego
�Eurokarpaty�,
> podjêcie uchwa³y w sprawie dokonania
zmian w bud¿ecie na 2005 r.

Sesja Rady Miejskiej
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Kwiaty dla naszych Mam26 maja to najpiêkniejszy dzieñ
w  roku - Dzieñ Matki. �wiêto to ustalono
po to, aby przynajmniej raz w roku ludzie
uprzytomnili sobie, jak wa¿na jest Matka
w ¿yciu ka¿dego z nas.

Dzieci i m³odzie¿ z Budziwoja po-
stanowili równie¿ w szczególny sposób
podziêkowaæ Mamom za ich mi³o�æ i trud.
22 maja br. w sali Domu Ludowego odby-
³a siê impreza  �Kwiaty dla naszych Mam�.
Licznie zgromadzone Mamy (i nie tylko)
mog³y podziwiaæ swoje pociechy w spe-
cjalnie  przygotowanym monta¿u s³owno-
muzycznym.  Wiersze i  piosenki by³y wy-
razem szczerych uczuæ do Mam. Ogrom-
n¹ niespodziank¹ by³y kwiaty, które m³o-
dzi arty�ci wrêczyli Mamom, babciom,
ciotkom, s¹siadkom. Na twarzy niejednej
z pañ pojawi³y siê ³zy wzruszenia, gdy jej
dziecko wrêcza³o samodzielnie wykona-
ny bukiet z bzów, konwalii, stokrotek.

Pó�niej na scenê wkroczy³ Zespó³
�Budziwojce�, który  wraz z parami z Ze-
spo³u �Country� przedstawi³ fragment
�Wesela Borkowskiego�. Inscenizacja
przygotowana pod kierunkiem p. Marty
G³odowskiej, powsta³a na podstawie sce-
nariusza z ksi¹¿ki �W³adys³aw Samek,
ch³op - inteligent z Borku Starego�. Star-
szym widzom inscenizacja ta przypomnia³a
zapomniane weselne obrzêdy i zwyczaje.
Dla m³odych by³o to nowe do�wiadcze-
nie, ale barwne stroje i skoczne przy�piew-
ki wzbudzi³y ich du¿e zainteresowanie.

Mamy nadziejê, ¿e taka forma
uczczenia Dnia Matki spodoba³a siê
mieszkañcom Budziwoja, którzy to nie-
dzielne popo³udnie spêdzili razem z nami.

Organizatorzy - Biblioteka Publicz-
na i Dom Ludowy w Budziwoju - po raz
kolejny dziêkuj¹ dzieciom i m³odzie¿y
z Budziwoja, którzy przez ca³y rok szkol-
ny chêtnie uczestniczyli w ró¿nych  im-
prezach, a tak¿e Ani Po³udniak - za przy-
gotowanie oprawy muzycznej, Piotrkowi
Cagowi - za nag³o�nienie,  Zespo³owi
�Budziwojce� i tancerzom z �Country�,

którzy przyjêli zaproszenie do udzia³u
w tej imprezie.

Na zakoñczenie, jeszcze raz dziê-
kujemy Mamom - za to ¿e s¹, ¿e nas ko-
chaj¹ i ¿e zawsze mo¿emy na nie liczyæ.                       Katarzyna B³oñska

Organizatorzy: Centrum Nauki SITA
w Rzeszowie oraz  Szko³a Jêzyka Angiel-
skiego SPEAKER w Tyczynie
Termin: 1-12 sierpnia 2005
Miejsce: Tyczyn - Pa³ac Wodzickich oraz
 �wioska indiañska� na terenie zespo³u pa-
³acowo-parkowego
> zajêcia z  j. angielskiego w kilku grupach
zaawansowania z elementami kultury kra-
jów anglojêzycznych (3 godz. dziennie)
> zajêcia poprawiaj¹ce koordynacjê wzro-
kowo-ruchow¹, koncentracjê i pamiêæ,
z elementami szybkiego czytania

> tematyczne zajêcia plastyczne
> gry i zabawy ruchowe na �wie¿ym po-
wietrzu
Kadra: do�wiadczeni nauczyciele j. angiel-
skiego (w tym native speakers), instruk-
torzy i trenerzy szkó³ CN Sita i Speaker
Zg³oszenia dzieci do dnia 10 lipca 2005
przyjmuje sekretariat CN SITA, Rzeszów,
ul. 3 Maja 22, pok.106 (wej�cie od ul. Fir-
cowskiego).
Informacja tel.: 22 93 610; 85 29 677;

Tel. kom: 501 542 903; 600 218 770
(mw-k)

WILD, WILD, WEST
czyli lato na Dzikim

 

Zachodzie

Pó³kolonia
z angielskim dla
dzieci w wieku

6-13 lat

I choæ na co dzieñ nasza postawa mo¿e
mieæ wiele do ¿yczenia, to - drogie Mamy
- my naprawdê bardzo Was kochamy.
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Podró¿ odby³a siê bez drogich bi-
letów a wybrali siê w ni¹ wszyscy ucznio-
wie tyczyñskiej Szko³y Jêzyka Angielskie-
go SPEAKER. By³a ona uwieñczeniem ca-
³orocznej nauki i okazj¹ do wielkiej próby
umiejêtno�ci jêzykowych. Wszyscy
uczniowie, mali i duzi, stanêli przed ambit-
nym zadaniem- go�ciem i nauczycielem na
zajêciach by³a Alicia Simons, nauczyciel
z Australii. Przez godzinê w ka¿dej grupie
królowa³ tylko jêzyk angielski, bo jak ina-
czej porozumiewaæ siê z kim� kto nie rozu-
mie nas mówi¹cych po polsku?

To by³a wielka przygoda; z us³y-
szanych komentarzy po lekcji cytujê kil-
ka: �By³o trudno, ale radzili�my sobie; od
pytania do pytania budowa³a siê mi³a roz-
mowa�, �Ale by³o fajnie; czy bêdzie tak
czê�ciej?� czy ¿artobliwie o wspomaga-
niu siê gestami: �trochê bola³y nas rêce!�.

    �A� jak angielski,
                             �a� jak ... Australia

A co najwa¿niejsze, nawet naj-
m³odsi i rozpoczynaj¹cy naukê zrozumieli
choæ trochê z wypowiedzi rodowitej Au-
stralijki, Jej opowie�ci o kraju, domu czy
australijskich zwierzêtach. Mogli te¿ za-
pytaæ Aliciê o Jej rodzinê, miasto z które-
go pochodzi, zainteresowania czy ulubio-
ne potrawy. A sam fakt, ¿e go�æ zrozumia³
zadane pytania by³ nagrod¹ za pracê w³o-
¿on¹ w dotychczasowa naukê. ¯egnaj¹c
siê z Australijskim Go�ciem wychodzili ra-
do�nie u�miechniêci, ³¹cznie z Alici¹, któ-
ra zapewnia³a, ¿e lekcje by³y dla niej rów-
nie wyj¹tkowym prze¿yciem.

Jej nastêpnym przystankiem jest
Azja, a dla uczniów? Có¿, nauka wkrótce
siê koñczy, rozdane zostan¹ �wiadectwa,
pó�niej zas³u¿ony, wakacyjny odpoczy-
nek, mo¿e jakie� woja¿e, w których jêzyk
angielski bêdzie przydatny - a po waka-
cjach dalsza praca nad jêzykiem i nowe
spotkaniam, tym razem pod �innym, an-
glojêzycznym adresem�.

Podziêkowania za ca³oroczn¹
wspó³pracê dla wszystkich Klientów oraz
Dyrekcji i Pracowników Zespo³u Szkó³
i Gimnazjum w Tyczynie sk³ada

Jednocze�nie zapraszam wszyst-
kich uczniów oraz ich Rodziców, jak
równie¿ innych zainteresowanych, na
uroczyste zakoñczenie roku szkolnego
po³¹czone z krótkim programem arty-
stycznym w wykonaniu uczniów w dniu
17 czerwca br. o godz. 16.30 w holu
g³ównym tyczyñskiego Liceum.

Zapraszam równie¿ do skorzy-
stania z oferty wakacyjnej (szczegó³y
na stronie obok) oraz do wspó³pracy
w przysz³ym roku szkolnym.

