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Ptasia grypa
coraz gro�niejsza

Od poniedzia³ku tj. od 17 pa�dzier-
nika 2005 r. nie wolno trzymaæ drobiu na
otwartej przestrzeni - tak zadecydowa³
minister rolnictwa. Zabójczy wirus ptasiej
grypy jest ju¿ w Rumunii, zaledwie 400
kilometrów od Polski. Jest zakaz handlu
¿ywym drobiem na targowiskach i baza-
rach, organizowania targów wystaw i po-
kazów ptaków lub konkursów. Dotyczy
to kur, kaczek, gêsi, indyków, przepiórek,
perlic ba¿antów, strusi, go³êbi i kuropatw.
Szczyt ptasiego ruchu spodziewany jest
na prze³omie pa�dziernika i listopada.
Wtedy jest te¿ najwiêksze prawdopodo-
bieñstwo wyst¹pienia wirusa w Polsce.

W zwi¹zku z tym w fermach i go-
spodarstwach rolnych jest zakaz wypusz-
czania drobiu na otwart¹ przestrzeñ. Z³a-
manie zakazu grozi kar¹ grzywny.

Jak zmniejszyæ ryzyko zara¿enia
ptasi¹ gryp¹:
* Nale¿y trzymaæ ptactwo domowe w za-
mkniêciu. To uchroni je przed kontaktem
z dzikimi kaczkami i gêsiami, które mog¹
byæ zara¿one.
* Nie wpuszczaæ nikogo, oprócz hodow-
ców i lekarzy, do ferm drobiowych.
* Unikaæ do po³owy listopada kontaktu
z rzekami, jeziorami, lasami, gdzie groma-
dzi siê wêdruj¹ce ptactwo.
* Unikaæ ferm drobiowych, ulicznych go-
³êbi, wróbli i innego ptactwa. Po ewentu-
alnym kontakcie dok³adnie nale¿y umyæ
rêce myd³em.
* Nie jedzmy surowego miêsa drobiowe-
go i jajek. Wirus ptasiej grypy ginie w tem-
peraturze 90o  C przy minimum 10 minu-
tach gotowania.                                  (bk.)

Przypominamy, ¿e
15 wrze�nia br. up³yn¹³ termin

p³atno�ci
- III raty podatku rolnego
- III raty podatku od nieruchomo�ci
- II raty podatku od �rodków
                            transportowych
Podatek op³acaæ mo¿na:

- w kasie UGiM Tyczyn, na
II piêtrze UGiM, czynnej w godz.
od 8.00 do 15.00

- u so³tysów
- w BS w Tyczynie na konto

Gminy Tyczyn
nr 64 9164 0008 2001 0000 0286 0015.

25 pa�dziernika br. odbêdzie siê
sesja Rady Miejskiej w Tyczynie. Porz¹-
dek obrad przewiduje podjêcie uchwa³
w sprawach:
> zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿yczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie na wykonanie zadania pod nazw¹
�Budowa stacji uzdatniania wody w Ty-
czynie�,
> zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci,
> przeznaczenia do sprzeda¿y mienia ko-
munalnego (13 dzia³ek),
> zawarcia umowy i zabezpieczenia  dofi-
nansowania  przedsiêwziêcia  pod nazw¹
�Budowa sali sportowej 24 x 44 m przy
Gimnazjum w Tyczynie�,

Sesja Rady Miejskiej
> zmiany uchwa³y nr XXVI/202/2005
z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie bud¿etu
Gminy na 2005 r.,
> wyboru banku do wykonywania ban-
kowej obs³ugi bud¿etu Gminy Tyczyn,
> okre�lenia warunków sprzeda¿y oraz za-
sad usytuowania na terenie gminy Tyczyn
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych,
> zmiany uchwa³y nr XIV/113/2003 z dnia
9 grudnia 2003 r. dotycz¹cej ustalenia licz-
by punktów sprzeda¿y napojów alkoho-
lowych na terenie Gminy Tyczyn,
>  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przy ul. Cegielnianej
w Budziwoju.

