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Rada uchwali³a...
15 czerwca 2005 r. odby³a siê 29.

sesja Rady Miejskiej. Radni podjêli
uchwa³y w sprawach:
> zawarcia porozumienia z Gmin¹ Mia-
stem Rzeszów w zakresie finansowania
pobytu dzieci w przedszkolach publicz-
nych znajduj¹cych siê na terenie Miasta
Rzeszów. Przed rokiem, Rada Miejska
upowa¿ni³a Burmistrza do podpisania po-
rozumienia z Prezydentem Miasta Rzeszo-
wa na rok szkolny 2004/05 w zakresie fi-
nansowania pobytu dzieci z terenu gmi-
ny Tyczyn w przedszkolach rzeszowskich.
Na mocy tego porozumienia, w minionym
roku szkolnym Gmina Tyczyn dofinanso-
wa³a pobyt w przedszkolach rzeszowskich
dla piêciorga dzieci, w kwocie 375 z³ mie-
siêcznie za ka¿de dziecko. Obecnie zaist-
nia³a konieczno�æ podpisania Porozumie-
nia na rok szkolny 2005/06. Do Burmistrza
wp³ynê³y 2 podania z pro�b¹ o dofinan-
sowanie od wrze�nia 2005 r. Kryteria dofi-
nansowania dzieci z terenu Gminy Tyczyn
w przedszkolach Miasta Rzeszów s¹ takie
same jak w ubr., a wiêc: brak miejsc
w przedszkolach prowadzonych przez
Gminê Tyczyn, udokumentowana (za-
�wiadczenie z miejsca pracy) praca oboj-
ga rodziców na terenie miasta Rzeszowa,
która ze wzglêdów organizacyjnych (go-
dziny rozpoczêcia, zakoñczenia pracy) nie
pozwala korzystaæ z przedszkoli w miej-
scu zamieszkania, szczególne przypadki
np. dziecko sprawne inaczej, dziecko cho-
re, skierowane do grupy integracyjnej.
> zawarcia porozumienia w sprawie
wspólnego prowadzenia gospodarki �cie-
kowej  na terenie Gminy Hy¿ne, czê�ci
Gminy B³a¿owa, obejmuj¹cej tereny No-
wego Borku oraz czê�ci Gminy Tyczyn,
obejmuj¹cej tereny Borku Starego.
Obecnie, wszystkie trzy s¹siaduj¹ce ze
sob¹ gminy nie maj¹ kompleksowo

                           Ci¹g dalszy na stronie 2

Interkl@sa dla Budziwoja

�wêdrowali
w czerwcowe dni
(2-4 czerwca br.)
uczniowie z Publiczne-
go Gimnazjum im. Jana
Paw³a II w Tyczynie.
Na czele kroczy³a
p. Zofia Domino - ani-
matorka wyprawy,
dzia³aj¹ca aktywnie
w Towarzystwie Mi³o-
�ników Ziemi Tyczyñ-
skiej.
      P¹tnicy z Tyczyna
do Starej Wsi pielgrzy-
muj¹ od 277 lat. Trady-
cyjnie odbywa siê to
w pierwsz¹ sobotê

�cie¿ynami  z ie lonymi�
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27 czerwca br.
w Sejmie RP odby³o siê
wrêczenie Znaków
Jako�ci Interkl@sa.
W gronie wyró¿nio-
nych szkó³ znalaz³a siê
Szko³a Podstawowa
w Budziwoju.

Znak Jako�ci
uzyskuj¹ szko³y, które
przygotowuj¹ uczniów
do swobodnego funk-
cjonowania w spo³e-
czeñstwie informacyj-
nym, zgodnie ze �wia-
towymi standardami.
W tym roku Znak Ja-
ko�ci przyznawany by³
po raz czwarty.

Wicedyrektor Zofia Ró¿ycka ze Znakiem Jako�ci Interkl@sa

 Ci¹g dalszy na str. 3
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rozwi¹zanej gospodarki �ciekowej. Sytu-
acja taka wynika z braku �rodków finan-
sowych na przeprowadzenie koniecznych
inwestycji. Najtrudniejsza sytuacja wystê-
puje na obrze¿ach gmin, które z racji od-
dalenia od centrów i rozproszonej zabu-
dowy wymagaj¹ szczególnie wysokich
nak³adów finansowych. Propozycja za-
warcia porozumienia trzech gmin ma na
celu optymalne rozwi¹zanie problemu ka-
nalizacji na s¹siaduj¹cych ze sob¹ tere-
nach w sposób najbardziej oszczêdny,
przy zapewnieniu dofinansowania ze �rod-
ków zewnêtrznych, g³ównie unijnych.
Wnioski o dofinansowanie inwestycji z
zakresu ochrony �rodowiska, wychodz¹-
ce swoim zasiêgiem poza teren jednej gmi-
ny maj¹ zwiêkszone szanse objêcia dofi-
nansowaniem. Zaprojektowana oczysz-
czalnia �cieków w Hy¿nem oraz kanaliza-
cja w s¹siedztwie gminy Tyczyn pozwala
na przyjêcie �cieków równie¿ z czê�ci Bor-
ku Starego (Szklana Góra). Na terenie tym,
obecnie zlokalizowanych jest piêæ gospo-
darstw; niewykluczone, ¿e w przysz³o�ci
ich przybêdzie. Bior¹c pod uwagê odda-
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Rada uchwali³a... lenie tych gospodarstw od pozosta³ej
czê�ci Borku Starego oraz uwarunkowa-
nia terenowe, pod³¹czenie ich
w przysz³o�ci do kanalizacji od strony Ty-
czyna bêdzie nieuzasadnione ekonomicz-
nie. Zawarcie porozumienia pozwoli na
skanalizowanie tych terenów przy niskich
nak³adach finansowych. Ponadto u³atwi
pozyskanie �rodków unijnych wszystkim
gminom, gdy¿ wcze�niej czy pó�niej bêd¹
siê one staraæ o dofinansowanie, a poro-
zumienie miêdzygminne bêdzie korzyst-
nie wp³ywa³o na ka¿dy wniosek sk³ada-
ny przez poszczególne gminy.
> zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego i sprawozdania z dzia³alno-
�ci Miejsko-Gminnego O�rodka Kultu-
ry w Tyczynie oraz Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej za 2004 r.
> dokonania zmian w bud¿ecie Gminy
na 2005 r.
W dochodach nast¹pi³o zwiêkszenie
o 112.253 z³ z tytu³u otrzymania:
- dotacji Wojewody na wyp³atê stypen-
diów dla uczniów - 81.253 z³,
- wp³aty na zmianê planu zagospodaro-
wania przestrzennego - 20.000 z³,
- op³at lokalnych - 11.000 z³.
Wydatki wzros³y o 125.636 z³, w tym na:
> wydatki na inwestycje
- kanalizacja Hermanowa. 6.867 z³ (op³aty

za zajêcie pasa drogowego - 3.416 z³, op³a-
ty za przy³¹czenie nowych przepompow-
ni do sieci energetycznej  -  2.118 z³, op³ata
za akty notarialne - 1.333 z³),
- kanalizacja Budziwój 2.830 z³ (zwrot wp³a-
ty za kanalizacjê - 2.100 z³, odszkodowa-
nie za kanalizacjê wyp³acone ze �rodków
Rady So³eckiej - 730 z³),
> Pozosta³e wydatki - 115.939,15 z³; s¹ to:
-  wyp³ata stypendiów 81.253 z³,
- koszty obs³ugi stypendiów 6.000 z³,
- zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego 20.000 z³,
- sk³adka na PEFRON 2.033 z³,
- pozosta³a kwota to wydatki ze �rodków
Rad So³eckich.

Radni przeg³osowali wniosek
o zdjêciu z porz¹dku obrad uchwa³y
w sprawie wyst¹pienia Gminy Tyczyn ze
Stowarzyszenia na Rzecz Euroregionu
Karpackiego Euro-Karpaty; uchwa³a znaj-
dzie siê w porz¹dku obrad kolejnej sesji,
na któr¹ zostanie zaproszony przedstawi-
ciel Stowarzyszenia.

Ponadto radni zapoznali siê z in-
formacj¹ o dzia³alno�ci Komisariatu Poli-
cji w Tyczynie, a tak¿e z³o¿yli wizytê �Za
Pa³acem� - w obiektach Wy¿szej Szko³y
Spo³ecno-Gospodarczej.                   (bs)

W ostatnich latach obserwuje siê
nasilenie wystêpowania �limaków. Najbar-
dziej nara¿one na uszkodzenia s¹ siewki
i sadzonki ro�lin. Mog¹ one byæ ca³kowi-
cie zniszczone przez te szkodniki.

Do zwalczania �limaków nale¿y
zastosowaæ jeden z nastêpuj¹cych �rod-
ków ochrony ro�lin:
Warzywa w gruncie: Mesurol Alimax 02
RB, Mesurol Schneckenkorn 04 GB, Anty
�limak Spiess 04 GB, �limakol 06 GB, �li-
max 04 GB.
Zbo¿a jare: Mesurol Alimax 02 RB, Mesu-
rol Schneckenkorn 04 GB, Anty �limak
Spiess 04 GB, �limax  04 GB.
Uwaga!
> Anty �limak Spiess 04 GB i �limax 04 GB
u¿ywa siê do: pszenicy jarej, jêczmienia
jarego, sa³aty i ro�lin kapustnych, nato-
miast �limakol 06 GB jedynie do sa³aty.
> W ogrodach dzia³kowych i przydomo-
wych mo¿na stosowaæ preparat �limak -
Stop 47 FG, �limax 04 GB.
> Zabiegi higieniczne i agrotechniczne
znacznie ograniczaj¹ liczebno�æ �limaków,
np. koszanie rowów i zaro�li w pobli¿u
upraw, zabieranie skoszonych ro�lin, likwi-
dacja szczelin i korytarzy w glebie.

GDY   WODA   UST¥PI

> jak najd³u¿ej pozostañ poza zasiêgiem
wód powodziowych,
> nie wracaj do zalanego wcze�niej domu
do czasu, gdy nie zostanie przywrócone
zaopatrzenie w wodê pitn¹, usprawniony
system kanalizacji oraz usuniête odpady,
> s³uchaj komunikatów radiowych i tele-
wizyjnych,
> upewnij siê, ¿e budynek nie grozi zawa-
leniem. Sprawd� tak¿e stan przewodów
elektrycznych i gazowych,
> otwórz okna i drzwi, aby przewietrzyæ
budynek. Meble odsuñ od �cian na co
najmniej 20 cm i podnie� min. 5 cm od pod-
³ogi. Uruchom ogrzewanie budynku,
> przed przyst¹pieniem do usuwania skut-
ków powodzi w Twoim domu, zrób foto-
grafiê b¹d� zapis wideo. Zdjêcia bêd¹ do-
wodem dla firmy ubezpieczeniowej. Po-
mo¿e Ci to udokumentowaæ straty. Wiel-
ko�æ strat powodziowych zg³o� nie-
zw³ocznie w firmie ubezpieczeniowej,
> pomó¿ likwidowaæ skutki powodzi,

...na wypadek
powodzi       (2) > zdezynfekuj zalane pomieszczenia. Jed-

nym z najbardziej skutecznych �rodków
dezynfekcyjnych jest podchloryn sodu,
zawarty w Domestosie. P³ynem tym nale-
¿y umyæ pod³ogi i wszystkie przedmioty
znajduj¹ce siê w domu, a tak¿e zdezynfe-
kowaæ rury,
> zalane pomieszczenia wywietrz, wysusz
i odmaluj (szczególnie je�li przechowu-
jesz w nich ¿ywno�æ lub je¿eli przebywa-
j¹ w nich dzieci),
> koniecznie przestrzegaj zasady higieny
chroni¹cych przez zaka¿eniem:
- zawsze gotuj wodê do picia, mycia na-
czyñ, p³ukania owoców i warzyw jedzo-
nych na surowo, a tak¿e wodê do mycia
zêbów,
- surowe produkty pochodzenia zwierzê-
cego oraz warzywa traktuj jako zaka¿one
i nie dopuszczaj do zetkniêcia ich z pro-
duktami gotowymi do spo¿ycia,
- wychodz¹c z toalety myj dok³adnie rêce
wod¹ z myd³em - pamiêtaj o tym przed
ka¿dym przygotowaniem posi³ku oraz
przed jedzeniem,
- dbaj o czysto�æ urz¹dzeñ sanitarnych,
a zw³aszcza toalet - czêsto je dezynfekuj
i czy�æ odpowiednimi �rodkami.