...a tak bêdziemy siê uczyæ i bawiæ na
wakacjach

Uczyli siê najm³odsi...
                                                                                                                                         i starsi

Marzena Wianecka-Kusy
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Wydawaæ by siê mog³o, ¿e kwe-
stia dotycz¹ca poszerzenia granic Rzeszo-
wa sta³a siê faktem. Emocje protestuj¹-
cych mieszkañców opad³y i powoli zaczê-
li godziæ siê z narzucan¹ im przez w³adze
decyzj¹. W ostatnich dniach jednak zno-
wu zaczê³o byæ g³o�no, tym razem pomiê-
dzy Samorz¹dowcami z Podkarpacia, któ-
rzy uczestniczyli w spotkaniu z pani¹ Bar-
bar¹ Janik - wiceprezesem Rz¹dowego
Centrum Studiów Strategicznych.

Jak pisa³a prasa regionalna, Filip
Adwent - pose³ do Parlamentu Europej-
skiego, niedawno wystosowa³ pismo do
premiera Marka Belki, w którym stwier-
dzi³, ¿e argumenty wysuniête przez mia-
sto Rzeszów celem uzasadnienia posze-
rzenia granic miasta s¹ bezpodstawne, an-
tydemokratyczne i czasami wrêcz �miesz-
ne. Irracjonalne, zdaniem pos³a, jest po-
wtarzanie argumentu o potrzebie uzyska-
nia terenów pod inwestycje produkcyj-
ne, us³ugowe, mieszkaniowe.

Czy¿by nie mo¿na by³o inwesto-
waæ na tych terenach w chwili obecnej,
kiedy nie nale¿¹ one do Rzeszowa? Czy
Rzeszów mia³by monopol na przeprowa-
dzanie inwestycji? Czy poza Rzeszowem

O poszerzeniu granic raz jeszcze
ludzie nie potrafi¹ ju¿ budowaæ domów?
Sadziæ drzew? Tworzyæ parków?.

Prof. dr hab. Bohdan Ja³owiecki
z Uniwersytetu Warszawskiego - specja-
lista od spraw socjologii miasta i proce-
sów urbanizacji mówi³ i¿: �Warszawscy
urzêdnicy patrz¹ na Rzeszów jakby sta-
nowi³ on bia³¹ plamê na mapie kraju�.
Uwa¿a ona tak¿e, i¿: Rzeszów z perspek-
tywy stolicy Polski w ogóle nie jest  po-
strzegany. Warszawa jest bardzo warsza-
wocentryczna. Dla warszawiaka has³o
Rzeszów w wiêkszo�ci z niczym siê nie
kojarzy. Rzeszów nie funkcjonuje w cen-
tralnej prasie, rzadko kto� mówi o nim
w telewizji, za� o ambicjach metropolitar-
nych Rzeszowa mówi: �Ambicje s¹ dobre
i nale¿y je pochwaliæ, ale nie zawsze maj¹
pokrycie w rzeczywisto�ci. To skandal,
¿eby przy³¹czaæ na si³ê do Rzeszowa
mieszkañców s¹siednich gmin. Po co? Do
czego to potrzebne? Czy dziêki temu mia-
sto bêdzie rzadziej zaludnione? Blokowi-
ska siê rozrzedz¹? Nic siê przecie¿ nie zmie-
ni. To �mieszne�. Jako przyk³ad prof. Ja-
³owiecki podaje Francjê, gdzie jest ok. 37
tysiêcy gmin, a ich granice s¹ od czasów
Napoleona niezmienne. (mc.)

20 autobusów, a w nich tysi¹c
mieszkañców wsi, które maj¹ byæ przy-
³¹czone do Rzeszowa, wyjedzie 15 czerw-
ca br. do Warszawy.

Protest zaprzeczy temu, co mówi
prezydent Rzeszowa. Opowiada on, ¿e
mieszkañcy wiosek ju¿ siê pogodzili z tym,
¿e miasto siê powiêkszy. A to niepraw-
da!!! Dlatego gminy, które maj¹ straciæ so-
³ectwa, zorganizowa³y wyjazd do Warsza-
wy.  Chcemy w ten sposób zamanifesto-
waæ, ¿e w procedurze przygotowywania
zmiany granic Rzeszowa nie zosta³ wziêty
pod uwagê g³os mieszkañców gmin. Ak-
cjê koordynuje  rzeszowskie starostwo.

Przypomnijmy, Rzeszów chce siê
powiêkszyæ, wch³aniaj¹c wioski z kilku
gmin. Ich mieszkañcy w konsultacjach
opowiedzieli siê przeciw. Teraz wszystko
le¿y w rêkach rz¹du. To Rada Ministrów,
po opinii MSWiA, ostatecznie zdecydu-
je, czy zgodziæ siê na zmianê granic Rze-
szowa czy te¿ nie.

Z gminy Tyczyn do Warszawy po-
jad¹ 3 autobusy - z mieszkañcami  Bia-
³ej, Budziwoja i Matysówki. Koordyna-
cjê wyjazdu i zapisy prowadz¹ so³tysi.
Chêtni do uczestnictwa w prote�cie (tak-
¿e z innych miejscowo�ci) mog¹ te¿ zg³o-
siæ swój udzia³ w sekretariacie UGiM.

Nie chcemy do Rzeszowa!

Nowelizacja ustawy o systemie
o�wiaty od 1 stycznia br. na³o¿y³a na gmi-
ny obowi¹zek wyp³aty stypendiów dla
uczniów z rodzin o najni¿szych docho-
dach. Rozporz¹dzenie reguluj¹ce sposób
podzia³u dotacji dla gmin zosta³o podpi-
sane w marcu, lecz  informacja o wysoko-
�ci dotacji dotar³a do gminy dopiero
w kwietniu br.

Rada Miejska podjê³a stosown¹
uchwa³ê w dniu 31 marca br. Zosta³a ona
opublikowana w Podkarpackim Dzienni-
ku Urzêdowym dopiero 6 maja br. i wesz³a
w ¿ycie po 14 dniach od dnia publikacji.

W lutym br. rodziny sk³ada³y wnio-
ski o przyznanie stypendium. Do Gmin-
nego Zespo³u Obs³ugi Szkó³ wp³ynê³o 668
wniosków, z tego w 81 przypadkach zo-
sta³ przekroczony dochód przypadaj¹cy
na 1 osobê w rodzinie, tj. 316 z³.

Aby wyp³aciæ stypendia dla spe³-
niaj¹cych kryterium dochodowe w najni¿-
szej wysoko�ci 45 z³ za ka¿dy miesi¹c, po-
trzeba ok. 264.000 z³. Na realizacjê zada-
nia gmina otrzyma³a dotacjê w wysoko-
�ci 81.253 z³ ! W zwi¹zku z tym mogli�my
przyznaæ jednorazowe stypendium w za-
le¿no�ci od dochodu na osobê w rodzi-
nie, w wysoko�ci  70 - 112 z³ dla dziecka.

Stypendia  d la  uczn iów
 

Liczba przyznanych stypendiów  

w kwocie z³ Miejscowo�æ  
Liczba 

z³o¿onych 
wniosków £¹cznie  

112  90,- 70,- 

Dop³ata do 
pobieranego 
stypendium 

Bia³a 
Borek Stary 
Budziwój 
Hermanowa 
Kielnarowa 
Matysówka 
Tyczyn  

65 
68 
107 
157 
92 
87 
92 

53 
60 
91 
127 
60 
72 
77 

4 
2 
6 
12 
5 
3 
5 

20 
27 
39 
49 
17 
25 
35 

28 
31 
45 
62 
37 
44 
37 

1 
- 
1 
4 
1 
- 
- 

Razem 668 540 37 212 284 7 

Uczniom otrzymuj¹cym inne sty-
pendium o charakterze socjalnym ze �rod-
ków publicznych (36 przypadków) odmó-
wiono przyznania stypendium lub przy-
znano ró¿nicê ( 7 przypadków) pomiêdzy
stypendium pobieranym, a kwot¹ stypen-
dium ustalon¹ zgodnie z dochodem w ro-
dzinie. Ró¿nice te wynosz¹ od 5 do 27,50
z³ i przyznanie ich by³o naszym obowi¹z-
kiem, pomimo niskich kwot.

Decyzje o przyznaniu b¹d� odmo-
wie stypendium zostan¹ wys³ane do ka¿-
dego wnioskodawcy.

Stypendia bêd¹ wyp³acane po
20 czerwca br. w kasie Urzêdu Gminy.

                 Kazimierz Szczepañski
                    Stanis³awa Kopeæ
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Program spo³eczny �Ca³a Polska
czyta dzieciom� zosta³ zainaugurowany
1 czerwca 2001 r. W ci¹gu kilku lat trwania,
wspar³o go wiele instytucji kulturalnych,
politycy, psychologowie, arty�ci (Natalia
Kukulska, Pawe³ Kukiz, Zbigniew Zama-
chowski, Anna Maria Jopek, Anna Dym-
na i inni). W tym roku program �Ca³a Pol-
ska czyta dzieciom� odbywa³ siê po raz
czwarty. Has³o tegorocznej imprezy
brzmia³o: �Czytanie rozwija wyobra�niê�.