Z uwagi na wyga�niêcie mandatu
radnego Juliana Piêty, Wojewoda Podkar-
packi zarz¹dzi³ przeprowadzenie wyborów
uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Ty-
czynie. Wybory odbêd¹ siê w dniu
11 grudnia 2005 r. w Okrêgu Wyborczym
nr 6 obejmuj¹cym So³ectwo Budziwój.
W Okrêgu Wyborczym nr 6 wybierany bê-
dzie jeden radny.

Kalendarz wyborczy
* do 27 pa�dziernika 2005 r.
- powo³anie przez Komisarza Wyborcze-
go w Rzeszowie Miejskiej Komisji Wybor-
czej w Tyczynie; Miejska Komisja Wybor-
cza ma siedzibê w budynku UGiM, Ty-
czyn ul. Rynek 18,
* do 10 listopada 2005 r.
- zg³oszenie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Tyczynie list kandydatów na radnego,
* do 17 listopada 2005 r.
- przyznanie przez Miejsk¹ Komisjê Wy-
borcz¹ w Tyczynie numerów dla zareje-
strowanych list kandydatów,

Budziwój

Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej
* do 18 listopada 2005 r.
- powo³anie Obwodowych Komisji Wy-
borczych; podanie do publicznej wiado-
mo�ci informacji  o numerach i granicach
obwodów g³osowania oraz o wyznaczo-
nych siedzibach Obwodowych Komisji
Wyborczych,
* do 25 listopada 2005 r.
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej
Komisji Wyborczej w Tyczynie o zareje-
strowanych listach kandydatów na rad-
nego, zawieraj¹cego numery list, dane
o kandydatach umieszczone  w zg³osze-
niach list wraz z ewentualnymi oznacze-
niami list i kandydatów,
* do 27 listopada 2005 r.
- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzê-
dzie Gminy i Miasta,
* 10 grudnia 2005 r.
- przekazanie Przewodnicz¹cym Obwodo-
wych Komisji Wyborczych spisu wybor-
ców,
* 11 grudnia 2005 r. w godz. 6.00-20.00
- przeprowadzenie g³osowania.

Harmonogram wymiany dowodów osobistych

Do 31 grudnia 2005 r.
wydane w latach 1981 - 1991

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
wydane w latach 1992 - 1995

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
wydane w latach 1996 - 2000.
Wniosek o wydanie nowego

dowodu nale¿y sk³adaæ osobi�cie -
w UGiM w Tyczynie, pok. 31, II piêtro.

Do z³o¿enia wniosku niezbêdne s¹:
> 2 zdjêcia,
> odpis aktu urodzenia  (kawaler, panna),
> odpis aktu ma³¿eñstwa (¿onaci, mê¿atki,
wdowcy, wdowy, rozwiedzeni),
> wype³niony formularz wniosku,
> potwierdzenie wp³aty dokonanej
w kasie UGiM w wysoko�ci 30 z³.



3G£OS TYCZYNA    20/2005

II tura  wyborów  Prezydenta RP

Na podstawie art.24 ust.1 ustawy
z dnia 27 wrze�nia 1990 r. o wyborze Pre-
zydenta RP oraz Uchwa³y Nr XXVII/209/
01 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29
maja 2001r. w sprawie podzia³u Gminy
i Miasta Tyczyn na obwody g³osowania

podaje siê do publicznej wiadomo�ci

 informacjê o numerach, granicach obwo-
dów g³osowania oraz siedzibach obwo-
dowych komisji wyborczych, w których
zostan¹ przeprowadzone wybory Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
9 pa�dziernika 2005 r.

> Obwód wyborczy nr 1
Miasto Tyczyn - ulice: Asnyka, Cicha,
Kiliñskiego, Kopernika, Ko�ciuszki,
Krêta, Lasek, Le�na, £any, Mickiewicza,
Mokra Strona, Partyzantów, Plac Wolno-
�ci, Podwale, Polna, Rynek, Szopena,
�w. Katarzyny, Targowa,Wyzwolenia,
Zagrody.
Siedziba - M-GOKw Tyczynie
           (sala widowiskowa), tel. 22-19-410.