Jak zwalczaæ �limaki
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Wyniki sprawdzianu w klasach szóstych

�cie¿ynami
zielonymi�

wrze�nia, w �wiêto Narodzenia Naj�wiêt-
szej Marii Panny, uczestnicy modl¹ siê,
�piewaj¹ pie�ni, pod¹¿aj¹c do Starowiej-
skiej Matki Mi³osierdzia. Nauczyciele gim-
nazjum (Beata Rychlik, Bogumi³a Dziepak,
Ilona Szetela) wraz z grup¹ m³odzie¿y udali
siê na wêdrówkê ich szlakiem.

Gimnazjali�ci maszerowali trzy dni,
podziwiaj¹c rodzinne krajobrazy, doku-
mentuj¹c fotograficznie najciekawsze
obiekty, zw³aszcza kapliczki przydro¿ne.
Wzruszaj¹co go�cinnie zostali przyjêci
przez dyrektor Mariê Bator na nocleg
w Szkole Podstawowej w Bia³ce. Wieczo-
rem zapalili ognisko, nastêpnego poran-
ka obejrzeli piêkny ko�ció³. Kolejny dzieñ
rajdu pozwoli³ poznaæ Gwo�nicê, rodzin-
n¹ wie� wybitnego poety Juliana Przybo-
sia (fot. obok). A potem znów go�cinno�æ
gospodarzy Szko³y Podstawowej w Gol-
cowej i do grupy do³¹czy³ p. Wojciech
Szawara, by gimnazjalistów i ich opieku-
nów poprowadziæ przez le�ne ostêpy do
Starej Wsi.

W przepiêkn¹ s³oneczn¹ sobotê
tyczynianie znale�li siê u stóp Starowiej-
skiej Matki Mi³osierdzia. Brat Jezuita po-
darowa³ im wizerunki Matki Bo¿ej i wspa-
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Organizatorzy i uczestnicy gimnazjalnego rajdu ekologicznego sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania Pani  Dyrektor Marii Bator za go�cinne przyjêcie
w progach Szko³y Podstawowej w Bia³ce oraz Pani Dyrektor ze Szko³y Podstawo-
wej w Gwo�nicy.

Pragniemy podziêkowaæ tak¿e naszemu przewodnikowi Panu Wojciechowi
Szawarze za kompetencjê i po�wiêcenie czasu m³odzie¿y gimnazjalnej. Szczególne
podziêkowania sk³adamy Pani Zofii Domino za pomys³ organizacji rajdu  oraz
wyczerpuj¹ce informacje i ciekawostki, którymi raczy³a wszystkich piechurów.

Podziêkowanie

Pod koniec kwietnia uczniowie
szóstych klas szkó³ podstawowych pisali
sprawdzian kompetencyjny. W gminie
Tyczyn ten pierwszy powa¿ny egzamin
pisa³o 238  uczniów. Najlepszy wynik uzy-
ska³a najmniejsza gminna szko³a - podsta-
wówka w Kielnarowej: 31,8 punktów
(�rednia w szkole) na 40 mo¿liwych. �red-
ni¹ powy¿ej 30 punktów (30,1) uzyska³a

te¿ SP w Tyczynie, natomiast pozosta³e
szko³y mia³y �redni¹ poni¿ej 30 punktów.
Stawkê zamyka Hermanowa z wynikiem
25,3 punktów.

Wyniki sprawdzianu w³a�ciwie
o niczym nie decyduj¹. S¹ jednak wa¿n¹
informacj¹ dla rodziców - dotycz¹c¹ aktu-
alnego stanu wiedzy ich dzieci, i dla pe-
dagogów - dotycz¹c¹ efektów stosowa-

nych przez nich metod nauczania. I mo¿e
dlatego warto wiedzieæ, jakie wyniki osi¹-
gnêli inni. W Rzeszowie najlepiej spisali
siê uczniowie szko³y muzycznej (36,68
punktów), a ze szkó³ masowych - SP nr 24
(33,64). Z 22 rzeszowskich szkó³ podsta-
wowych zaledwie w trzy zanotowa³y �red-
ni¹ poni¿ej 30 punktów.

                                         (gzos, bs.)

nia³¹ opowie�æ o dziejach sanktuarium
i obrazu. Wszyscy  modlili siê dziêkuj¹c
za to, ¿e  mogli siê tam znale�æ i we w³a-
snych intencjach. A potem - choæ poko-

nanie trudów wêdrówki daje wielk¹ satys-
fakcjê - z rado�ci¹ powitali pomarañczo-
wy szkolny autobus, którym wrócili do
Tyczyna.                                                             (BD.)

 
M a x.  

 l ic z b a  
p u n k tów  

B ia ³a  B o r e k  
S ta r y  B u d z iw ó j  H e r m a n ow a  K ie ln a r ow a  M a ty sów k a  T y c z y n  

� r e d n ia       

w  sz k o le  4 0  2 7 ,6  2 9 ,4  2 8 ,8  2 5 ,3  3 1 ,8  2 7 ,6  3 0 ,1  
U m ie jê tn o � æ  

cz yta n ia  1 0  8 ,3  8 ,5  8 ,1  7 ,6  8 ,4  8 ,1  8 ,2  

U m ie jê tn o � æ  

p isa n ia  1 0  5 ,6  6 ,1  6 ,6  5 ,1  6 ,4  5 ,6  6 ,6  

U m ie jê tn o � æ  

r oz m a w ia n ia  8  5 ,2  5 ,8  5 ,3  4 ,6  6 ,9  5 ,2  6 ,3  

U m ie jê tn o � æ  

k o rz ys ta n ia     
z  in fo rm a c ji   

4  3 ,0  3 ,2  3 ,2  2 ,9  3 ,6  3 ,1  3 ,0  

U m ie jê tn o � æ  

w yk orz ys ta n ia  
w ied z y 

8  5 ,5  5 ,9  5 ,5  5 ,0  6 ,7  5 ,8  6 ,0  
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1. Wodoci¹g  Hermanowa-£azy. Opraco-
wano projekt budowlany sieci wodoci¹-
gowej wraz z przy³¹czami do budynków.
Projektant z³o¿y³ materia³y do wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji. Wydatko-
wano kwotê 3.445 z³.
2. Wodoci¹g Matysówka. Uzyskano wa-
runki techniczne z MPWiK Rzeszów na
dostawê wody dla mieszkañców. W dro-
dze przetargu wybrano wykonawcê prac
projektowych wodoci¹gu z przy³¹czami;
jest nim Biuro Projektów EKO-WODA
Rzeszów. Z³o¿ono materia³y do wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji. Wydatki -
30.425 z³.
3. Wodoci¹g Borek  Stary. Trwa wydawa-
nie decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego na wodoci¹g z przy³¹czami
do 11 budynków. Na skutek gwa³towne-
go pogorszenia siê sk³adu chemicznego
wody pitnej z ujêcia wody przy Szkole

Inwestycje gminne `2004

Podstawowej w Borku Starym, na zlece-
nie Gminy, Firma �Rein� z Rzeszowa wy-
kona³a modernizacjê ujêcia wody. Wydatki
- 22.952 z³.
4. Budowa wodoci¹gu przesy³owego
wody surowej od S-5 w Kielnarowej do
SUW Tyczyn. Wykonano wodoci¹g prze-
sy³owy PE o �r. 110 mm, d³. 1690 mb.
Wydatki - 117.531 z³
5. Projekt stacji uzdatniania wody dla Her-
manowej, Kielnarowej i Tyczyna. Opraco-
wano projekt budowy wodoci¹gu prze-
sy³owego wody surowej ze studni S-5
w Kielnarowej do SUW Tyczyn i uzyska-
no po-zwolenie na budowê. Firma �Awers�
ze Zg³obnia wykona³a w/w zakres robót.
Firma �Rein� z Rzeszowa opracowa³a pro-
jekt budowlany Stacji Uzdatniania Wody
w Tyczynie i uzyskano pozwolenie na bu-
dowê. Wydatki - 11.932 z³.
6. Projekt pozyskiwania wody dla SUW w
Budziwoju. Firmy - �Artezja� Rzeszów
i WODROL S.A Rzeszów, na podstawie
dokumentacji hydrogeologicznej wykona-
³y likwidacjê starych studni S-1, S-2 i otwo-

ru R-2, a nastêpnie wykona³y nowe stud-
nie S-1 bis, S-2 bis i S-3 bis wraz z obudo-
w¹, zasilaniem energetycznym oraz pod-
³¹czeniami do ruroci¹gu t³ocznego. Ponie-
siono wydatki w kwocie 53.938 z³.
7. £¹cznik sieci wodoci¹gowej Tyczyn-
Budziwój. Opracowano projekt budowla-
ny wodoci¹gu ³¹cz¹cego sieæ Tyczyna
z sieci¹ w Budziwoju wraz z przy³¹czami
i przepiêciami istniej¹cych przy³¹czy. Wy-
konano przewierty sterowane z umiesz-
czeniem rur os³onowych pod drog¹ po-
wiatow¹ w rejonie starej plebanii i ul. Ko-
�ciuszki w Tyczynie. Poniesiono wydatki
w kwocie 17.837 z³.
8. Remont wodoci¹gu Tyczyn-Centrum.
Opracowano dokumentacjê na remont
starego wodoci¹gu w Tyczynie-Centrum.
Uzyskano w Starostwie Powiatowym po-
zwolenie wykonania remontu. W drodze
przetargu wybrano na wykonawcê robót
IN¯YNIERIÊ Rzeszów. U³o¿ono nowy wo-
doci¹g PE o �r. 110 mm i d³.382 mb. Ponie-
siono wydatki w kwocie 44.000 z³.
9. Pozyskiwanie nowych ujêæ wody dla
Hermanowej, Kielnarowej i Tyczyna. Fir-
ma �Kruszgeo� Rzeszów opracowa³a pro-
jekt prac geologicznych dla studni g³êbi-
nowej S-1 bis w ujêciu wody Tyczyn. Fir-
ma �Algeo� z Grabownicy wykona³a stud-
niê g³êbinow¹ wraz z obudow¹, zasilaniem
energetycznym i pod³¹czeniem do czyn-
nego wodoci¹gu. Wykonano remont wo-
doci¹gu w rejonie plebanii  w Tyczynie.
Wydatki - 65.598 z³.
10. Droga Budziwój Por¹bki. W grudniu
2003 r. z³o¿ono wniosek do ARiMR
w Rzeszowie, który zosta³ zaopiniowany
pozytywnie, oraz przeprowadzono prze-
targ nieograniczony, w którym udzia³ wziê-