Akcja ta podjêta zosta³a  tak¿e przez
biblioteki naszej Gminy, z pewnymi jednak
wyj¹tkami. My postanowili�my j¹ nieco
wyd³u¿yæ i po³¹czyæ z lekcjami bibliotecz-
nymi i wycieczkami najm³odszych czytel-
ników do naszych placówek. Spotkania te
mia³y ró¿n¹ formê, wszystko zale¿a³o od
tego, kto by³ naszym odbiorc¹. Zawsze
jednak sta³ym elementem by³a wizyta go-
�cia, którego zadaniem by³o przeczytanie
wybranej przez siebie bajki. Z pierwsz¹
wizyt¹ wybrali�my siê do Przedszkola
w Tyczynie; osob¹, która rozpoczê³a ak-
cjê g³o�nego czytania by³ Burmistrz Kazi-
mierz Szczepañski. Bajka w jego wyko-
naniu bardzo spodoba³a siê  dzieciom,
a podarowane cukierki smakowa³y wy-
�mienicie. Kolejnym go�ciem przedszko-
laków by³a Pani Zdzis³awa Fura - Prezes
Gminnej Spó³dzielni �SCh� w Tyczynie.
�Jej� bajka, o przygodach Franklina, bar-
dzo przypad³a do gustu  ma³ym s³ucha-
czom, dowodem na to by³o grzeczne za-
chowanie dzieci w trakcie czytania. Pani

Ca³a Polska czyta Andersena

Prezes w nagrodê postanowi³a obdaro-
waæ s³odyczami dzieci z wszystkich grup;
jak sama powiedzia³a, mia³ to byæ przed-
smak zbli¿aj¹cego siê Dnia Dziecka.

Kolejne spotkania, tym razem
z dzieæmi ze Szko³y Podstawowej w Ty-
czynie, odbywa³y siê w Bibliotece Pu-
blicznej. Do tej pory odwiedzi³y nas kla-
sy IIa i IIb. Te wizyty mia³y zupe³nie inny
przebieg. Dzieci zapozna³y siê z prac¹ bi-
blioteki, dowiedzia³y siê jakie zbiory mog¹
po¿yczaæ, w jaki sposób siê zapisujemy
i kto mo¿e zostaæ naszym czytelnikiem.
Zapozna³y siê równie¿ z regulaminem
konkursu �Z³ota dziesi¹tka�. Chêtnie bra-
³y udzia³ w konkursach sprawdzaj¹cych
ich wiedzê ze znajomo�ci bajek i ba�ni.
Bardzo trudno by³oby ustaliæ, która kla-
sa t¹ wiedzê ma pe³niejsz¹, dzieci z obu
klas odpowiada³y bardzo dobrze. W na-
grodê uczniowie wys³uchali bajek  H. Ch.
Andersena. Klasie IIa  bajkê o Roszpun-
ce czyta³a  Pani Barbara Matu³a - Skarb-
nik Gminy Tyczyn (fot.), za� klasie IIb Mo-
nika Surówka, studentka odbywaj¹ca
sta¿  w naszej bibliotece.

Przed dzieæmi ze SP w Tyczynie
kolejne spotkania (m.in. z przedstawicie-
lem z Komendy Miejskiej Policji w Rze-
szowie), mam nadziejê, ¿e one równie¿
wp³yn¹ na ich �przyja�ñ z ksi¹¿k¹�
i spodobaj¹ siê uczniom.

Tak¿e Filie naszej biblioteki orga-
nizuj¹ spotkania dla swoich ma³ych czy-
telników, a informacje o tym znajd¹ siê
w nastêpnym numerze �GT�.

                    Dyrektor MiGBP w Tyczynie

Ksi¹¿ki o gminie

Has³a spo³ecznej kampanii �Ca³a Polska
czyta dzieciom�
- Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wy-
ros³y na m¹drych, dobrych i szczê�liwych
ludzi. Jest na to sposób - czytajmy dzie-
ciom.
- Czytanie powinno siê kojarzyæ dziecku
zawsze z rado�ci¹, nigdy z przymusem,
kar¹ czy nud¹.
- Czytanie chroni dziecko przed uzale¿nie-
niem od telewizji i komputerów.
- Kluczem do sukcesu jest wiedza, za�
kluczem do wiedzy i sprawno�ci umys³u
jest czytanie.
- Czytanie uczy my�lenia, rozwija pamiêæ
i wyobra�niê, u³atwia naukê.
- Czytanie wzmacnia poczucie w³asnej
warto�ci.
Do Rodziców:

Bez wzglêdu na to ile masz zajêæ,
najwa¿niejsz¹ rzecz¹, jak¹ mo¿esz
zrobiæ dla przysz³o�ci swojego dziecka,
oprócz okazywania mu mi³o�ci przez
przytulanie, jest codzienne g³o�ne
czytanie oraz radykalne ograniczenie
telewizji.
                                                  Jim Trelease

-�W³adys³aw Samek ch³op - inteligent
z Borku Starego� (2004), oprac. red.
W. Daszykowska-Ruszel; cena 15 z³.
- �Szko³a w Budziwoju w latach
1847-1973� (2005),autorki: Teresa
Borowiec i Regina Kawa; cena 15 z³.
Te i kilka innych pozycji ksi¹¿kowych
mo¿na kupiæ w UGiM, pok. 25 (I piêtro).

w kwocie z³Miejscowo�æ z³o¿onych 
£¹cznie 

Dop³ata do 

Bia³a
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Podajemy wykaz rze�ni obowi¹za-
nych do skupu i przeprowadzania ubo-
ju zwierz¹t wymagaj¹cych uboju z ko-
nieczno�ci.
Dla naszej gminy najbli¿sze to:
> Zak³ady Miêsne �Herman�, Kielna-
rowa 440, tel. 22-99-404, -410, -415
(w zakresie uboju trzody chlewnej);
> Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego,
Marek Le�niak, 38-100 Strzy¿ów
(w zakresie uboju byd³a), tel. 276-17-83;
> Rze�nia �Jasan�, 38-200 Jas³o (w za-
kresie uboju koni), tel. (013) 44-62-222.

  Dop³aty na
zalesianie

> Zwierzêta pad³e przyjmuje Zak³ad
Utylizacji, Le¿achów 133, 37-530 Sienia-
wa, tel. (016) 622-70-52.
> Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej Rzeszów  Sp. z o.o. z sie-
dzib¹ w Bia³ej ma zezwolenie na trans-
port odpadów  komunalnych i pad³ych
zwierz¹t oraz ubitych  z konieczno�ci,
tel. 22-19-403 do 470.

W ka¿dym przypadku nale¿y
wcze�niej porozumieæ siê telefonicznie
i uzgodniæ termin dostawy. Nale¿y pa-
miêtaæ o za�wiadczeniach lekarzy wete-
rynarii i dokumentach osobistych.

Szkody
³owieckie

Przypominamy, ¿e
15 maja br. up³yn¹³ termin p³atno�ci:
- II raty podatku rolnego
- II raty podatku od nieruchomo�ci

Podatek mo¿na zap³aciæ w kasie
UGiM lub na konto Gminy Tyczyn

nr 64 9164 0008 2001 0000 0286 0015
w Banku Spó³dzielczym w Tyczynie.

Od 1 czerwca br., mo¿na sk³adaæ
wnioski o przyznanie p³atno�ci na zale-
sianie gruntów rolnych. Za³o¿eniem pro-
gramu jest zalesienie terenów niestano-
wi¹cych w³asno�ci Skarbu Pañstwa.

Pod zalesienie mo¿na przeznaczyæ
grunty zakwalifikowane m.in. jako trwa³e
u¿ytki zielone, sady, plantacje i stale u¿yt-
kowane rolniczo. Minimalna powierzch-
nia musi wynosiæ 0,3 h, za� dzia³ka winna
mieæ szeroko�æ przynajmniej 20 metrów.

Rolnicy, którzy zdecyduj¹ siê na
zalesienie, wraz z wnioskiem z³o¿onym
w biurze powiatowym ARiMR musz¹
przedstawiæ wniosek z miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego
z informacj¹ o przeznaczeniu dzia³ki, wy-
pis z rejestru gruntów i budynków oraz
o�wiadczenie o uzyskiwanych docho-
dach z pracy w gospodarstwie.