> Obwód wyborczy nr 2
Miasto Tyczyn - ulice: Grunwaldzka,
Kazimierza Wielkiego, Konopnickiej,
ks. Betañskiego, Kwiatowa, Ogrodowa,
Orkana, Orzeszkowej, Parkowa, Pileckich,

Potoki, Przesmyk, Pu³anek, Sadowa, Sien-
kiewicza, S³owackiego, Sportowa, Stawo-
wa, Tycznera, Wodzickich.
Siedziba - M-GOK w Tyczynie (holl),
                                                tel. 22-19-363.

> Obwód wyborczy nr 3
So³ectwo Matysówka.
Uwaga, zmiana siedziby Obwodowej
Komisji Wyborczej
Siedziba - Szko³a Podstawowa
                       w Matysówce, tel. 22-99-838.

> Obwód wyborczy nr 4
So³ectwo Kielnarowa bez przysió³ka
Czerwonki Kielnarowskie.
Uwaga, zmiana siedziby Obwodowej
Komisji Wyborczej
Siedziba - Szko³a Podstawowa
                       w Kielnarowej, tel. 22-19-344.

> Obwód wyborczy nr 5
So³ectwo Borek Stary.
Siedziba - Dom Ludowy
                    w Borku Starym, tel. 22-98-072.

> Obwód wyborczy nr 6
So³ectwo Hermanowa oraz przysió³ek
Czerwonki Kielnarowskie.
Uwaga, zmiana siedziby Obwodowej
Komisji Wyborczej
Siedziba - Szko³a Podstawowa
                     w Hermanowej, tel. 22-19-260.

> Obwód wyborczy nr 7
So³ectwo Budziwój - ulice: B³. Ks. Kowal-
skiego, Go³êbia, Góra, Grunwaldzka, Ja-
rzêbinowa, Jesionowa, Ko�cielna, Kwia-
towa, Le�na, Milenijna  od nr 1 do 37 i od
nr 2 do 80, M³yñska, Nadziei, Por¹bki,
Poselska, Potoki, Potokowa, Pu³anek, S³o-
neczna, Sportowa, Studzianki, Wiosenna.
Uwaga, zmiana siedziby Obwodowej
Komisji Wyborczej
Siedziba - Szko³a Podstawowa
                        w Budziwoju, tel. 22-19-938.

> Obwód wyborczy nr 8
So³ectwo Budziwój - ulice: Cegielniana,
Cicha, Dêbowa, Dworska, Jana Paw³a II,
Karmelicka, Legionistów, Lipowa, Majo-
wa, Makuszyñskiego, Milenijna od nr 39
do 51 i od nr 82 do 256, Podmiejska,
Pogodna, Polna, Po³udniowa, Sasanki,
S³owicza, Soko³a, Spokojna, Stawowa,
Szkolna, �w. Agnieszki, �w. Antoniego,
Witosa.
Siedziba - Klub �Country�
                         w Budziwoju, tel. 22-99-741.

> Obwód wyborczy nr 9
So³ectwo Bia³a. Lokal przystosowany do
potrzeb wyborców niepe³nosprawnych.
Siedziba - Szko³a Podstawowa
                                 w Bia³ej, tel. 22-19-234.
Lokale wyborcze w dniach g³osowania
otwarte bêd¹ w godz. 6.00-20.00.

Urz¹d Gminy i Miasta w Tyczynie
zaprasza przedstawicieli organizacji poza-
rza¹dowych na spotkanie, które odbêdzie
siê 3 listopada br. (czwartek) o godz.
14.00 w sali narad UGiM w Tyczynie.

Podczas spotkania stowarzyszenia
dzia³aj¹ce na terenie gminy Tyczyn, bêd¹
mog³y zg³aszaæ propozycje zadañ prio-
rytetowych finansowanych z bud¿etu gmi-
ny  w 2006 r.