11. Tyczyn, Osiedle 600-lecia II etap (ul.
Betañskiego i Wodzickich). Z³o¿ono
wniosek i przeprowadzono przetarg. Wy-
konano kanalizacjê deszczow¹ w ulicach
wraz z w³¹czeniem do istniej¹cej kanaliza-
cji deszczowej przy Szkole Podstawowej
w Tyczynie. U³o¿ono krawê¿niki oraz masê
bitumiczn¹ na odcinku 530 mb. Wydatki -
431.011 z³, w tym: kredyt - 282.603 z³, �rodki
SAPARD - 148.408 z³.
12. Tyczyn, Osiedle 600-lecia II etap (ul.
Sienkiewicza i Konopnickiej). Z³o¿ono
wniosek i przeprowadzono przetarg. Wy-
konano kanalizacjê deszczow¹ obejmuj¹-
c¹ pozosta³¹ czê�æ projektu techniczne-
go, u³o¿ono krawê¿niki i po³o¿ono masê
bitumiczn¹ na odcinku 545 mb. Wydatki -
338.701 z³, w tym: kredyt - 204.992 z³, �rodki
SAPARD - 133.708 z³.
13. Tyczyn, kanalizacja deszczowa (ul. Pi-
leckich i Orzeszkowej). Wykonano kana-
lizacjê deszczow¹ w ul. Orzeszkowej i ul.
Pileckich wraz z pod³¹czeniem wód opa-
dowych z przyleg³ych budynków i od-
prowadzeniem do rowu przy ul. Pu³anek.
Wydatki - 117.250 z³.
14. Droga Borek Stary Sklepiska. Przepro-
wadzono przetarg, wykonano prace ziem-
ne, zjazdy, przepusty oraz utwardzono
drogê ¿wirem na odcinku 500 mb. Wydat-
ki - 30.495 z³.
15. Budowa zatok przystankowych przy
drodze wojewódzkiej w Tyczynie i Kiel-
narowej. Opracowano projekt, uzyskano
pozwolenie na budowê i zadanie przeka-
zano do realizacji do Zarz¹du Dróg Woje-
wódzkich w Rzeszowie. Poniesiono wy-
datki w wysoko�ci 50% warto�ci ca³ego
zadania, tj. 50.000 z³. Wykonanie przy-
stanku tymczasowego - 2.448 z³
16. Tyczyn, przebudowa skrzy¿owania ul.
Grunwaldzkiej z ul. Parkow¹. Wykonano
przebu-dowê muru przy parku zgodnie
z ustaleniami Konserwatora Zabytków,
u³o¿ono chodnik z kostki brukowej przy
murze i przy zabudowaniach od ul. Tycz-
nera do kapliczki, wykonano podbudo-
wê z t³ucznia na skrzy¿owaniu oraz po³o-
¿ono masê bitumiczn¹. Otrzymano 50%
wbudowanej kostki brukowej od Zarz¹-
du Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Wy-
datki - 42.371 z³.
17. Tyczyn, remont chodników. Wykona-
no remont chodników przy ul. Rynek, ul.
Grunwaldzkiej oraz ul. Ogrodowej. £¹cz-
ne wydatki - 12.892 z³.
18.Rozbudowa Gimnazjum w Tyczynie.
Budowa sali gimnastycznej o wymiarach
areny 22 x 44 m wraz z zapleczem magazy-
nowo-sportowym. Wykonawc¹ jest
Przedsiêbiorstwo Budownictwa Przemy-
s³owego i Ogólnego �Resbud� Rzeszów.

³o 5 firm drogowych. Zgodnie z przed-
miarem robót, po³o¿ono masê bitumiczn¹
na d³ugo�ci 2250 mb, wykonano pobo-
cza, rowy odwadniaj¹ce oraz zjazdy.  Wy-
datki - 380.699 z³, w tym: kredyt - 150.373
z³, �rodki SAPARD - 230.326 z³
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W 2004 r. Gmina Tyczyn zaci¹gnê³a kre-
dyt komercyjny w wysoko�ci 500.000 z³
w PKO Bank Polski S.A Rzeszów. Z bu-
d¿etu Gminy przeznaczono kwotê 589.184
z³. Przerób za 2004 r. wynosi 1.089.184 z³
ogó³em. Zakres rzeczowy wykonany
w 2004 r. to stan surowy otwarty budyn-
ku sali gimnastycznej bez dachu i bez

lani� z Rzeszowa. Ogólny koszt zadania -
124.849 z³ brutto. Otrzymali�my dofinan-
sowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego
w wysoko�ci 42% ogólnego kosztu zada-
nia. Zakres rzeczowy wykonany to: do-
cieplenie �cian budynku p³ytami 10 cm
grubo�ci i malowanie farb¹ akrylow¹ dwu-
krotne (949m2), obróbki blacharskie �cian
szczytowych (14 m2), wykonanie pod-
okienników z blachy powlekanej, roboty
naprawcze (schody, drzwi zewnêtrzne,
chodniki), u³o¿enie odboju wokó³ szko³y
z kostki brukowej (98 m2), malowanie ze-
wnêtrzne drzwi drewnianych, ok³adziny
schodów z p³ytkami gresowymi, wykona-
nie nad schodami daszków z blachy tra-
pezowej powlekanej.
21. Remont dachu na Szkole Podstawo-
wej w Tyczynie. Wykonawc¹ zadania wy-
³onionym w przetargu nieograniczonym
by³a Spó³dzielnia Rzemie�lnicza �Budow-
lani� z  Rzeszowa. Koszt zadania - 90.072
z³ brutto. Zakres rzeczowy wykonany to:
�ciany od konstrukcjê dachu z ceg³y 100
na zaprawie cementowo-wapiennej, nad-
budowa istniej¹cych kominów, monta¿
konstrukcji dachu zgodnie z projektem
technicznym, pokrycie dachu blach¹ tra-
pezow¹ powlekan¹ w kolorze czerwieñ ce-
glana, obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej w kolorze czerwieñ ceglana, ryn-
ny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
22. Modernizacja i remont pomieszczeñ na
archiwum dla potrzeb Urzêdu Gminy i Mia-
sta Tyczyn. Roboty budowlane wykony-
wali pracownicy w ramach umowy o pra-
ce interwencyjne w porozumieniu z Po-
wiatowym Urzêdem Pracy w Rzeszowie.
Materia³y na remont Gmina zakupi³a we
w³asnym zakresie. Wyposa¿enie archi-
wum zosta³o zlecone firmie Bogus³awy
Ciosek Elektroniczne Systemy Alarmowe
ESA-POL Sp. z o.o. z  Rzeszowa. W sk³ad
wyposa¿enia wchodzi³y: rega³y metalowe,
pó³ki z desek heblowanych, stolik, zakup
i monta¿ ga�nicy proszkowej, wykonanie
systemu sygnalizacji alarmu i po¿aru, wy-
konanie i monta¿ drzwi antyw³amanio-
wych atestowanych, na co wydatkowa-                          Ci¹g dalszy na stronie 6

stolarki okiennej. W grudniu 2004 r.
wykonano konstrucjê drewnian¹ dacho-
w¹ wraz z jej dociepleniem i przykryciem
blach¹ trapezow¹ i blachodachówk¹
gr. 0,75 mm.
19. Przedszkole Publiczne Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
w Budziwoju. Wykonawc¹ zadania wy³o-
nionym przez przetarg nieograniczony
by³a Spó³dzielnia Rzemie�lnicza �Budow-
lani� z Rzeszowa. Ogólny koszt wykona-
nia zadania - 251.126 z³. Parafia Rzymsko-
katolicka MB �nie¿nej w Budziwoju u¿y-
czy³a dwa swoje budynki dla Gminy Ty-
czyn, celem utworzenia przedszkola - bu-
dynek plebanii o pow. u¿ytkowej 71 m2

i budynek katechetyczny (164 m2). Po-
wierzchnia dzia³ki  na plac zabaw dla przed-
szkola wynosi 4 ary (400 m2). Przedszkole
zosta³o wyposa¿one kompleksowo
w nowy sprzêt kuchenny i przedszkolny;
posiada dwie sale o powierzchni 50 m2

z przeznaczeniem na dwa oddzia³y z wy-
¿ywieniem ca³odziennym.
20. > Pokrycie dachu Szko³y Podstawo-
wej w Budziwoju pap¹ termozgrzewaln¹.
Wykonawc¹ zadania wy³onionym w prze-
targu nieograniczonym by³a Spó³dzielnia
Rzemie�lnicza �Budowlani� z Rzeszowa.
Ogólny koszt zadania  - 50.725 z³ brutto.
Wykonany zakres rzeczowy to: rozebra-
nie rynien (94 m), rozebranie rur spusto-
wych (79 m2) i pokrycia z papy (592 m2),
wylewka (uzupe³niaj¹ca) zaprawy cemen-
towej (587 m2), krycie dachu pap¹ termo-
zgrzewaln¹ i uzupe³nienie instalacji odgro-
mowej (100 m).
> Remont budynku Szko³y Podstawowej
w Budziwoju. Wykonawc¹ zadania wy³o-
nionym w przetargu nieograniczonym
by³a Spó³dzielnia Rzemie�lnicza �Budow-

no 18.140,00 z³ brutto. Wszystkie roboty
zwi¹zane z doprowadzeniem energii elek-
trycznej i licznymi przeróbkami wykona³a
firma ELREM - Wac³aw B³yskal z Rzeszo-
wa za kwotê 2.160 z³ brutto. Ogólny koszt
ca³ego to kwota  28.599 z³ brutto.
23. > Kanalizacja sanitarna miasta Tyczy-
na. Opracowano dokumentacjê projektu
przy³¹cza kanalizacji do budynku wika-
rówki i jednego budynku mieszkalnego.
Pod³¹czono budynek wikarówki do kana-
lizacji. Wydatki - 19.362 z³.
> Kanalizacja sanitarna centrum miasta
Tyczyna etap II. W drodze przetargu wy-
brano na wykonawcê robót, Firmê �In¿y-
nieria� Rzeszów. Wykonano roboty bu-
dowlano-monta¿owe: kanalizacjê PVC
o �r. 200 mm d³. 484 mb, kanalizacjê PVC
o �r. 160 mm d³. 187 mb, przykanaliki 22
szt. PVC o �r. 160 mm d³. 236 mb, pono-
sz¹c wydatki w kwocie  323.439 z³, w tym:
dotacje SAPARD - 206.435 z³, bud¿et gmi-
ny - 117.004 z³.
24. Kanalizacja sanitarna wsi Budziwój.
Wykonawca, WODROL Rzeszów, zakoñ-
czy³ zadanie i wykona³: kanalizacjê sani-
tarn¹ PVC o �r. 200 mm, d³. 602 mb; przy-
kanaliki PVC o �r. 160 mm, d³. 175 mb. Za-
k³ad Instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o.
B.Bartoñ z Kielnarowej wykona³ przyka-
naliki - 7 kpl. Zap³acono zaleg³o�ci za rok
2003 w kwocie 243.174 z³. £¹cznie w roku
2004 wydatkowano  495.403 z³.
25. Kanalizacja sanitarna z przy³¹czami
dla miejscowo�ci Hermanowa etap II.
Opracowano projekt budowlany na przy-
³¹cz kanalizacji do budynku nr 464 oraz
aneksu do projektu na przepompowniê

�cieków P-5. Wykonano przepompowniê
typu �FLYG� - kpl. Zap³acono zaleg³o�ci
za roboty wykonane w 2003 r. przez
WODROL Rzeszów oraz IN¯YNIERIÊ
Rzeszów w kwocie 137.920 z³. £¹cznie
w 2004 r. wydatkowano 213.572 z³.
26. Kanalizacja wsi Borek Stary. Opraco-
wano dokumentacjê projektow¹ wraz
z uzgodnieniem w ZUDP Rzeszów.
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Inwestycje gminne `2004
Ci¹g dalszy ze strony 4-5