Po z³o¿eniu odpowiednich doku-
mentów rolnicy mog¹ otrzymaæ pieni¹dze
przeznaczone na wsparcie zalesienia, pre-
miê pielêgnacyjn¹, i tzw. premiê zalesie-
niow¹, która bêdzie wyp³acana corocznie
przez 20 lat.

Wnioski o przyznanie p³atno�ci
mo¿na sk³adaæ do 17 lipca 2005 r. Pomoc
w ich wype³nieniu mo¿na uzyskaæ u do-
radcy ODR - p. Anieli Ostrowskiej, pok.
16, parter UGiM w Tyczynie.

Ko³o £owieckie �Bielik� w Budzi-
woju  informuje, i¿ uprawnionymi do przyj-
mowania zg³oszeñ do oszacowania szkód
wyrz¹dzonych przez zwierzêta ³owne (³o�,
jeleñ, daniel, sarna, dzik) w uprawach
i p³odach rolnych na terenie gminy Ty-
czyn, B³a¿owa i Lubenia s¹:
- Andrzej Kud³a, zam. Hermanowa 492,
tel. 0-600-750-335,
- Jan Skoczylas, zam. Budziwój ul. Mile-
nijna 35, tel. 0-608-232-215.

Zainteresowani rolnicy zobowi¹-
zani s¹ dokonywaæ zg³oszeñ powsta³ych
w uprawach i p³odach rolnych pisemnie,
w ci¹gu 7 dni od dnia powstania szkody,
a tak¿e do powiadomienia przedstawicieli
Ko³a o terminie zamierzonego sprzêtu tych
upraw,  nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed dat¹
sprzêtu. Odszkodowania bêd¹ wyp³aca-
ne przez Zarz¹d Ko³a £owieckiego �Bie-
lik� w terminie do 30 dni od dnia sporz¹-
dzenia protoko³u ostatecznego szacowa-
nia szkody.
W sprawach spornych podczas szacowa-
nia szkód ³owieckich reprezentantem Ko³a
jest Krzysztof Kawalec.

O padniêciach zwierzyny le�nej
nale¿y powiadamiaæ pod numerem tel.
0-604-583-252. Natomiast pisma o zg³o-
szeniu szkody prosimy wysy³aæ pod ad-
res Andrzej Kud³a 36-020 Tyczyn, Her-
manowa nr 492.

                    Wac³aw Piekie³ek
        Prezes Ko³a £owieckiego �Bielik�
                                w Budziwoju

Informujemy, ¿e na terenie gminy
Tyczyn uruchomiony zosta³ system zbiór-
ki opakowañ po �rodkach ochrony ro�lin
SZOK - czyli system zbiórki opakowañ
kaucjonowanych. Organizatorem s¹ Za-
k³ady Chemiczne "Organika Azot" S.A. w
Jaworznie.

Chroñ przyrodê razem z nami !!!
Zu¿yte, puste opakowania oddawaj do
punktu, w którym zosta³y zakupione.
Opakowania z tworzyw sztucznych

i szklane koniecznie wyp³ucz zgodnie
z instrukcj¹ producenta.

Nie wyrzucaj opakowañ po �rodkach
ochrony ro�lin do odpadów komunal-
nych ani do pojemników przeznaczo-
nych na selektywn¹ zbiórkê innych

odpadów.
 Nie pal opakowañ w piecu ani na

otwartej przestrzeni.
Wiêkszo�æ opakowañ podlega

kaucjonowaniu. Kaucja, je¿eli zosta³a po-
brana, bêdzie zwrócona po oddaniu pu-
stego opakowania.

Odpady zebrane w sklepach bêd¹
odbierane i neutralizowane na koszt pro-
ducentów uczestnicz¹cych w systemie.
Za odbiór odpadów ze sklepów zlokalizo-
wanych w naszej gminie odpowiedzialna
jest firma: �Santa Eko� Sp. j., ul. Portowa
24, 27-600 Sandomierz.

Wiêcej informacji o systemie
SZOK mo¿na uzyskaæ na stronie interne-
towej www.azot.pl                                (bk)

Rolniku,
u¿ytkowniku

�rodków ochrony
ro�lin!!!

KoledzeWies³awowi Rybiñskiemu
wyrazy wspó³czucia
z powodu  �mierci

MATKI
sk³adaj¹

cz³onkowie Rady So³eckiej
         w Matysówce
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Stanowisko oferowane       numer oferty
- blacharz do dociepleñ 1821
- piekarz ciastowy 1820
- �lusarz narzêdziowy 1819
- tokarz - frezer 1818
- pracownik biurowy 1817
- prawnik 1816
- kasjer dysponent 1814
- technik elektronik 1812
- asystent kierownika dzia³u 1811
- operator d�wigu do 10 t 1809

Je�li szukasz pracy...

Gminne Centrum Informacji
czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 - 17.30, a w soboty
od  9.00 do 14.00, tel. 22-91-885.

Te i inne oferty pracy znajdziesz
w Gminnym Centrum Pracy(Tyczyn, ul. Rynek 25) czynnymod poniedzia³ku do pi¹tkuw godz. 7.30 - 15.30,    tel. 22-91-885.

Zbli¿a siê koniec roku szkolnego,
a co za tym idzie, konieczno�æ podjêcia
przez m³odzie¿ decyzji o dalszym swoim
losie. Jedni zdecyduj¹ siê na kontynuacjê
nauki, a inni na podjêcie pracy.

Dzi�, odnalezienie siê na rynku
pracy bez profesjonalnego przygotowa-
nia nie jest ³atwym zadaniem. Poszukiwa-
nie takie wymaga przede wszystkim w³a-
snej inicjatywy i kreatywno�ci w dociera-
niu do pracodawców. Ograniczeniem
w korzystaniu z nowych mo¿liwo�ci po-
szukiwania pracy jest dostêp do nowo-
czesnego sprzêtu komputerowego. W GCI
w Tyczynie absolwenci, jak równie¿ oso-
by bezrobotne, mog¹ bezp³atnie skorzy-
staæ z nowoczesnego sprzêtu kompute-
rowego i podstawowych urz¹dzeñ biuro-
wych, przygotowaæ w³asne dokumenty:
CV, list motywacyjny, podanie. Podpowie-
my te¿ jak przygotowaæ siê do rozmowy
kwalifikacyjnej. Dysponujemy ofertami
pracy, informacjami o adresach urzêdów
pracy i innych organizacjach �wiadcz¹-
cych pomoc osobom bezrobotnym i po-
szukuj¹cym pracy.

W GCI znajduj¹ siê informatory
o szko³ach pomaturalnych, wy¿szych,
studiach podyplomowych, a ponadto
wzory ¿yciorysów, podañ, listów moty-
wacyjnych. Jest mo¿liwo�æ szukania pra-
cy za pomoc¹ Internetu.

Ka¿dego, kto potrzebuje pomocy
przy napisaniu dokumentów aplikacyj-
nych czy pragnie zapoznaæ siê z ofertami
pracy zapraszamy do GCI. Pomo¿emy przy
ich napisaniu i podpowiemy jak zacho-
waæ siê podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Zapraszamy wszystkich do korzystania
z naszych us³ug.

mgr Marta Opio³a

Do konkursu mo¿e przyst¹piæ
osoba, która spe³nia wymagania okre�lo-
ne w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z  6 maja 2003 w spra-
wie wymagañ, jakim powinna odpowia-
daæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrek-
tora oraz inne stanowisko kierownicze w
poszczególnych typach szkó³ i placówek
(Dz.U. Nr 89 poz. 826 i nr 189 poz. 1854).