UGiM opracowuje wykaz gmin-
nych organizacji pozarz¹dowych.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê do
wszystkich organizacji pozarz¹dowych,
grup nieformalnych (klubów i kó³  zainte-
resowañ), którzy nie z³o¿yli formularza
identyfikacyjnego swojej organizacji
o wype³nienie i dostarczenie do Urzêdu,
pok. 28.

Ankietê mo¿na pobraæ ze strony
internetowej i BIP Urzêdu.                  (jk)

  Spotkanie organizacji
pozarz¹dowych

23 pa�dziernika 2005

Miejsko-Gminny O�rodek Kultu-
ry i Parafia p.w. Narodzenia Naj�wiêtszej
Marii Panny w Sêdziszowie M³p. oraz
WDK w Rzeszowie zapraszaj¹ m³odzie¿
szkó³ �rednich i osoby doros³e do udzia³u
w Podkarpackim Konkursie Poezji Religij-
nej - w kat. recytacja, poezja �piewana,
monodram.

Tegoroczna edycja Konkursu
po�wiêcona jest wy³¹cznie twórczo�ci
literackiej Karola Wojty³y (poezja, homi-
lie, pisma prozatorskie w tym listy, ency-
kliki, itp.).
* Recytator lub �piewaj¹cy poezjê pre-
zentuje dwa teksty (oddzielnie lub ³¹cznie
w formê tzw. wykonania ³¹czonego).
* Czas wystêpu nie mo¿e przekraczaæ 10
min., a monodramu 30 min.
* Recytator lub �piewaj¹cy poezjê ma
mo¿liwo�æ wykorzystania pozas³ownych

Konkurs Poezji Religijnej
i pozamuzycznych �rodków wyrazu arty-
stycznego, je¿eli maj¹ one na celu wzbo-
gacenie interpretacji utworów.
* Wykonawcy �piewaj¹cemu poezjê mo¿e
towarzyszyæ akompaniator lub zespó³
muzyczny. Komisja artystyczna w kate-
gorii poezji �piewanej wyodrêbni ocenê
solistów i grup muzykuj¹cych jako od-
dzielne prezentacje.
* Uczestników obowi¹zuj¹ schludne i sto-
sowne ubiory.

Eliminacje wstêpne odbêd¹ siê
3 listopada br.  (czwartek) o godz. 10.00
w Miejsko-Gminnym O�rodku Kultury
w Tyczynie, tel. 22-19-363. Termin zg³o-
szeñ do udzia³u w tyczyñskich elimina-
cjach up³ywa 27 pa�dziernika br.

Fina³ Konkursu po³¹czony z wrê-
czeniem nagród i wyró¿nieñ odbêdzie siê
9 grudnia br.
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Wy¿sza Szko³a Spo³eczno-Gospo-
darcza w Tyczynie, powo³ana do ¿ycia
dziêki zaanga¿owaniu tak¿e miejscowego
samorz¹du, rozpoczê³a uroczy�cie jubile-
uszowy rok akademicki w swojej historii.

W sobotê, 8 pa�dziernika, w naj-
wiêkszej auli kompleksu akademickiego
�Za Pa³acem� przy ul. Orkana, trudno by³o
znale�æ wolne miejsce. Dopisali zaprosze-
ni go�cie, a tak¿e, oczywi�cie, studenci.
W tym roku w WSSG kszta³ci siê blisko
1400 osób. Mniej wiêcej co trzecia z nich
studiuje na pierwszym roku.

Rok akademicki rozpoczêty

To w³a�nie ci studenci dominowa-
li podczas inauguracji roku. Z³o¿yli �lu-
bowanie, a rektor uczelni, prof. Mariola
Wierzbicka, uroczy�cie (przez dotkniêcie
rektorskim ber³em) przyjê³a ich do spo³ecz-
no�ci akademickiej. Indeksy wrêczy³ pro-
rektor WSSG, dr Kazimierz Surowiec. Stu-
dencki hymn �Gaudeamus igitur�� (�Ra-
dujmy siê wiêc��) od�piewa³ chór Uni-
wersytetu Rzeszowskiego.