Wydano decyzjê o lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Trwa postêpowanie o
uzyskanie pozwolenia na budowê. Wy-
datki - 16.580 z³.
27. Kanalizacja wsi Kielnarowa. Opraco-
wano dokumentacjê projektow¹ wraz
z uzgodnieniem w ZUDP Rzeszów. Wy-
dano decyzjê o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Trwa postêpowanie o uzy-
skanie pozwolenia na budowê. Wydatki -
9.800 z³.
28. Modernizacja przepompowni �cieków
Tyczyn. Firma IN¯YNIERIA Rzeszów na
zlecenie gminy wykona³a konieczn¹ mo-
dernizacjê przepompowni �cieków Ty-
czyn- Stadion. Zamontowano dwie nowe
pompy o wolnym przelocie typ. KSB wraz
z osprzêtem. Wydatki - 29.960 z³.
29. Przebudowa linii energetycznej
wysokiego napiêcia Tyczyn Potoki.
Wykonawc¹ by³ Zak³ad Energetyczny
w Rzeszowie. Wydatki - 73.200 z³.
30. Projekty dróg,  Razem wydatkowano
kwotê 68.420 z³, w tym:
- Bia³a £any 8.500 z³
- Bia³a Mokra Strona 7.100 z³
- Borek Stary Borówki oraz Budziwój
                                            Poselska  32.500
- Matysówka II Strona 6.500
- Tyczyn Mokra Strona 6.500

* cyklinowanie i malowanie parkietu
                                                   - 3.650 z³
* remont instalacji elektycznej - 2.033 z³
> Budziwój - 8.660 z³
* remont �wietlicy (wylewki, p³ytki,
                                 malowanie) - 7.956 z³
* remont instalacji elektryczne j - 704 z³
> Budziwój Kolonia - 16.450 z³
* wymiana okien - 11.500 z³
* instalacja odgromowa na budynku
                      kot³owni i klubu - 4.950 z³

Zakupy sprzêtu w 2004 r.
> Budziwój
* aparatura nag³a�niaj¹ca - 4.540 z³
> Kielnarowa
* aparatura nag³a�niaj¹ca - 5.190 z³
> Tyczyn
* aparatura nag³a�niaj¹ca - 3.388 z³

- chodnik ul. Orkana, Milenijna do firmy
                  DANEX w Budziwoju 7.300 z³.
31. Remonty w Domach Ludowych.
> Borek Stary - 23.483 z³
* remont dachu - 5.800 z³
* wymiana okien i parapetów - 12.000 z³

> Hermanowa -  9.219 z³
* remont schodów i podej�cia - 5.600 z³
* wylewki, p³ytki i malowanie kuchni
                                                     - 3.145 z³
* instalacja si³owa -  474 z³
> Kielnarowa - 2.400 z³
* instalacja odgromowa - 2.400 z³
> Matysówka - 17.000 z³
* utwardzenie placu przy budynku DL
                                                - 17.000 z³

Gdzie najlepiej czuj¹ siê dzieci?
Rzecz oczywista, ¿e w szkolnej �wietlicy!

W minionym roku szkolnym
w �wietlicy SP w Tyczynie by³ realizowa-
ny cykl spotkañ pt: �Poznajemy ciekawe
zawody�. Odwiedzili nas przedstawiciele
takich zawodów jak: pielêgniarka z poga-
dank¹ na temat higieny osobistej, poli-
cjant , który omówi³ zasady bezpiecznego
poruszania siê po drodze, przedstawiciel
Ko³a Ornitologicznego i przedstawiciel
Stra¿y Po¿arnej.

Z okazji Dnia Dziecka w �wietlicy
go�cili�my przedstawiciela ¯andarmerii
Wojskowej z Rzeszowa. Z tego spotkania
najbardziej cieszyli siê ch³opcy; wielu
z nich marzy by zostaæ ¿o³nierzem. Dzieci
mog³y przymierzyæ ró¿ne wojskowe akce-
soria - he³m, beret czy kamizelkê kulood-
porna.

Najwiêksze zainteresowanie towa-
rzyszy³o prezentacji walizki �ledczej i nie-
których specjalistycznych przedmiotów,

�WIETLICA

                 Kazimierz Szczepañski

np. proszków do ujawniania �ladów linii
papilarnych. Proszek u¿yty zosta³ do
ujawnienia linii papilarnych ... na kartce
papieru, co wzbudzi³o w�ród maluchów
niema³¹ sensacjê. Ka¿dy z uczniów móg³
samodzielnie  wykryæ pozostawione wcze-
�niej odciski swoich palców (fot).

Ponadto, zaproszony ¯andarm
zapozna³ dzieci ze specyfik¹ pracy w woj-

sku i opowiada³ o patrolach prowadzo-
nych przez  ZW na ulicach, w poci¹gach,
pracy zwi¹znej z zabezpieczaniem ró¿nych
wa¿nych uroczysto�ci oraz z podstawo-
wymi obowi¹zkami - sprawowaniem nad-
zoru nad ¿o³nierzami.

                  El¿bieta Rabiejewska
                           Wychowawca �wietlicy
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Czêstochowa
Na dwudniowe seminarium abstynenckie i XVII Ogólno-

polskie Spotkania AA, cz³onkowie Stowarzyszenia Trze�wo�cio-
wego �Wyzwolenie� wraz z rodzinami wyruszyli z Tyczyna auto-
karem w dniu 4 czerwca br., w Rzeszowie dosiad³o siê kilka osób.
Na trasie zatrzymali�my siê w Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
w £agienikach.

Do Czêstochowy przyjechali�my wczesnym popo³u-
dniem. Ka¿dy z uczestników spotkañ mia³ do dyspozycji indy-
widualny lub duchowy program spotkañ grup samopomoco-
wych. W Programie Duchowym by³y: Droga Krzy¿owa, Apel
Jasnogórski i  Msza �w. o pó³nocy, celebrowana przez bpa Anto-
niego D³ugosza, a Seminarium Abstynenckie proponowa³o: pre-
zentacjê twórczo�ci artystycznej o tematyce zwi¹zanej z ruchem
AA, ca³onocne mitingi otwarte AA, AL Anon, DDA oraz wie-
czorny  miting zamkniêty AL-Ateen. Has³em tegorocznych spo-
tkañ by³o: �Komu zawierzam moje ¿ycie�. Przej�cie Drog¹ Krzy-
¿ow¹ na wa³ach Jasnogórskich trwa³o prawie trzy godziny ze
wzglêdu na obecno�c wielu ludzi z ca³ej Polski, jak równie¿
z zagranicy - co budzi nadzieje na trze�wiejsz¹ Polskê i Europê.
Podczas rozwa¿añ Drogi Krzy¿owej na twarzach wielu ludzi za-
uwa¿yæ mo¿na by³o skupienie; szli�my �ladami naszego Pana
Jezusa Chrystusa, aby czerpaæ si³y do dalszej pracy ku pomocy
bli�niemu i potrzebuj¹cemu, który wci¹¿ jeszcze cierpi z powodu
choroby alkoholowej. Apel Jasnogórski przypomnia³ tak zwane
kroki terapii grup samopomocowych. Na Mszy �w. o pó³nocy
ks. biskup umocni³ w nadziei wszystkich, zaczynaj¹c homiliê
�piewem na cze�æ serca Pana Jezusa. Powiedzia³, ¿e w grupach
i we wspólnotach nale¿y czerpaæ si³y do pracy i wytrwania
w abstynencji. £atwiej jest wyj�æ z tej choroby wspólnymi si³a-

Czerwcowe pielgrzymowanie

mi wzajemnie wspieraj¹c siê,  d�wigaæ wspólnie krzy¿ uzale¿nie-
nia i choroby, z rado�ci¹ i zaufaniem Bogu i Matce Jasnogór-
skiej pokonywaæ trudno�ci choroby alkoholowej.

W niedzielê, 5 czerwca br. rano  wyruszyli�my w drogê
powrotn¹, zatrzymuj¹c siê Sanktuarium Matki Bolesnej Patronki
Ziemi �wiêtokrzyskiej w Ka³kowie-Godowie (fot). Zwiedzili�my
Sanktuarium oraz Golgotê  - upamiêtniaj¹c¹ martyrologiê naro-
du polskiego, zbudowan¹ z kamienia z pobliskiej zapory.  Ze
szczytu Golgoty podziwiali�my piêkne krajobrazy Ziemi  �wiê-
tokrzyskiej. Na terenie Sanktuarium jest równie¿ przepiêkna Dro-
ga Krzy¿owa wkomponowana w krajobraz okolicy. Modl¹c siê
o trze�wo�æ w naszych rodzinach na Drodze Krzy¿owej zakoñ-
czyli�my pielgrzymowanie u Bolesnej Królowej Pani Ziemi
�wiêtokrzyskiej.

Z rado�ci¹ wracali�my do Tyczyna.

Kalwaria Pac³awska
Wyjazd Stowarzyszenia Trze�wo-

�ciowego �Wyzwolenie� na pielgrzymkê
dziêkczynn¹ do Kalwarii Pac³awskiej mia³
miejsce 25 czerwca br. Wyjechali�my rano
z Tyczyna. Po przyje�dzie do Kalwarii
wyruszyli�my na trze�wo�ciow¹ Drogê
Krzy¿ow¹ (fot), na któr¹ przybyli tak¿e:
ks. Stanis³aw Zarych - diecezjalny dusz-
pasterz trze�wo�ci z Przemy�la i ks. Sta-
nis³aw Czenczek. Szli�my drogami Kal-
warii Pac³awskiej ws³uchuj¹c siê w �wia-
dectwa osób, które wysz³y z na³ogu alko-
holowego i trze�wym ¿yciem �wiadcz¹
o nowej kulturze ¿ycia bez alkoholu, �wia-
dectwa ¿on alkoholików, ich troska i de-
terminacja o trze�wo�æ mê¿ów i dzieci.

Po zakoñczeniu Drogi Krzy¿owej
udali�my siê do ko�cio³a Matki Bo¿ej Kal-
waryjskiej na Mszê �w., któr¹ celebrowa³
abp. Józef Michalik. W homilii ks. arcy-
biskup mówi³ o nowej kulturze ¿ycia bez
u¿ywek oraz o wspieraniu siê grup samo-
pomocowych takich jak AL Anon, AA,
stowarzyszeñ i wspólnot modlitewnych
i zaufaniu Panu Bogu w dzia³aniach trze�-
wo�ciowych ku pomocy bli�niemu uwi-
k³anemu w uzale¿nienia.

Po Mszy �w. czê�æ osób uda³a siê
do kaplicy �w. Magdaleny po³o¿onej
w przepiêknych lasach. W drodze powrot-
nej zatrzymali�my siê na ognisko z pie-
czeniem kie³basy u podnó¿a Kalwarii nad
rzek¹. �piew i gra na akordeonie u�wiet-
ni³y trze�wy wieczór cz³onków i sympaty-
ków Stowarzyszenia Trze�wo�ciowego
�Wyzwolenie�.

Do Tyczyna wrócilismy wieczorem
rado�ni i trze�wi, nios¹c pos³anie innym
do wyzwalania siê z ró¿nych na³ogów.

Kolejny wyjadzd Stowarzyszenie
organizuje w dniu 20 sierpnia br. (sobota)
do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic
i O�wiêcimia.
                    Tadeusz  Keina
              Przewodnicz¹cy ST Wyzwolenie
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Ci¹g dalszy ze strony 1 Interkl@sa dla Budziwoja
O nadanie tego zaszczytnego wyró¿nie-
nia ubiega³o siê a¿ 36 szkó³. 22 z nich uzy-
ska³y podczas oceny ponad 500 punktów
(na 1000 mo¿liwych) i tym samym zosta³y
tegorocznymi laureatami Znaku Jako�ci
Interkl@sa.

W uroczysto�ci wziê³y udzia³ de-
legacje z 22 szkó³ oraz przedstawiciele Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, ku-
ratoriów o�wiaty, samorz¹dów, zespo³u za-
daniowego programu Interkl@sa, a tak¿e
instytucji i firm wspó³pracuj¹cych z In-
terkl@s¹. Nasz¹ szko³ê reprezentowa³a
delegacja w sk³adzie: Ma³gorzata Chorzê-
pa i Anna Sawicka - nauczycielki infor-
matyki, Jakub Krzysztofiñski - przedsta-
wiciel uczniów oraz Zofia Ró¿ycka - wi-
cedyrektor szko³y (zdj).