Oferty osób przystêpuj¹cych do
konkursu powinny zawieraæ:
1. Uzasadnienie przyst¹pienia do konkur-
su wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i roz-
woju szko³y.
2. ̄ yciorys z opisem przebiegu pracy za-
wodowej, zawieraj¹cy w szczególno�ci
informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej -
w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy
dydaktycznej - w przypadku nauczyciela
akademickiego.
3. Akt nadania stopnia nauczyciela mia-
nowanego lub dyplomowanego oraz do-
kumenty potwierdzaj¹ce posiadanie
wymaganego wykszta³cenia - w przypad-
ku osoby bêd¹cej nauczycielem.
4. Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych
i dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie
wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia
i przygotowania zawodowego - w przy-
padku osoby nie bêd¹cej nauczycielem.
5. Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych
lub studiów podyplomowych z zakresu
zarz¹dzania albo za�wiadczenie o ukoñ-
czeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarz¹dzania o�wiat¹.
6. Ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4
Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji i Spor-
tu z 6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ,
jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmu-

GCI zaprasza
j¹ca stanowisko dyrektora oraz inne sta-
nowisko kierownicze w poszczególnych
typach szkó³ i placówek.
7. Za�wiadczenie lekarskie o braku prze-
ciwwskazañ zdrowotnych do wykonywa-
nia pracy na stanowisku kierowniczym.
8. O�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ ka-
rany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa
w art.76 ust.1 ustawy z 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118
poz. 1112 i Nr 137 poz. 1304), oraz nie to-
czy siê przeciwko niemu postêpowanie
dyscyplinarne.
9. O�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ ka-
rany za przestêpstwo pope³nione umy�l-
nie oraz nie toczy siê przeciwko niemu po-
stêpowanie karne.
10. O�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ ka-
rany zakazem pe³nienia funkcji kierowni-
czych zwi¹zanych z dysponowaniem
�rodkami publicznymi, o których mowa
w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148, z pó�n. zm.).
11. O�wiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a
zgodê na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustaw¹ z  29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pó�n.
zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora.

Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniê-
tych kopertach z podanym adresem zwrot-
nym z dopiskiem �Konkurs�, do 24 czerw-
ca 2005 r., na adres: Burmistrz Gminy Ty-
czyn, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, lub
w sekretariacie Urzêdu   w godz. 7.30-15.30.

Konkurs przeprowadzi komisja
konkursowa powo³ana przez Burmistrza.

O terminie oraz miejscu przepro-
wadzenia postêpowania konkursowego
kandydaci zostan¹  powiadomieni indy-
widualnie.

Burmistrz Gminy Tyczyn
og³asza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA SZKO£Y
PODSTAWOWEJ w TYCZYNIE

Prezesowi OSP w HermanowejEdwardowi Paluchowi
                                       oraz Rodzinie
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i ¿alu
z powodu tragicznej �mierci

CÓRKI  EWELINY
sk³adaj¹

cz³onkowie OSP,
radni wsi Hermanowa,
Parafialny Zespó³ Caritas
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365 dni w Unii Europejskiej
Rok temu Polska wst¹pi³a do Unii

Europejskiej. Otworzy³a siê przed nami
historyczna szansa zmian, równie¿ w za-
kresie ekologii i ochrony �rodowiska.

Wst¹pienie do Wspólnoty przy-
niesie Podkarpaciu wiele milionów euro
dotacji. Jak na ironiê, sukces ekonomicz-
ny i dobrobyt staj¹ siê �ród³em proble-
mów, bo rozwój gospodarczy jest zawsze
okupiony stratami w �rodowisku natural-
nym. Dlatego znaczn¹ czê�æ �rodków po-
winni�my zainwestowaæ w �wiadome za-
rz¹dzanie �rodowiskiem w tym gospodar-
kê odpadow¹. Równie¿ my - obywatele -
musimy zmieniæ swoje podej�cie do �pro-
blemu �mieci�.

Odpady s¹ nieodzownym elemen-
tem naszego ¿ycia, towarzysz¹ nam na co
dzieñ. Nie zdajemy sobie sprawy, ¿e to co
dzi� kupujemy, jutro stanie siê nieu¿ytecz-
nym zwyk³ym �MIECIEM. £atwo usuwa-
my odpady z naszego najbli¿szego oto-
czenia,�jednak tak naprawdê wcale siê
ich nie pozbywamy - przewozimy je tylko
dalej od naszych domów. Na terenie
Zwi¹zku Komunalnego WIS£OK rocznie
produkujemy oko³o 100 000 ton odpadów
komunalnych. Na szczê�cie znaczna czê�æ
odpadów to cenne surowce wtórne.
Czy wiemy, gdzie jad¹ nasze odpady?

Niestety w 98% na sk³adowisko
odpadów! Poniewa¿ prawo UE nakazuje
zamykanie, rekultywacjê starych i szko-
dliwych dla �rodowiska wysypisk, za 10
lat na Podkarpaciu zostanie tylko kilka
bezpiecznych ekologicznie sk³adowisk
odpadów, a deponowane na nich �mieci
bêdzie coraz kosztowniejsze - dzisiaj p³a-
cimy ok. 100 z³ za tonê - jutro ceny mog¹
wynosiæ nawet 250 z³ za tonê.
Czy wiemy ile warte s¹ nasze �mieci?

Gdyby na terenie gmin Zwi¹zku
Komunalnego WIS£OK wydzieliæ w se-

Jeste�my w Unii Europejskiej�
�czas nauczyæ siê zmieniaæ �mieci na pieni¹dze!

Co mamy w domowych koszach?

                              Opracowa³a
          mgr Gra¿yna Wy¿ykowska

Kary trzeba dostosowywaæ do
wieku i indywidualnej wra¿liwo�ci ka¿de-
go dziecka. Wra¿liwemu dziecku wystar-
czy upomnienie, zmartwienie matki,
ostrzejsze zwrócenie uwagi, rozmowa i wy-
t³umaczenie, na czym polega niew³a�ci-
wo�æ postêpowania. Dziecko mniej wra¿-
liwe wymaga surowszych reakcji. Kara  ma
uczyæ w³a�ciwego postêpowania, ale sto-
sujemy j¹, gdy nie pomaga perswazja,
upomnienia, zawstydzanie, pro�by i po-
lecenia. Je¿eli pomimo upominania, wy-
kazywania niew³a�ciwo�ci postêpowania

Kary i nagrody
     w wychowaniu (2)

czy przypominania dziecku o konieczno-
�ci podjêcia swych obowi¹zków nie wi-
dzimy skutków, to pozostaje ukaranie -
stosownie do wieku, okoliczno�ci i rodza-
ju przewinienia. Inaczej dziecko czuje siê
bezkarne, bêdzie utrwala³o z³e zachowa-
nie i lekcewa¿y³o polecenia doros³ych
i swoje obowi¹zki.

Wybieraj¹c  rodzaj  kary  pamiêtaj-
my,  ¿e  nale¿y  unikaæ  kar  niesprawiedli-
wych, niezrozumia³ych dla dziecka i kar,
które mog¹ dziecku zaszkodziæ. Najgor-
sz¹ kar¹ jest bicie, okazywanie przemocy,
bez odwo³ywania siê do wra¿liwo�ci i prze-
¿yæ dziecka. Czê�ciej nale¿y stosowaæ
ostr¹ wymówkê czy odmówiæ dziecku
przyjemno�c. Kar¹ mo¿e byæ np. odwo³a-

nie niedzielnego pój�cia z dzieckiem do
kina, zrezygnowanie ze wspólnej zabawy,
odkupienie zniszczonej rzeczy z zaoszczê-
dzonych w skarbonce pieniêdzy.

Znamy  wielu  zwolenników  kar-
naturalnych, czyli ponoszenia konse-
kwencji  z³ego postêpowania (Jak sobie
po�cielesz, tak siê wy�pisz). Np. gdy
dziecko nie przyniesie zabawek z podwór-
ka - zabawki zostan¹ zniszczone, gdy nie
chce w³o¿yæ rêkawic -  zmarznie. Kary na-
turalneby³yby wielce pouczaj¹ce i pomoc-
ne w wychowaniu, ale skutki mog³yby siê
okazaæ niebezpieczne dla dziecka.  (cdn)

lektywnej zbiórce surowce wtórne szacu-
jemy, ¿e ich sprzeda¿ mog³aby przynie�æ
nastêpuj¹ce zyski:
szk³o - 7 000 ton ± 100 z³ = 700 000 z³
plastik - 15 000 ton ± 1000 z³ = 15 000 000 z³
papier - 17 000 ton ± 170 z³ = 2 890 000 z³
aluminium - 300 ton ± 3000 z³ = 900 000 z³
Poniewa¿ za sk³adowanie trzeba p³aciæ,
wysegregowane odpady nie trafiaj¹c na
sk³adowisko da³yby dodatkow¹ oszczêd-
no�æ ok. 4 000 000 z³.
Jeste�my Europejczykami!

Nasze prawo (tak jak i w UE) naka-
zuje, by ju¿ w 2007 r. odzyskiwaæ 50% od-
padów opakowaniowych. Dzi� odzysku-
jemy nieco ponad 10%! Warto wspomnieæ,
¿e proekologiczne Dyrektywy UE zobo-
wi¹zuj¹ nas, w najbli¿szych latach do od-
zysku odpadów elektronicznych i AGD,
odpadów niebezpiecznych, opon, azbe-
stu, odpadów organicznych. Za nie wy-

wi¹zywanie siê z tego obowi¹zku groziæ
mog¹ nam wysokie kary.
Czy to mo¿liwe?

Mieszkañcy Dolnej Austrii zbieraj¹
selektywnie ponad 79% odpadów, w tym
rocznie na mieszkañca: 70 kg makulatury,
21 kg szk³a, 2,5 kg metalu, 18 kg plastiku.

Choæ na wiele problemów ekolo-
gicznych nie mamy wp³ywu, wiele jest ta-
kich, które mo¿emy ³atwo rozwi¹zaæ. Id¹c
na zakupy dokonujemy wa¿nego wybo-
ru. Nie kupujmy produktów jednorazowe-
go u¿ytku i nadmiernie opakowanych. By
nie przynosiæ do domu dodatkowych
�mieci w formie plastikowych toreb, na
zakupy warto chodziæ z p³ócienn¹ torb¹
lub koszykiem. Nale¿y kupowaæ produk-
ty w opakowaniach zwrotnych - szklanka
butelka mo¿e byæ ponownie wykorzysta-
na nawet 30 razy.
                                                                (bk)
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Poprawê nawierzchni dróg gminnych.
Zadanie nr 1: dostawa t³ucznia i kliñca
Zadanie nr 2: dostawa ³upka
Zadanie nr 3: dostawa ¿wiru
Specyfikacjê istotnych warunków zamó-
wienia (cena 10 z³ + koszty przesy³ki) mo¿-
na odebraæ w siedzibie zamawiaj¹cego -
pok. 28 lub za zaliczeniem pocztowym.
Szczegó³owy zakres przedmiotu zamó-
wienia jest zawarty w SIWZ.
Oznaczenie wg Wspólnego S³ownika Za-
mówieñ (CPV): 14212300-3 - Kamieñ po-
kruszony lub roz³upany; 14130000-1 -
£upek; 14212120-7 - ̄ wir
Dopuszcza siê sk³adanie ofert czê�ciowych.
Nie dopuszcza siê sk³adania ofert warian-
towych.
Termin wykonania zamówienia - od pod-
pisania umowy do 30 kwietnia 2006 r.
W postêpowaniu mog¹ wzi¹æ udzia³ Wy-
konawcy nie wykluczeni na podstawie
art.24 ust.1 i 2, spe³niaj¹ warunki okre�lo-
ne w art.22 ust.1 ustawy Prawo zam. pu-
blicznych i warunki okre�lone w SIWZ.
Oceny spe³nienia przez Wykonawcê ww.
warunków Zamawiaj¹cy dokona spraw-
dzaj¹c kompletno�æ oferty oraz popraw-
no�æ z³o¿onych dokumentów.
Wadium - nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena
(koszt) - 100%.
Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie zama-
wiaj¹cego, pok. 21. Termin sk³adania ofert
up³ywa dnia 14.06.2005 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nast¹pi 14.06.2005 r.
o godz. 9.30 w siedzibie zamawiaj¹cego -
sala konferencyjna.
Termin zwi¹zania ofert¹ wynosi 30 dni li-
cz¹c od up³ywu terminu sk³adania ofert.

OG£OSZENIA O ZAMÓWIENIU
Gmina Tyczyn 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18 , pow. rzeszowski, tel. (0-17) 22 19 310,

www.tyczyn.pl, e-mail: tyczyn@intertele.pl
o g ³ a s z a  p o s t ê p o w a n i e  w  t r y b i e  p r z e t a r g u  n i e o g r a n i c z o n e g o  n a :

Wykonanie remontów dróg gminnych.
Specyfikacjê istotnych warunków zamó-
wienia (cena 10 z³ + koszty przesy³ki) mo¿-
na odebraæ w siedzibie zamawiaj¹cego -
pok. 28 lub za zaliczeniem pocztowym.
Przedmiot zamówienia obejmuje: czysz-
czenie rowów przydro¿nych, czyszczenie
poboczy oraz wykonanie przepustów.
Szczegó³owy zakres przedmiotu zamó-
wienia jest zawarty w SIWZ.
Oznaczenie wg Wspólnego S³ownika Za-
mówieñ (CPV): 45233140-2 - Roboty dro-
gowe, 45233141-9 - Roboty w zakresie
konserwacji dróg; 45233142-6 -Roboty
w zakresie naprawy dróg.
Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czê�cio-
wych i wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - od pod-
pisania umowy do 30 kwietnia 2006 r.
W postêpowaniu mog¹ wzi¹æ udzia³ Wy-
konawcy nie wykluczeni na podstawie art.
24 ust. 1 i 2, spe³niaj¹ warunki okre�lone
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam. pu-
blicznych i warunki okre�lone w SIWZ.
Oceny spe³nienia przez Wykonawcê ww.
warunków Zamawiaj¹cy dokona spraw-
dzaj¹c kompletno�æ oferty oraz popraw-
no�æ z³o¿onych dokumentów.
Wadium - nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena
(koszt) - 100%.
Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie zama-
wiaj¹cego, pok. 21. Termin sk³adania ofert
up³ywa dnia 14.06.2005 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nast¹pi 14.06.2005 r.
o godz. 9.45  w siedzibie zamawiaj¹cego -
sala konferencyjna.
Termin zwi¹zania ofert¹ wynosi 30 dni li-
cz¹c od up³ywu terminu sk³adania ofert.

zadanie pn.
            �Dostawa wyrobów betonowych�.
Specyfikacjê istotnych warunków zamó-
wienia (cena 10 z³ + koszty przesy³ki) mo¿-
na odebraæ w siedzibie zamawiaj¹cego -
pok. 28 lub za zaliczeniem pocztowym.
Szczegó³owy zakres przedmiotu zamó-
wienia jest zawarty w SIWZ.
Oznaczenie wg Wspólnego S³ownika Za-
mówieñ (CPV):
28814200-3 - Produkty betonowe.
Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czê�cio-
wych i wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - od pod-
pisania umowy do 30 kwietnia 2006 r.
W postêpowaniu mog¹ wzi¹æ udzia³ Wy-
konawcy nie wykluczeni na podstawie art.
24 ust. 1 i 2, spe³niaj¹ warunki okre�lone
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówieñ
publicznych oraz warunki okre�lone
w specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia.
Oceny spe³nienia przez Wykonawcê wy-
¿ej wymienionych warunków Zamawiaj¹-
cy dokona sprawdzaj¹c kompletno�æ ofer-
ty oraz poprawno�æ z³o¿onych dokumen-
tów.
Wadium - nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena
(koszt) - 100%.
Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie zama-
wiaj¹cego, pok. 21. Termin sk³adania ofert
up³ywa dnia 14.06.2005 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nast¹pi 14.06.2005 r.
 o godz. 9.15  w siedzibie zamawiaj¹cego -
sala konferencyjna.
Termin zwi¹zania ofert¹ wynosi 30 dni li-
cz¹c od up³ywu terminu sk³adania ofert.

Gmina Tyczyn przyst¹pi³a do akcji spo³ecznej po has³em
�Przejrzysta Polska�. Jednym z zadañ realizowanych w ramach
akcji jest stworzenie �mapy aktywno�ci� organizacji pozarz¹do-
wych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze
wskazaniem rodzaju dzia³alno�ci.

Utworzenie takiego wykazu, pozwoli urzêdowi jak i miesz-
kañcom oraz samym organizacjom na zorientowanie siê, jakie
organizacje dzia³aj¹ i czym siê zajmuj¹, jakie zadania gminne re-
alizuj¹ b¹d� mog¹ realizowaæ. Obecnie jest mo¿liwo�æ wspiera-
nia realizacji tych zadañ poprzez dotacje. Nale¿y jednak rozpo-
znaæ mo¿liwo�ci dzia³aj¹cych organizacji, poznaæ zakres podej-
mowanych przez nie inicjatyw, usprawniæ kontakty miêdzy sa-

morz¹dem a organizacjami. Temu w³a�nie s³u¿yæ ma opracowa-
nie pe³nej listy organizacji pozarz¹dowych w gminie. Wykaz ten
zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Tyczyn.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê do wszystkich organizacji
pozarz¹dowych, grup nieformalnych (klubów i kó³ zaintereso-
wañ) dzia³aj¹cych na terenie Gminy Tyczyn o wype³nienie an-
kiety i przes³anie jej - w mo¿liwie szybkim terminie - do UGiM
w Tyczynie poczt¹, drog¹ elektroniczn¹ na adres tyczyn@inter-
tele.pl b¹d� dostarczenie bezpo�rednio do Urzêdu (pok. 23, 28
lub sekretariat). Ankietê mo¿na pobraæ ze strony www.tyczyn.pl
oraz z BIP Urzêdu.