W sk³ad Kapitu³y Znaku Jako�ci
wchodz¹ wybitne osobisto�ci kultury,
nauki i polityki. W uroczysto�ci uczestni-
czyli cz³onkowie Kapitu³y Znaku Jako�ci:
prof. Andrzej Blikle, Krystyna Janda,
prof. Jan Madey, Gra¿yna Staniszewska
(Przewodnicz¹ca Kapitu³y),  a tak¿e Pa-
tron uroczysto�ci - Marsza³ek Sejmu RP
W³odzimierz Cimoszewicz i Henryk
Go³êbiewski, wiceminister edukacji
narodowej, który gratulowa³ szko³om osi¹-
gniêcia Znaku Jako�ci Interkl@sa.

Wyró¿nione szko³y oprócz pami¹t-
kowych tablic i prawa do u¿ywania god³a
Znaku Jako�ci, otrzyma³y nagrody od
sponsorów. Ka¿da szko³a otrzyma³a pro-
gram �ABBYY FineReader 7.0 Corporate
Edition edu�; programy �Sekretariat
uczniowski� oraz �Biblioteka�, EduRom,
po 10 kodów do encyklopedii WIEM oraz
do t³umacza Plus - p³atnych serwisów do-
stêpnych w Portalu Wiedzy WIEM;

a tak¿e ciekawe publikacje do szkolnej bi-
blioteki od Fundacji Wspomagania Wsi
oraz pakiet interklasowych podk³adek pod
myszy do szkolnej pracowni komputero-
wej. Minister Edukacji Narodowej i Spor-
tu Miros³aw Sawicki skierowa³ do dyrek-
tora szko³y list gratulacyjny i podziêko-
wanie dla nauczycieli.

W programie uroczysto�ci wrêcze-
nia Znaków Jako�ci organizatorzy
uwzglêdnili wycieczkê po Parlamencie dla
delegacji ze zwyciêskich szkó³.

To wyj¹tkowe wyró¿nienie jest
efektem zaanga¿owania i rzetelnej pracy
nauczycieli naszej szko³y, którzy w co-
dziennej pracy dydaktycznej - lekcyjnej
i pozalekcyjnej - skutecznie realizuj¹ ten
zakres edukacji. Kapitu³a ocenia³a szko³ê
w kilku kategoriach. Najwiêksz¹ ilo�æ
punktów otrzymali�my za organizacjê in-
formacyjnych zajêæ pozalekcyjnych,
za przygotowanie nauczycieli do wdra¿a-
nia technologii informacyjnej, za uczynie-

nie z biblioteki szkolnej centrum informa-
cji, internetow¹ publikacjê opracowañ me-
todycznych, zapewnienie uczniom bez-
piecznego dostêpu do Internetu, wypo-
sa¿enie szko³y w komputerowe programy
edukacyjne i ich wykorzystywanie, edu-
kacjê �rodowiska w zakresie bezpieczne-
go korzystania z Internetu i gier kompute-
rowych, optymalnego wykorzystania
pracowni komputerowej dla celów edu-
kacyjnych.

Udzia³ w programie u�wiadomi³
nam, co mamy jeszcze do zrobienia
i wspólnie z kole¿ankami Ma³gorzat¹ Cho-
rzêp¹ i Ann¹ Sawick¹, które podejmuj¹
wiele inicjatyw w zakresie kszta³cenia in-
formacyjnego, postanowi³y�my, i¿ w na-
stêpnym roku równie¿ podejmiemy dzia-
³ania, aby przyznany Znak Jako�ci
Interkl@sa pozosta³ w naszej szkole.

                   Zofia Ró¿ycka
                Wicedyrektor SP w Budziwoju

Organizacje pozarz¹dowe staj¹
siê w coraz szerszym  zakresie odpowie-
dzialnymi i kompetentnymi partnerami
samorz¹dy w realizacji jego zadañ.

4 lipca br., w ramach akcji Przej-
rzysta Polska, w Urzêdzie Gminy i Mia-
sta w Tyczynie odby³o siê drugie spotka-
nie z przedstawicielami organizacji poza-
rz¹dowych. W spotkaniu udzia³ wziêli
przedstawiciele siedmiu stowarzyszeñ
z terenu gminy.

                          Ci¹g dalszy na stronie 13

Samorz¹d
z zasadami
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Takiej imprezy sportowej, jaka 2 lip-
ca br. odby³a siê w Bia³ej, nie pamiêtaj¹
najstarsi mieszkañcy wsi. Najpierw na miej-
scowym boisku sportowym rywalizowali
uczestnicy I Turnieju Dzikich Dru¿yn Pi³-
karskich. Pó�niej na murawie pojawi³a siê
reprezentacja Podkarpacia, która zmierzy-
³a siê z Dzia³aczami miejscowego klubu
sportowego.

G³ównym wydarzeniem imprezy
by³ oczywi�cie I Turniej Dzikich Dru¿yn.
W zawodach wystartowa³o piêæ zespo-

Zagrali a¿ mi³o

³ów: Korona Rzeszów, FC Liverpool Bia-
³a, ZKS Bia³a, Texas Kraczkowa i Jasion-
ka. Zwyciêzc¹ zawodów zosta³ zespó³ Ko-
rony, który wygra³ wszystkie mecze.
Wyniki turnieju: Tekxas - Jasionka 3-0,
ZKS - Liverpool 0-3, Korona - Texas 6-0,
Jasionka - ZKS 5-1, Liverpool - Texas 1-1,
Korona - Jasionka 3-1, ZKS - Texas 2-7,
Korona - Liverpool 3-1, ZKS - Korona 2-
6, Liverpool - Jasionka 0-4.
> Najlepszy zawodnik turnieju: Sebastian
Macioszek (Korona).
> Najlepszy strzelec: Artur Filip (Korona)
- 7 bramek.
> Najlepszy bramkarz: Damian Czech
(Liverpool).

Gospodarze lepsi w karnych
Po m³odych pi³karzach na boisko

wybiegli Dziennikarze i Dzia³acze. Spotka-
nie zakoñczy³o siê remisem 7-7, a rzuty
karne wygrali gospodarze. Obydwa ze-
spo³y nieco narzeka³y na nierówne bo-
isko, ale to od lat jest bol¹czk¹ miejsco-
wej dru¿yny. - Mam nadziejê, ¿e za rok
Bia³a bêdzie mia³a nowe boisko - powie-
dzia³ Kazimierz Greñ, prezes Podkar-

packiego ZPN. - Miejscowa m³odzie¿ po
prostu na to zas³uguje. Wierzê, ¿e zarów-
no burmistrz Tyczyna Kazimierz  Szcze-
pañski, jak i so³tys Bia³ej Antoni Jonkisz
zapewni¹ miejscowej m³odzie¿y godziwe
warunki do uprawiania sportu.

W reprezentacji Dziennikarzy za-
grali: Stanis³aw Pieczonka, Kazimierz  Greñ,
Marek Grzesik, Rafa³ My�liwiec, Piotr Pez-
dan, Krzysztof Szyszka i Jakub Pa³ka,
a w roli mened¿era wyst¹pi³ Dawid Ko-
stecki. W ekipie Dzia³aczy kibice zoba-
czyli: Jerzego �rodê, Edwarda Karnasa,
Mieczys³aw Klêska, Romana O¿oga, Zdzi-
s³awa S³owika, Tomasza G³¹ba, Tomasza
Reizera i Marka Samolewicza. Mecz sê-

                      Piotr Pezdan
           �Super Nowo�ci�, 5 lipca 2005 r.

dziowa³ Kazimierz Pa³ka, który wypad³ nie
gorzej ni¿ sam Pierluigi Collina. Znakomi-
cie z roli spikera wywi¹za³ siê dziennikarz
Super Nowo�ci, Marcin Je¿owkski.

¯yczenia dla Piotra Winiarza
 W przerwie spotkania odby³a siê

mi³a uroczysto�æ. Obecny na turnieju Piotr
Winiarz, ¿u¿lowiec Marmy Polskie Folie
Rzeszów, otrzyma³ od wszystkich uczest-
ników ¿yczenia urodzinowe. W sobotê
Piotrek skoñczy³ 29 lat. �Sto lat� od�pie-
wa³ mu zespó³ �Pó³nutki�, który da³ te¿
krótki koncert. Po zakoñczeniu zawodów
Renata Siewierska, reprezentuj¹ca opie-
kunów startuj¹cych dru¿yn, wrêczy³a pa-
mi¹tkowe puchary dzia³aczom LKS Bia³a.
W gronie wyró¿nionych znale�li siê: Zdzi-
s³aw S³owik, Edward Karnas, Jerzy �ro-
da i Antoni Jonkisz.

- Turniej nie odby³by siê, gdyby
nie zaanga¿owanie kilkunastu osób. Na
s³owa podziêkowania zas³u¿yli Marek
Grzesik - dziennikarz Radia Bieszczady,
oraz miejscowi przedsiêbiorcy: Edward
Karnas i Jerzy �roda - powiedzia³ Zdzi-
s³aw S³owik. - Sporo pracy w³o¿yli te¿:

Kazimierz Pa³ka, Jan Pitera, Jakub Pa³ka,
Tomasz Reizer, Tomasz G³¹b, Marek Sa-
molewicz i Micha³ �roda. Mam nadziejê,
¿e za rok uda siê zorganizowaæ jeszcze
lepsz¹ imprezê.

> Sponsorzy turnieju: Roman O¿óg, Ja-
cek Adamowicz, Urz¹d Miasta Rzeszo-
wa, Spó³dzielnia Us³ug Rolniczych
�£an� w Bia³ej i sklepy: �Prima�, ��nie-
¿ynka� i �Katarzynka�.
> Patronat medialny: �Super Nowo�ci�
i Radio Bieszczady.

WILD, WILD, WEST
czyli lato na

Dzikim Zachodzie
 

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
pa³acowo-parkowego

Zg³oszenia dzieci do dnia 10 lipca 2005
przyjmuje sekretariat CN SITA, Rzeszów,
ul. 3 Maja 22, pok.106 (wej�cie od ul.
Fircowskiego), tel.: 22 93 610; 85 29 677;
kom: 501 542 903; 600 218 770.

Pó³kolonia
z angielskim

dla dzieci
w wieku 6-13 lat
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Centrum Ogrodnicze w Tyczynie
�Poka¿ mi swój trawnik, a powiem

ci kim jeste�� - mawiaj¹ Anglicy, od wie-
ków uznani za mistrzów w dba³o�ci o zie-
lon¹ murawê.  Ta angielska moda na piêk-
ne trawniki od kilku lat króluje i u nas.
St¹d, popularne sta³o siê posiadanie prze-
ró¿nych maszyn i urz¹dzeñ do koszenia
i pielêgnacji trawy, które pozwalaj¹ na
szybkie i estetyczne utrzymanie zieleni
wokó³ posesji. Firma, która w tej dziedzi-
nie trafia w najbardziej wybredne gusta
klientów, posiada siedzibê w Tyczynie
przy ul. Armii Krajowej (obok stadionu),
a jest ni¹ Centrum Sprzêtu Ogrodnicze-
go Scandic-Service S.C. Istnieje od roku
1997, w³a�cicielami s¹ Adam i Krzysztof
Bomba. Firma zatrudnia obecnie 8 osób.