W przypadku pytañ lub jakichkolwiek w¹tpliwo�ci infor-
macji udziel¹: Jadwiga K³os - tel. 22-19-330 lub 22-19-310 w. 23
i Ma³gorzata Jarosiñska - tel. 22-19-310 w. 28.

Mapa gminnej aktywno�ci
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Tenis sto³owy.
Borek Stary.

Z okazji Dni Olimpijczyka w SP
w Borku Starym odby³ siê gminny turniej
tenisa sto³owego dla uczniów szkó³ pod-
stawowych. W imprezie tej wziê³y udzia³
reprezentacje szkó³ z Bia³ej, Budziwoja,
Hermanowej, Kielnarowej oraz gospodarz
SP Borek Stary. Zabrak³o jedynie przed-
stawicieli z Tyczyna i Matysówki.

W poszczególnych kategoriach
zwyciê¿yli:
¿acy - dziewczêta: I m. Magdalena Kifer-
ling z Hermanowej, II m. Klaudia Bar, III
m. Sabina Bêben - obie z Borku Starego;
ch³opcy: I m. Rafa³ Warcho³, II m. Niko-
dem Franczykowski - obaj z Borku Stare-
go, III m. Adrian Wrona z Bia³ej,
m³odzicy - dziewczêta: I m. Dorota Rz¹sa
z Kielnarowej, II m. And¿elika Paluch,
III m. Anna Bembenik - obie z Borku Sta-
rego; ch³opcy: I m. Seweryn Sitek z Kiel-
narowej, II m. Marcin �wist, III m. Marcin
Wania - obaj z Borku Starego.

 Zespo³owo zdecydowanie zwy-
ciê¿y³a reprezentacja z Borku Starego - 70
pkt  (trener Zbigniew Biega), przed Kiel-
narow¹ 27 pkt, Hermanow¹ 22 pkt, Bia³¹
i Budziwojem. Zwyciêskie zespo³y otrzy-
ma³y za miejsca 1-3 puchary ufundowane
przez Burmistrza Gminy Tyczyn, a nagro-
dy indywidualne w  kategoriach ufundo-
wane przez Sklepik Szkolny (opiekun An-
drzej Zaj¹c) wrêczy³ dyrektor Szko³y mgr
Lucjan Osiad³y. Ju¿ drugi turniej z kolei
(poprzednim by³ XIII Turniej o puchar Bur-
mistrza) potwierdza fakt, ¿e reprezentacja
z Borku Starego zwyciê¿a zdecydowanie
w rywalizacji sportowej szkó³ podstawo-
wych Gminy Tyczyn, choæ �rodki finan-
sowe przyznane na dzia³alno�æ sportow¹
klubu s¹ najwyra�niej zbyt skromne.
II liga kobiet.

Tenisistki �Le�-Polu� zakoñczy³y
II rundê rozgrywek uzyskuj¹c 3-krotnie
wynik remisowy 5:5  z zespo³ami: KS Tym-
bark, KTS Tarnobrzeg, Gorcami Nowy
Targ oraz ponios³y 2 pora¿ki na wyjazdach:
4:6 z KS Skrzyszów i 0:10 (walkower) z li-
derem KS Pocztowiec Kraków. Punkty
w tych meczach zdoby³y: A. Diawo³ 3x1,5
i 2,0; B. I¿yk 3x1,5 i 1,0; W. Michalska 2x1,5
i 2x1,0; A. Paprocka 1,5 i 0,5. Ostatecznie
dru¿yna zajê³a wysok¹ 5-t¹ lokatê w�ród
12-tu zespo³ów strefy ma³opolsko-podkar-
packiej.

Ostatni mecz wyjazdowy z Pocz-
towcem Kraków po raz pierwszy w histo-
rii swoich wystêpów w rozgrywkach dru-

¿ynowych (od 12 lat), zespó³ odda³ wal-
kowerem. Powodem tej decyzji s¹ k³opo-
ty finansowe klubu, na które znacz¹cy
wp³yw mia³a decyzja Szanownej Komisji
powo³anej do rozstrzygania ofert z³o¿o-
nych przez stowarzyszenia i organizacje
pozarz¹dowe, przyznaj¹ca naszemu klu-
bowi na rok 2005 zbyt skromn¹ dotacjê
(zaledwie 5.000 z³), natomiast wszystkim
pozosta³ym klubom z gminy, zatwierdzo-
no przed³o¿on¹  przez nie propozycjê. De-
cyzj¹ t¹ zamyka siê drogê dru¿ynie prefe-
ruj¹cej tenis sto³owy w wydaniu profe-
sjonalnym. Ponadto nale¿y podkre�liæ, ¿e
zespó³ z Borku Starego jako jedyny klub
w historii gminy w latach 2001-2003 wy-
stêpowa³ w rozgrywkach I ligi pañstwo-
wej, a w sezonie 2002/2003 by³ o krok od
bara¿y o ekstraklasê, tym samym rozs³a-
wiaj¹c gminê Tyczyn na arenie ogólno-
polskiej. Niezrozumia³a i krzywdz¹ca de-
cyzja Szanownej Komisji doprowadzi do
zawieszenia dzia³alno�ci sekcji tenisa sto-
³owego naszego klubu. Z drugiej strony,
m³odzi adepci tenisa winni braæ przyk³ad
od profesjonalistów, a nie tkwiæ w tzw.
�mizerii pingpongowej�.

Reasumuj¹c, s³owa podziêkowania
kierujê do: zawodniczek - za ich wysi³ek,
ambitn¹ postawê w rywalizacji sportowej,
osi¹gniête wyniki w rozgrywkach dru¿y-
nowych i indywidualnych, dzia³aczy
z Borku Starego - za ich zaanga¿owanie
i pracê spo³eczn¹ na rzecz klubu, sponso-
ra pana Mariusza Lesia - za finansowe
i nie tylko wsparcie naszego klubu w ci¹-
gu 12-letnich wystêpów naszej dru¿yny,
oraz do wszystkich sympatyków nasze-
go klubu, którzy byli z zespo³em na
dobre i z³e.

Trener SKS
mgr Zbigniew Biega

Kielnarowa.
Dziewczêta z �Jaru� w II lidze.

Zgodnie z przewidywaniami, po
rozegraniu ostatniego meczu dziewczêta
z Kielnarowej potwierdzi³y, ¿e w tym roku
to one rz¹dzi³y w III lidze. W obu rundach
nie przegra³y ¿adnego meczu , by w ostat-
nim decyduj¹cym o awansie, zremisowaæ
w Kro�nie z KKTS II 5:5. Tym bardziej jest
to sukces ekipy �Jaru�, ¿e wszystkie
dziewczyny pochodz¹ z gminy Tyczyn
i s¹ wychowankami tego klubu. W ostat-
nim meczu w Kro�nie potwierdzi³a miano