Promujemy lokaln¹ przedsiêbiorczo�æ

O tym, ¿e Centrum oferuje szeroki
asortyment wszelkiego typu sprzêtu
ogrodniczego i budowlanego, mogli prze-
konaæ siê ci, którzy wziêli udzia³ w odby-
waj¹cych siê w dniach 25-26 czerwca br.
Dniach Otwartych Drzwi w Podkarpackim
O�rodku Doradztwa Rolniczego w Bogu-
chwale (fot). Podczas tej imprezy rolnicy
mieli okazjê zapoznaæ siê z nowinkami tech-
nicznymi oferowanymi przez producentów
maszyn rolniczych oraz dzia³alno�ci¹ firm
bran¿y rolno-spo¿ywczej. Udzia³ w wysta-
wie wziê³o tak¿e Centrum Sprzêtu Ogrod-
niczego, które prezentowa³o maszyny
i urz¹dzenia ogrodnicze dla klientów in-
dywidualnych i przedsiêbiorstw. Klien-
tów, licznie odwiedzaj¹cych stoisko ty-
czyñskiej firmy, najbardziej zaciekawi³ po-
kaz dzia³ania maszyny samojezdnej do ko-
szenia trawy, bêd¹cej jednocze�nie mini-

                           Magdalena Cag

Stanowisko oferowane       numer oferty
- pracownik ochrony 2137
- murarz - tynkarz 2136
- fryzjerka damsko-mêska 2134
- handlowiec w salonie mebli                     2133
- kierowca C+E 2132
- magazynier 2131
- kasjer-sprzedawca 2130
- monter instalacji sanitarnych 2129
- murarz 2128
- malarz budowlany 2127

Je�li szukasz pracy...

³adowark¹ i mini-kopark¹, w dodatku wy-
posa¿on¹ w 60 innych funkcji. Du¿ym za-
interesowaniem cieszy³ siê ma³y sprzêt do
utrzymania i pielêgnacji zieleni, m.in. pi-
larki spalinowe i kosy, a w�ród nich no-
wo�ci - pilarki oraz kosy na silniku 4-su-
wowym japoñskiej firmy Shindaiwa, czy
narzêdzia do koszenia wysokiej trawy
w ma³ych gospodarstwach.

Pokazywane na wystawie nowin-
ki i szeroki asortyment tradycyjnego
ogrodniczego sprzêtu, takiego jak pilarki
(Solo, Oleo-Mac, Makita, Stiga), kosiarki
i kosy spalinowe (Solo, Oleo-Mac, Stiga,
MTD, Vega, Al-Ko, Vari, Honda, Grania,
Wac, Viking), elektronarzêdzia (Dewalt,
Bosch, Hitachi, Black&Decker, Makita),
urz¹dzenia czyszcz¹co-myj¹ce Karcher, ak-

cesoria i czê�ci zamienne do pilarek wszel-
kiego typu, czê�ci i akcesoria do kosia-
rek, spalinowych, a tak¿e maszyny budow-
lane (zagêszczarki - Honda, Wacer), prze-
cinarki do betonu i asfaltu, wiertnice gle-
bowe), agregaty pr¹dotwórcze, obejrzeæ
oraz zakupiæ mo¿na w siedzibie Centrum
Sprzêtu Ogrodniczego w Tyczynie,
ul. Armii Krajowej (obok stadionu),
tel./fax 22-91-618, e-mail scandic@op.pl,
www.scandic-service.rze.pl.

Poza tym firma prowadzi naprawy
gwarancyjne i pogwarancyjne, przegl¹dy
wszelkiego typu maszyn spalinowych
i elektrycznych oraz wypo¿yczalniê sprzê-
tu ogrodniczego, elektronarzêdzi i sprzê-
tu budowlanego.

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) czynnym
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 - 15.30,    tel. 22-91-885.
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Sta¿e i praktyki
Czasy, kiedy dyplom ukoñczenia

studiów zapewnia³ dobr¹ pracê, bezpow-
rotnie minê³y. Koñcz¹c studia zaczynamy
zastanawiaæ siê nad swoj¹ przysz³o�ci¹,
musimy podj¹æ decyzje zwi¹zane z wybo-
rem stanowiska, miejsca pracy. Znalezie-
nie interesuj¹cej posady to nie³atwe za-
danie. Dzi� o to samo stanowisko ubiega
siê czasami nawet kilkaset osób. Studen-
ci, którzy powa¿nie my�l¹ o karierze za-
wodowej i chc¹ unikn¹æ problemów ze
znalezieniem pracy, powinni zaplanowaæ
drogê zawodow¹  przed koñcem studiów.

W jaki sposób zaplanowaæ swoj¹
karierê, aby staæ siê poszukiwanym na
rynku pracy?

Nale¿y zacz¹æ od dokonanie samo-
oceny; oceniæ swoje silne i s³abe strony,
zainteresowania i mo¿liwo�ci. Pó¿niej
mo¿na okre�liæ swoje plany zawodowe.
Na pocz¹tku studiów nie jest to rzecz¹ ³a-
tw¹, ale pomo¿e wybraæ odpowiednie
fakultety, dodatkowe kursy. Nale¿y odpo-
wiedzieæ sobie na pytania:
- jakie zawody s¹ poszukiwane,
- jakie umiejêtno�ci s¹ niezbêdne do wy-
konywania danego zawodu,
- jakie wykszta³cenie i dodatkowe kursy
s¹ potrzebne na tym stanowisku.

GCI informuje Du¿ym problemem dla m³odych
ludzi jest wymagane przez pracodawców
do�wiadczenie zawodowe. Obecny rynek
pracy wymusza zdobywanie do�wiadcze-
nia w pracy jeszcze na studiach.

Dobr¹ form¹ zdobycia do�wiad-
czenia zawodowego jest odbycie prakty-
ki w firmie. Czêsto jest to szansa na uzy-
skanie sta³ej pracy. Istotne jest, aby zro-
biæ jak najlepsze wra¿enie na pracodaw-
cy, który ocenia nie tylko wiedzê meryto-
ryczn¹, ale te¿ zaanga¿owanie w realiza-
cjê celów firmy. Podejmuj¹c praktyki na-
le¿y liczyæ bardziej na zdobycie do�wiad-
czenia, ni¿ na wysokie zarobki.

Inn¹ mo¿liwo�ci¹ jest sta¿. Umo¿-
liwia sprawdzenie w praktyce teoretycz-
nej wiedzy zdobytej na studiach, pozna-
nie swoich zachowañ w sytuacjach zawo-
dowych. Mo¿e trwaæ od 3 do 12 miesiêcy,

a sta¿ysta i pracodawca maj¹ mo¿liwo�æ
obserwowania siê nawzajem, wyci¹gania
wniosków na przysz³o�æ.

Now¹ form¹ zdobywania do�wiad-
czenia zawodowego jest wolontariat. Pra-
ca w charakterze wolontariusza niewiele
siê ró¿ni od pracy etatowej. Mo¿na dziêki
niej sprawdziæ siê w sytuacjach zawodo-
wych, oceniæ swoje predyspozycje i umie-
jêtno�ci w kontek�cie wykonywanych
zadañ, a tak¿e stwierdziæ czy jest to odpo-
wiedni zawód dla nas.

Praktyka, sta¿ czy wolontariat
mog¹ okazaæ siê pocz¹tkiem naszej karie-
ry w danej firmie. Czêsto, bowiem praco-
dawcy staraj¹ siê zatrzymaæ na sta³e oso-
bê, która zrobi³a na nich dobre wra¿enie i
wykaza³a wysok¹ motywacjê do pracy.

                  Oprac. mgr Marta Opio³a

Wa¿ne dla bezrobotnych

Rejstracja
Je¿eli nie masz pracy i chcesz siê

zarejestrowaæ jako osoba bezrobotna -
zg³o� siê w Powiatowym Urzêdzie Pracy
w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1a.
Przygotuj nastêpuj¹ce dokumenty:
> dowód osobisty,
> dyplom/�wiadectwo ukoñczenia szko³y,
> �wiadectwa pracy (orygina³y) i inne
niezbêdne do ustalenia uprawnieñ (�wia-
dectwa ukoñczenia szkoleñ, kursów),
> dokument o przeciwwskazaniach do wy-
konywania okre�lonych prac (orzeczenie
o stopniu niepe³nosprawno�ci); je�li je-
ste� osob¹ niepe³nosprawn¹, aby zareje-
strowaæ siê nale¿y zg³osiæ siê do PUP
ul. Hanasiewicza 10,
> gdy mia³e� dzia³alno�æ gospodarcz¹:
- decyzjê o likwidacji dzia³alno�ci,
- za�wiadczenie z ZUS o op³acaniu
                 sk³adek emerytalno-rentowych,
> je¿eli posiadasz gospodarstwo rolne:
- aktualny nakaz p³atniczy lub za�wiad-
czenie z Urzêdu Gminy potwierdzaj¹ce
wielko�æ gospodarstwa.

Wysoko�æ zasi³ku na dzieñ 1 czerwca br.  dla bezrobotnych:
-  zg³oszonych przez Urz¹d Pracy  do ubezpieczenia zdrowotnego

  80% 100% 120% 
 Brutto  417,60 521,90 626,30 

 Podatek 2,90 14,60 26,20 
 Sk³adka na ub. zdrowotne 35,25 44,36 53,24 

 Netto 379,45 462,94 546,86 

 

 - nie zg³aszonych przez Urz¹d Pracy do ubezpieczenia zdrowotnego

  80% 100% 120% 
 Brutto  417,60 521,90 626,30 

 Podatek 35,30 55,00 74,80 
 Sk³adka na ub. zdrowotne 0,00 0,00 0,00 

 Netto 382,30 466,90 551,50 

 

Powiatowy Urz¹d
Pracy w Rzeszo-
wie pozyska³ �rod-
ki Europejskiego
Funduszu Spo-

³ecznego na realizacjê projektu �Aktyw-
no�æ szans¹ m³odzie¿y�. Projekt skiero-
wany jest do absolwentów oraz osób bez-
robotnych poni¿ej 25 roku ¿ycia zareje-
strowanych w PUP w Rzeszowie przez
24 miesi¹ce.

W ramach projektu proponowane
s¹ nastêpuj¹ce formy wsparcia :
- warsztaty aktywizuj¹ce,
- konsultacje z doradc¹ zawodowym,
- szkolenia zawodowe indywidualne
i grupowe,
- przygotowanie zawodowe w miejscu
pracy,

- specjalistyczne szkolenie w zakresie two-
rzenia i prowadzenia w³asnej firmy,
- jednorazowe �rodki na rozpoczêcie w³a-
snej dzia³alno�ci gospodarczej.

Wszystkich bezrobotnych zainte-
resowanych korzystaniem z poszczegól-
nych form aktywizacji prosimy o zg³asza-
nie siê w Powiatowym Urzêdzie Pracy
w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 10, b¹d�
kontakt telefoniczny:
> sta¿e -  860 91 57, pok. 14,
> przygotowanie zawodowe - 850 58 34,
                                                          pok. 16,
> szkolenia - 850 5838, pok. 6,
> dotacje na rozpoczêcie dzia³alno�ci
             gospodarczej - 850 47 94, pok. 22,
> koordynator projektu  860 91 56, pok. 13

                        Sabina Skoczylas
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Publiczne Przedszkole
Zgromadzenia Sióstr �w. Dominika w Tyczynie

    ul. Ko�ciuszki 3, 36-020 Tyczyn tel. 221 93 87

o g ³ a s z a
postêpowanie w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.
�Remont dachu i elewacji budynku Przedszkola w Tyczynie�
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia (cena 15 z³
+ koszty przesy³ki) mo¿na odebraæ w Urzêdzie Gminy i Miasta
w Tyczynie - pok. 15  lub za zaliczeniem pocztowym.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wymianê wraz z uzupe³nieniem wiê�by dachowej drewnianej,
- krycie dachu blach¹ dachówkopodobn¹ -  314,150 m2

- wymianê i uzupe³nienie obróbek blacharskich i rynien
  spustowych,
- remont elewacji w tym odbicie i uzupe³nienie tynków malowa-
nie tynków zewnêtrznych - 207,440 m2

- wykonanie instalacji odgromowej.
Oznaczenie wg Wspólnego S³ownika Zamówieñ (CPV):
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryæ i konstruk-
cji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261900-3 Us³ugi napraw i konserwacji dachów
45442000-7 Nak³adanie powierzchni kryj¹cych
45 442120-4 Malowanie budowli i zak³adanie ok³adzin
                                                                                    ochronnych.
Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czê�ciowych i wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - 6 tygodni od daty udzielenia
                                                                                      zamówienia.
W postêpowaniu mog¹ wzi¹æ udzia³ Wykonawcy niewyklucze-
ni 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 zamówienia.
Oceny spe³nienia przez Wykonawcê wy¿ej wymienionych wa-
runków Zamawiaj¹cy dokona, sprawdzaj¹c kompletno�æ ofer-
ty, poprawno�æ z³o¿onych dokumentów.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%.
Oferty nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy i Miasta w Tyczynie
pok. 21 - sekretariat.
Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 18 lipca 2005 o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nast¹pi 18 lipca 2005 r. o godz. 9.15  w UGiM
w Tyczynie -  sala posiedzeñ.
Termin zwi¹zania ofert¹ wynosi 30 dni licz¹c od up³ywu
terminu sk³adania ofert.