liderki Jadzia Ku�nierz, pewnie zdobywa-
j¹c 2,5 pkt. 1 pkt zdoby³a Sylwia Pa�ko,
a po 0,5 pkt Dorota i Joanna Rz¹sa oraz
Katarzyna P³odzieñ. Trenerem dru¿yny
kobiet jest Ryszard Rz¹sa.
> Dobra gra w turniejach i lidze zaowoco-
wa³a powo³aniem 3 zawodniczek tego klu-
bu do reprezentacji województwa, która
w dniach 15-18 czerwca br. wyje¿d¿a na
miêdzynarodowy turniej do Pragi, by tam
rywalizowaæ z najlepszymi w Europie. Po-
wo³anie to otrzyma³y: Dorota Rz¹sa  w ka-
tegorii m³odzik oraz Sylwia Pa�ko i Joan-
na Rz¹s¹ w kategorii kadet.
> Równie¿ emocjonuj¹cy koniec sezonu
mieli m³odzi tenisi�ci z Kielnarowej, któ-
rzy zdobyli mistrzostwo klasy wojewódz-
kiej I grupy. Podobnie jak ich starsze ko-
le¿anki nie ponie�li pora¿ki, a tylko jeden
mecz zremisowali i przyst¹pili do meczu
bara¿owego o wej�cie do III ligi z MKSTS
�Reg-Benz� Mielec II. W pierwszym me-
czu na wyje�dzie uzyskali niez³y wynik
przegrywaj¹c 10:8, by nastêpnie po
wzmocnieniu siê dru¿yny z Mielca przez
do�wiadczonego Tadeusza Kardysia, ulec
im u siebie 3:10 i tym samym przegraæ ry-
walizacjê o awans do III ligi. W meczach
tych punkty dla II dru¿yny z Kielnarowej
zdobywali: Dawid �l¹czka 3,5 i 2,0; Karol
Wania 3,5 i 1 oraz Piotr Basta 1 i 0. Ponad-
to wystêpowali nie zdobywaj¹c punktów:
Jakub Pa�ko i £ukasz Pyziak. Zarz¹d Klu-
bu dziêkuje wszystkim, którzy mieli swój
udzia³ w sukcesach tych dru¿yn, jak rów-
nie¿ samym zawodnikom za ich systema-
tyczny i ofiarny wysi³ek.
> Z inicjatywy Andrzeja Grubby i Poczty
Polskiej odby³ siê II Ogólnopolski Tur-
niej Tenisa Sto³owego, który rozgrywany
by³ na 3 szczeblach. W finale regional-
nym w Rzeszowie w�ród dziewczyn zwy-
ciê¿y³a Dorota Rz¹sa, a jej kolega klubo-
wy z Jaru - Przemys³aw Kaplita zaj¹³ III
miejsce w�ród dzieci do V klasy i oboje
awansowali do turnieju pó³fina³owego,
który odby³ siê w Krakowie. Niestety tam
Dorota Rz¹sa by³a V, a awans do ogólno-
polskiego turnieju do Gdañska uzyska³o
3 zawodniczki i 3 zawodników. W meczu
decyduj¹cym o 3 miejscu uleg³a 2:3 pro-
wadz¹c na pocz¹tku pi¹tego seta. Nato-
miast Przemek Kaplita uplasowa³ siê
w przedziale XVI-XXXII.
> Dorota Rz¹sa zajmuj¹c III miejsce w wo-
jewództwie w Mini Olimpic Games repre-
zentowa³a nasze województwo równie¿
w Krakowie na turnieju strefowym, gdzie
w�ród zawodniczek województw podkar-
packiego, ma³opolskiego, �wiêtokrzyskie-
go, ³ódzkiego, zajê³a miejsce w przedziale
XIII-XIV.
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Ryszard Rz¹sa

W Kielnarowej obok Domu Ludo-
wego w poniedzia³ki i �rody odbywaj¹ siê
treningi z ³ucznictwa, w których mog¹ braæ
udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych
i gimnazjum z ca³ej gminy.  Prowadz¹ je:
na zmianê, wielokrotny mistrz Poski Jan
Szeliga i jego ¿ona, uczestniczka olimpia-
dy oraz studenci WF URz. Treningi roz-
poczynaj¹ siê o godz. 17.30. Wszystkich
serdecznie zapraszamy.
> 19 czerwca br. na boisku obok DL
w Kielnarowej odbêdzie siê I Turniej £ucz-
niczy dla dzieci szkó³ podstawowych
i gimnazjum o �Nagrodê Jaru�. Pocz¹tek
godz. 14.00. W zawodach mog¹ braæ
udzia³ równie¿ ci, którzy jeszcze nie mieli
mo¿liwo�ci strzelaæ z ³uku.

£ucznictwo.  Turniej break dance

W maju w Tyczynie odby³ siê
I Otwarty Turniej Break Dance �ProloG�,
który przeprowadzany by³ w dwóch kate-
goriach: �Solo� oraz  �Grupa�. Turniej mia³
na celu zbli¿enie m³odzie¿y s¹siednich
miast oraz prze³amanie stereotypów do-
tycz¹cych m³odzie¿y hiphopowej. Na za-
wody przyby³y ekipy z ca³ego Podkarpa-
cia: Rzeszowa, Przeworska, Krosna,
Tarnobrzega, Niska, Le¿ajska, Mielca,
Grodziska, Dynowa, no i oczywi�cie
z Tyczyna.

W kategorii �Solo� spo�ród
20 uczestników zwyciêzc¹ zosta³ Micha³
Trojniak �Trojan�, przed Januszem Nowa-
kiem �Niuniu�� i Rados³awem Blochem
�Blochu�.

W konkursie �krêcenia bani� naj-
lepszy okaza³ siê S³awek Kot �Kotku�.

Najwa¿niejsz¹ czê�ci¹ zawodów
by³o wy³onienie najlepszej ekipy  turnie-
ju. Pojedynki by³y bardzo zaciête, ponie-
wa¿ uczestnicy prezentowali wysoki po-
ziom. Spo�ród o�miu dru¿yn najlepsz¹
okaza³a siê �2 w 1� Tarnobrzeg-Rzeszów,
przed gospodarzami �Souls 7 Crew +
KMWP� z Tyczyna oraz �Fasolkami�
z Rzeszowa.

Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pa-
mi¹tkowe dyplomy, a zwyciêzcy puchary
i nagrody rzeczowe.

W imieniu organizatorów:  ZMW
�Wici� w Tyczynie, Rady M³odzie¿y Ty-
czyna, Rady M³odzie¿y Rzeszowa oraz
M-GOK w Tyczynie, dziêkujê sêdziom,
a przede wszystkim uczestnikom za udzia³
w zawodach.
                          Tomasz Chlebek
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pod tym numerem od godz. 15.30 w dni  powszednie,
a tak¿e  w soboty, niedziele i �wiêta, zg³aszaæ mo¿na przypadki
awarii sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej, obs³ugiwanej przez
�Eko-Strug� w Tyczynie.

W godzinach pracy Spó³ki awarie zg³aszaæ mo¿na tak¿e
pod nr tel. 22-19-312 lub 22-19-360

O G £ O S Z E N I A

* Nagrobki - Grobowce
       Lastriko - granit (ró¿ne kolory)

* Tablice, wizerunkiFirma IMPALA
Tomasz Janik, Borek Stary 340 a
                                                  Tel. 22-98-097

B a r  �U W i k t o r a�
Tyczyn, ul. Grunwaldzka 70, tel. 22-91-360
w y d a j e  p r z y j ê c i a :

- weselne,
- imprezy okoliczno�ciowe.

Z a p e w n i a m y
 domowe jedzenie i mi³¹ obs³ugê.

* Salonik prasowy* Wypo¿yczalnia kaset video
Rynek 19 (obok Urzêdu Gminy)
Zapraszamy w dni powszednie i w soboty,
                                                w godz. 7.30 - 17.00

0 - 6 0 8 - 4 3 9 - 9 5 5

Pizzeria ALBATROS
w Budziwoju

      poleca
* Pizze
* Dania kuchni domowej
* Napoje, piwo

Czynne od 16.00 do 23.00
  w soboty od 6.00 do 3.00

                                                        Tel. 22-91-988
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SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

Kupiê dzia³kê budowlan¹ lub roln¹ w okolicach Tyczyna,
Borku Starego, Kielnarowej.
(102/3)                                                Tel. 857-45-47
Sprzedam dzia³ki:  o pow. 1,16 ha wraz z domem miesz-
kalnym do remontu oraz o pow. 0,31 ha w Hermanowej-
Czerwonkach, uzbrojone.
(103/3)                               Tel. 22-98-565; 22-99-467
Sprzedam dzia³kê o pow. 6 arów w Tyczynie.
(104/3)                                                Tel. 745-74-15
Sprzedam tanio dzia³kê o pow. 54 ary w Hermanowej.
(105/3)                                               Tel. 22-91-509
Sprzedam pole orne o pow. 27 arów w Tyczynie
(Osiedle 600-lecia), ul. Orzeszkowej.
(106/3)                                                Tel. 852-53-36
Sprzedam pole orne o pow. 34,4 ary w Tyczynie,
ul. Lasek
(107/3)                                                Tel. 852-53-36
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 15 arów
w Budziwoju.
(108/3)                                                Tel. 22-99-738
Sprzedam dzia³kê o pow. 25 arów w Kielnarowej-
Obszary.
(109/2)                                                Tel. 22-19-448
Sprzedam dom murowany  piêtrowy na dzia³ce o pow.
32 ary w Tyczynie, ul. Szopena 16.
(110/1)                                  Tel. 0-694-973-617

   Wszyscy zainteresowani umieszczeniem swojej
oferty na naszych ³amach, proszeni s¹ o osobisty
kontakt z redakcj¹ - UGiM pok. 26, I piêtro (lub pok. 24).

Oferty �Szukam pracy�, �Dam pracê�
i �Sprzedam/kupiê dzia³kê, dom�
zamieszczane s¹ bezp³atnie.

Sprzedam dzia³kê o pow. 42 ary w Hermanowej.
(111/1)                                                Tel. 22-91-509



19G£OS TYCZYNA      11/2005



20 G£OS TYCZYNA      11/2005