10 lipca br. (niedziela) o godz. 16.00 w sali Domu
Ludowego w Borku Starym odbêdzie siê koncert:
> Dziewczêcego Zespo³u Taneczno-Wokalnego
                                �Katarzynki� z Tyczyna,
> Dzieciêcego Chóru �Pó³nutki� z Bia³ej.

Po koncercie, dla wszystkich dzieci:
- gry, zabawy, konkursy ph. "W krainie ba�ni",
- dyskoteka,
- ognisko z pieczeniem kie³basek.
Organizatorzy: Dom Ludowy i Biblioteka Publiczna
                                                      w Borku Starym
                    Zapraszamy !!!

Serdeczne podziêkowania dla Burmistrza
Kazimierza Szczepañskiego, Rady So³eckiej
i So³tysa wsi Hermanowa, in¿. Bogumi³y Kiczek
z UGiM oraz dla osób dobrego serca, które
przyczyni³y siê do odnowienia i przygotowania pomiesz-
czeñ �Ma³ej �wietlicy� w Czerwonkach
s k ³ a d a

Parafialny Zespó³ Caritas Hermanowa.
Wakacje w pe³ni, a wiêc przyjemniej i ³atwiej pro-

wadziæ zajêcia w dobrych warunkach.

Wakacyjny koncert

Gmina Tyczyn
36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18

tel.  22 19 310

o g ³ a s z a

postêpowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zada-
nie pn.
 �Remont dachu na budynku sto³ówki Szko³y Podstawowej
 w Tyczynie�.

Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia (cena 20 z³
+ koszty przesy³ki) mo¿na odebraæ w Urzêdzie Gminy i Miasta
w Tyczynie - pok. 15  lub za zaliczeniem pocztowym.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie kompletnej wiê�by dachowej drewnianej,
- krycie dachu blach¹ trapezow¹ powlekan¹ - 349,355 m2,
- wymianê i uzupe³nienie obróbek blacharskich i rynien
   spustowych,
- wykonanie instalacji odgromowej.
Oznaczenie wg Wspólnego S³ownika Zamówieñ (CPV):
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryæ i konstruk-
cji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261900-3 Us³ugi napraw i konserwacji dachów.

Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czê�ciowych i wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - 6 tygodni od daty udzielenia
zamówienia.
W postêpowaniu mog¹ wzi¹æ udzia³ Wykonawcy niewyklucze-
ni 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 zamówienia.
Oceny spe³nienia przez Wykonawcê wy¿ej wymienionych
warunków Zamawiaj¹cy dokona, sprawdzaj¹c kompletno�æ
oferty, poprawno�æ z³o¿onych dokumentów.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%.
Oferty nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy i Miasta w Tyczynie
pok. 21 - sekretariat. Termin sk³adania ofert up³ywa dnia
22 lipca 2005 r. o godzinie 9.00.

Otwarcie ofert nast¹pi 22 lipca 2005 r. o godzinie 9.15  w Urzê-
dzie Gminy i Miasta w Tyczynie -  sala posiedzeñ.
Termin zwi¹zania ofert¹ wynosi 30 dni licz¹c od up³ywu termi-
nu sk³adania ofert.
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Na pierwszym piêtrze UGiM obejrzeæ mo¿na dwie wystawy.
Pierwsza, zatytu³owana �Nie zabierajmy rzekom ich

przestrzeni�, nawi¹zuje do cyklu artyku³ów publikowanych
w �GT�. Na kilkunastu planszach obejrzeæ mo¿na, jak reaguj¹
rzeki na ingerencjê cz³owieka  w ich przestrzeñ. Ciekawe zw³asz-
cza dla tych, którzy rokrocznie prze¿ywaj¹ koszmar zalanych
piwnic, podwórek  i zniszczonych przez wodê zasiewów.

Druga wystawa - �Plastyczne opowie�ci ze Szko³y Pod-
stawowej  w Budziwoju�, przedstawia  ró¿norodne, barwne
i ciekawie wykonane prace plastyczne uczniów z SP Budzi-
wój, pod okiem mgr Izabeli Liskowicz.

Zachêcamy wszystkich odwiedzaj¹cych UGiM do
obejrzenia tych interesuj¹cych  wystaw.

                                      mgr Ma³gorzata Jarosiñska

AUTO    KANAS    ASO
Fiat, Alfa Romeo, Lancia

 36-020 Tyczyn, ul. Ko�ciuszki 12
Tel./fax 22-99-032 kom. 0605-132-264

> Stacja kontroli pojazdów
* motocykle, motorowery
   * samochody osobowe, dostawcze, ciê¿arowe do 3,5 t.
      * ci¹gniki rolnicze
         * pojazdy samochodowe zasilane gazem
            * badanie techniczne w Polsce
                                - samochody sprowadzone z zagranicy
               * okresowe badania pojazdów m-ki SAM
                  * nadawanie numerów indentyfikacyjnych

> Ca³odobowa pomoc drogowa - 4,2 t ³adowno�ci:
samochody, wózki wid³owe, maszyny.

> Kompleksowe naprawy blacharsko-lakiernicze
samochodów osobowych, dostawczych, ciê¿arowych,
autobusów (kabina bezpy³owa, p³yta, pomiar).

> Bezgotówkowe naprawy powypadkowe wszystkich marek.
     Zapraszamy: pn.-pt. od 8.00 do 19.00

    soboty od 8.00 do 14.00

Ci¹g dalszy ze strony 8

Zebrani poinformowani zostali o wynikach ankiety przeprowa-
dzonej w trakcie pierwszego spotkania, najwiêksz¹ liczbê g³o-
sów otrzyma³o zadanie pn.: Stworzenie �mapy aktywno�ci� or-
ganizacji pozarz¹dowych i inicjatyw w gminie - wykaz organiza-
cji wraz ze wskazaniem rodzaju dzia³alno�ci, bêdzie ono realizo-
wane przez gminê. Pozwoli to zarówno Urzêdowi jak i mieszkañ-
com na zorientowanie siê jakie organizacje dzia³aj¹ na terenie
Gminy, czym siê zajmuj¹, jakie zadania gminne realizuj¹ b¹d�
mog¹ realizowaæ.

W zwi¹zku z tym zwrócili�my siê do organizacji pozarz¹-
dowych, grup nieformalnych (klubów i kó³ zainteresowañ) dzia-
³aj¹cych w Gminie Tyczyn o wype³nienie formularza identyfika-
cyjnego organizacji. Je¿eli która� z organizacji nie zosta³a przez
nas zidentyfikowana prosimy o pobranie (druk dostêpny na
stronie  www.tyczyn.pl oraz w budynku Urzêdu w pok. nr 28)
i dostarczenie wype³nionego formularza drog¹ pocztow¹, elek-
troniczn¹ (tyczyn@intertele.pl) lub bezpo�rednio do Urzêdu.

W trakcie spotkania przedyskutowany zosta³ Program
Wspó³pracy Gminy Tyczyn z organizacjami pozarz¹dowymi oraz
zebrano wype³nione formularze. Mo¿na by³o zapoznaæ siê ze
szczegó³ami akcji Przejrzysta Polska. Spotkanie umo¿liwi³o
wymianê do�wiadczeñ pomiêdzy organizacjami.

Samorz¹d z zasadami

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne OW w Rzeszowie
zaprasza do udzia³u w bezp³atnym szkoleniu przygotowuj¹cym
do zawodu samodzielnego ksiêgowego, wspó³finansowanym
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracuj¹cych osób doros³ych.
Wymagane dokumenty:

- za�wiadczenie kierownika zak³adu pracy o zatrudnieniu,
wype³niony formularz zg³oszeniowy.

Kwalifikacja do udzia³u w szkoleniach odbêdzie siê na
podstawie z³o¿onych dokumentów z uwzglêdnieniem kolejno-
�ci zg³oszeñ. Zg³oszenia sk³adaæ nale¿y w biurze PTE w Rzeszo-
wie, ul. Hetmañska 15, tel. 85 338 15, 85 336 49, w terminie
14-15 lipca i 18 lipca 2005 r. w godz. 14.00 - 18.00.

Zg³oszenia nades³ane poczt¹ nie bêd¹ rozpatrywane.
Formularz zg³oszeniowy oraz szczegó³owe informacje nt.

zasad rekrutacji i szkoleñ dostêpne s¹ pod ww. adresem.

Bezp³atne szkolenie

Brudne sprawy?                 Zdrowe rozwi¹zanie!

OCZYSZCZALNIE
Systemy oczyszczania FAST
Zastosowanie:
- budownictwo jednorodzinne
- osiedla mieszkaniowe
- obiekty komercyjne i przemys³owe
- odnawianie niesprawnych systemów.

16 lipca br. o godz. 10.00 w sali narad UGiM w Tyczynie
odbêdzie siê prezentacja przydomowych oczyszczalni �cieków.

                                       Serdecznie zapraszamy!

Stypendia dla studentów

Powiat Rzeszowski przystêpuje w br. do realizacji projek-
tu �Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa
podkarpackiego w roku akademickim w roku 2005/2006�.

wydawanie formularzy oraz nabór wniosków o przyzna-
nie stypendium prowadzone bêdzie od 11 lipca do 31sierpnia br.
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Grunwaldzka 15, pok.
466, w godz. 7.30 - 15.30.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ na stronach
www. powiat.rzeszow.pl oraz telefonicznie
                                                        pod nr: 867-14-66 lub 867-14-70
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Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje  mieszkañców  gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
 od 8.00 do 15.30

                                      (I piêtro)

Warto siê ubezpieczyæ

Cena bezpiecznego podró¿owania
Dom Kultury w Tyczynie oraz

jego Filie zapraszaj¹ dzieci ze szkó³
podstawowych na zajêcia wakacyj-
ne, które odbywaæ siê bêd¹ do
15 lipca br. Dok³adne godziny zajêæ
oraz program znajduj¹ siê na og³o-
szeniach w ka¿dej placówce.

M³odzie¿ gimnazjaln¹ i szkó³
�rednich prosimy o sk³adanie pro-
pozycji  programu wspólnie spêdza-
nych wakacji.

                      Adam Ko�ció³ek
                        Doradca Ubezpieczeniowy

                              Opracowa³a
          mgr Gra¿yna Wy¿ykowska

Kiedy i jak nagradzaæ
Nagrody w postaci prezentów po-

winny wi¹zaæ siê ze szczególnymi okazja-
mi lub osi¹gniêciami, np. na zakoñczenie
roku szkolnego, nowy rok, urodziny, cza-
sami te¿ z powodu pokonania przez dziec-
ko wyj¹tkowych trudno�ci w czytaniu,
ortografii, matematyce. Obserwacje wy-
kazuj¹, ¿e nasze dzieci dostaj¹ za du¿o
prezentów, a odczuwaj¹ niedosyt nagród
w innej postaci, np. pieszczot, wspólnej
zabawy, pochwa³y, akceptacji rodziców,
wyra¿enia rado�ci z ich osi¹gniêæ.
        Nagrodê (np. rower, pi³kê, ³y¿wy)
mo¿emy wcze�niej zapowiedzieæ, aby
dziecko d¹¿y³o do jej zdobycia, zw³asz-
cza, gdy ma do pokonania trudno�ci. Np.
je¿eli nauczysz siê dobrze czytaæ w tym
roku, to... Mo¿esz liczyæ na now¹ zabaw-
kê, pod warunkiem�Oczekiwana nagro-
da niektóre dzieci mobilizuje do wysi³ku,
do wytrwa³o�ci, dok³adno�ci, wzmacnia
wiêc pracowito�æ, podtrzymuje aktyw-
no�æ. Nadmierna ilo�æ nagród uzyskiwa-
nych bez odpowiedniego uzasadnienia

Kary i nagrody
     w wychowaniu (4)

demoralizuje i demobilizuje. Dziecku nie
zale¿y ju¿ na nowej zabawce, a mama wci¹¿
obiecuje, wci¹¿ przynosi now¹ lalkê, sa-
mochód itd. Warto�æ nagrody maleje, sku-
teczno�æ nagradzania - tak¿e. Nie musimy
nagradzaæ za zwyk³e spe³nianie obowi¹z-
ków, chocia¿ wzorowe wykonywanie co-
dziennych zajêæ te¿ zas³uguje na pochwa-
³ê. Nie ma potrzeby wyp³acania honora-
rium za pi¹tki zdobyte w szkole, gdy¿ sama
pi¹tka jest ju¿ zap³at¹ za naukê.
Kiedy i jak dziecko mo¿e byæ ukarane?

Kara jest odczuwana jako przy-
kro�æ, niespe³nienie oczekiwañ, wstyd,
upokorzenie, odrzucenie przez rodziców.
Trzeba j¹ dostosowywaæ do wieku i roz-
woju dziecka, a tak¿e do rodzaju przewi-
nienia. Dziecko 3-letnie, które nie rozumie,
dlaczego nie nale¿y w³¹czaæ urz¹dzeñ elek-
trycznych, wyjmowaæ szklanych rzeczy z
kredensu, niszczyæ czego� itp. mo¿na uka-
raæ zwyk³ym klapsem ze s³ownym uzupe³-
nieniem, ¿e tego robiæ nie wolno. W sto-
sunku do dziecka w wieku szkolnym nie
stosujemy kar fizycznych, a zawstydza-
my je, strofujemy zawsze z uzasadnieniem,
motywacj¹ i perswazj¹.

Formy karania mog¹ byæ ró¿ne, np.
wyra¿anie dezaprobaty, wymówki, okaza-

nie ch³odu uczuciowego, odmówienie
dziecku czego�, do czego by³o przyzwy-
czajone (np. wspólnej zabawy, wieczor-
nej pogawêdki), wyra¿enie swego zmar-
twienia, pokazanie przykro�ci.

Czêsto stosowana, niesprawiedli-
wa, zbyt ostra mo¿e wywo³ywaæ niezamie-
rzone skutki, np. niechêæ do karz¹cego,
co bardzo utrudnia pracê wychowawcz¹
z dzieckiem. B³êdem jest stosowanie su-
rowych kar za przewinienia b³ahe.

Gdy dziecko spodziewa siê kary za
otrzyman¹ dwójkê, za rozbity wazonik,
zgubiony piórnik, wówczas stara siê ukryæ
przewinienie lub zaczyna k³amaæ.
      Kara, nawet ma³a, mo¿e skutkowaæ,
gdy dziecko bêdzie przekonane, ¿e jest
ona sprawiedliwa i gdy osoba karz¹ca ma
autorytet. Je�li dziecko ma pozytywny
stosunek do rodziców, gdy ich kocha
i ceni. Wówczas zwyk³a wymówka z ich
strony, smutek na twarzy matki powoduje
zmiany w zachowaniu. W przypadku, gdy
jest to osoba ma³o znacz¹ca, obojêtna,
tê sam¹ wymówkê potraktuje jako zrzê-
dzenie.                                                   (koniec)

Czy wiesz, ¿e za niewielkie pieni¹-
dze mo¿esz zapewniæ sobie bezcenny spo-
kój wypoczywaj¹c w wymarzonym miej-
scu lub pracuj¹c za granic¹.

Na urlopie we Francji przebywa
czteroosobowa rodzina, 2 osoby doro-
s³e oraz dwoje dzieci. Podczas pobytu na
wakacjach jedno z dzieci dozna³o obra-
¿eñ w wypadku rowerowym. W trakcie
wizyty lekarskiej okaza³o siê, ¿e poza
drobnymi st³uczeniami ma równie¿ z³a-
man¹ rêkê. Koszty wizyty lekarskiej,
transportu do szpitala, badañ i leczenia
wynios³y razem 2 000 euro - w pe³ni po-
kryte przez Towarzystwo Ubezpieczenio-
we. Po powrocie do kraju i zakoñczeniu
leczenia, lekarz orzecznik orzek³ trwa³y
uszczerbek na zdrowiu. W ramach ubez-
pieczenia wyp³acone zosta³o dodatko-
we �wiadczenie w wysoko�ci 650 z³. Cena
zakupu ubezpieczenia dla 4 osób - 60 z³.

Pe³n¹ ochronê kosztów leczenia
szpitalnego mo¿e otrzymaæ tak¿e osoba,
która wyjecha³a do pracy. Indywidualnie
wyje¿d¿aj¹c do pracy za granic¹ do koñ-
ca nie wiemy czy mamy pe³n¹ ochronê

medyczn¹, czy nie, czy pracujemy legal-
nie a mo¿e �na czarno�.

Mo¿e warto wykupiæ sobie takie
ubezpieczenie w kraju, które obejmuje:
- leczenie ambulatoryjne, szpitalne, sto-
matologiczne i zwi¹zane z ci¹¿¹;
- pokrycie kosztów dora�nej pomocy me-
dycznej, transportu ubezpieczonego do
szpitala;
- powrót ubezpieczonego do kraju celem
dalszego leczenia;
- wcze�niejszy powrót do kraju w przy-
padku zdarzeñ losowych, choroby lub
�mierci osoby bliskiej w miejscu zamiesz-
kania;
- transport zw³ok do kraju lub zorganizo-
wanie pogrzebu za granic¹;
- pomoc prawna: zorganizowanie i pokry-
cie kosztów adwokackich w postêpowa-
niu przed organami wymiaru sprawiedli-
wo�ci.

Koszt zakupu takiej ochrony to
kwota od 3 z³ za dobê - stawki za leczenie
za granic¹ wahaj¹ siê od kilkuset do kilku-
dziesiêciu tysiêcy euro.

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

24 lipca 2005 r.
Termin sk³adania tekstów up³ywa

18 lipca 2005 r.
                  Zdjêcia mile widziane
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Na VIII Mistrzostwach Polski Che-
erleaders, które odby³y siê 4-5 czerwca br.
w Staszowie startowa³o ok. 800 dziewcz¹t
z 50 klubów. Zespó³ �Flimero� debiutowa³
w tej imprezie, reprezentuj¹c jako jedyny
województwo podkarpackie. I, mimo ¿e
przy reprezentacjach Warszawy, Krakowa
i innych miast, Tyczyn nie by³ znany,
dziewczêta stanê³y na wysoko�ci zadania.
Ciê¿ka praca przed Mistrzostwami zaowo-
cowa³a. Dziewczêta, pe³ne u�miechu, piêk-
nie zaprezentowa³y swoje uk³ady, zrobi³y
du¿e wra¿enie na sêdziach i znalaz³y siê
w fina³owej szóstce. Bior¹c pod uwagê
wysoki poziom rywalizuj¹cych zespo³ów,
zdobyte V miejsce na Mistrzostwach Pol-
ski jest ogromnym sukcesem, z którego
siê cieszymy. Zaistnia³y�my jako Zespó³
�Flimero� z Tyczyna w Polsce, i to te¿ cieszy.

Udany debiut �Flimero�

W Grabownicy Starzyñskiej odby³
siê Wojewódzki Turniej £uczniczy,
z udzia³em ponad 100 ³uczników z woj. pod-
karpackiego w ró¿nych kat. wiekowych.
W tej stawce by³a 3 osobowa reprezenta-
cja �Jaru� Kielnarowa, debiutuj¹ca w im-
prezie rangi wojewódzkiej. Start - jak na
pierwsze zawody - wypad³ nie�le, a przy-
pomnê, ¿e trenuj¹ oko³o pó³ roku. Zawod-
nicy strzelali na czterech dystansach, tj.
10, 15, 20 i 25 m. W kat. m³odzików m³od-
szych Dorota Rz¹sa zajê³a V miejsce, An-
d¿elika P³onka VII, a Marcin Pomyka³a
by³ VI. Wed³ug oceny trenerów najlepiej
zaprezentowa³ siê Marcin, który jak na de-
biutanta zdoby³ sporo puktów. W zawo-
dach mog³aby wyst¹piæ liczniejsza grupa
z Kielnarowej i Tyczyna, lecz ze wzglêdu
na brak ³uków (ka¿dy zawodnik musi mieæ
w³asny ³uk), wyjazd w szerszym gronie na
razie nie jest mo¿liwy.

Tenis sto³owy.
Na obóz letni kadry woj. podkar-

packiego zosta³y powo³ane Sylwia Pa�ko
i Dorota Rz¹sa. Obóz odbêdzie siê
w dniach 5-16 sierpnia br. we Frysztaku.

                     mgr Jolanta Magda

£ucznictwo.

                              Ryszard Rz¹sa

Pi³ka no¿na.
10 lipca br. o godz. 16.00 rozpocz-

n¹ siê mecze eliminacyjne turnieju �O Pu-
char Burmistrza�.  Mecze dru¿yn wyloso-
wane do I grupy (Tyczyn, Bia³a, Herma-
nowa) rozgrywanebêd¹ na stadionie
�Strugu� w Tyczynie, a II grupa (Kielna-
rowa, Borek Stary, Budziwój) graæ bêdzie
na boisku w Parku.
       Fina³y rozegrane zostan¹ 24 lipca br.
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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, wizerunki

Firma IMPALA
Tomasz Janik, Borek Stary 340 a
                                                  Tel. 22-98-097

Bar  �U Wiktora�
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

Ziemia - transport, Gmina Tyczyn
Tel. 22-93-887 - do 17.00;       0-698-328-950;
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SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

Sprzedam dom murowany  piêtrowy na dzia³ce o pow.
32 ary w Tyczynie, ul. Szopena 16.
(110/3)                                          Tel. 0-694-973-617

Sprzedam dwie dzia³ki - o pow. 42 ary i 54 ary
w Hermanowej.
(111/3)                                                Tel. 22-91-509

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 22 ary w z mo¿li-
wo�ci¹ podzia³u - Budziwój Studzianka. Pozwolenie na
budowê, woda, pr¹d - na dzia³ce.
(112/2)                                          Tel. 0-603-744-393

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 53 ary w Borku Sta-
rym.Eryka Zimna, Borek Stary 379.
(113/1)                                          Tel. 0-887-485-647

   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.

Podejmê pracê w charakterze opiekunki dla dziecka lub
do sprz¹tania domu, w rejonie Budziwoja i okolicy.
(29/1)                                                  Tel. 22-19-022

Ubezpieczenia - odszkodowania
Budziwój, �Delikatesy Centrum�
                               Tel. 22-19-172, 0-609-316-170

Sklep meblowy �Styl�
o f e r u j e

* dywany * meble
* lustra * upominki

*szklane sto³y * szafy wnêkowe
* metaloplastykê

Tyczyn, ul. Rynek 15 (obok poczty)
Czynne pn.-pt. 8.00 - 18.00        Sobota 8.00 - 13.00

Tel. 22-91-532