Z okazji 10-lecia istnienia uczelni
gratulacje na rêce Pani Rektor przes³ali
m.in.: minister edukacji narodowej Miro-
s³aw Sawicki, ordynariusz diecezji rze-
szowskiej biskup Kazimierz Górny, a tak-
¿e wojewoda podkarpacki Jan Kurp. Rek-
tor Mariola Wierzbicka przypomnia³a za�
w swoim wyst¹pieniu najwa¿niejsze fak-

ty z historii WSSG. Zapewni³a te¿, ¿e do-
³o¿y wszelkich starañ, �aby jak najlepiej
reprezentowaæ� szko³ê, �dbaæ o jej dobre
imiê i dalszy rozwój� (fragmenty wyst¹-
pienia prof. Wierzbickiej przytaczamy
w tym wydaniu �G³osu Tyczyna�).

Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³
prof. Aleksander Bobko - filozof, dziekan
Wydzia³u Socjologiczno-Historycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego (zdj. obok).
Tematyka wyk³adu pt. �Pojêcie sprawie-
dliwo�ci: tradycja i wspó³czesno�æ� do-
skonale korespondowa³a z debat¹ publicz-
n¹ towarzysz¹c¹ ostatnim kampaniom wy-
borczym w naszym kraju.

Dziesi¹tej inauguracji roku akade-
mickiego w murach WSSG towarzyszy³o
kilka wyj¹tkowo mi³ych akcentów.

Z socjologi¹ i politologi¹ na ty
Tyczyñska WSSG kszta³ci obec-

nie, w trybie dziennym i zaocznym, na
dwóch kierunkach akademickich: so-
cjologii (studia licencjackie i magister-
skie) oraz politologii z europeistyk¹
(studia licencjackie).

Studenci socjologii maj¹ do wy-
boru kilka specjalno�ci zawodowych.
W tym roku uczelnia otworzy³a dwie
nowe: pracê socjaln¹ (zarówno na stu-
diach licencjackich, jak i magisterskich)
oraz turystykê i rekreacjê (na studiach
magisterskich). Spo�ród dotychczaso-
wych specjalno�ci nies³abn¹cym zain-
teresowaniem ciesz¹ siê: komunikowa-
nie spo³eczne oraz organizacja i zarz¹-
dzanie (na studiach licencjackich), a
tak¿e zdrowie i medycyna oraz zarz¹-
dzanie kryzysowe (na uzupe³niaj¹cych
studiach magisterskich).

Uzupe³nieniem oferty edukacyj-
nej WSSG s¹ studia podyplomowe: so-
cjologia zarz¹dzania kryzysowego; so-
cjologia organizacji i zarz¹dzania o�wia-
t¹; filologa polska oraz wiedza o spo³e-
czeñstwie i integracji europejskiej.

Odznaczeni pracownicy WSSG
Srebrym Krzy¿em Zas³ugi:
- mgr Gra¿yna Bu¿
- mgr in¿. Jacek Grochala
- mgr Anna ̄ urek
Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi
- Stanis³aw Giba³a
- in¿. Ma³gorzata Majchrowska-Leniart
- mgr Urszula Rosa
- mgr Kamila Warcho³

Siedmioro pracowników zas³u¿o-
nych w rozwoju tej uczelni zosta³o odzna-
czonych przez prezydenta RP srebrnymi
lub br¹zowymi Krzy¿ami Zas³ugi. Deko-
racji dokona³ wicewojewoda podkarpacki
Stanis³aw D³ugosz. Ponadto w³adze uczel-
ni wyró¿ni³y i nagrodzi³y upominkami
ksi¹¿kowymi najlepszych studentów mi-
nionego roku akademickiego.

Zaproszenie na inauguracjê przyjêli
m.in.:
- ks. pra³at Józef Stanowski, przedsta-
wiciel JE ks.biskupa ordynariusza die-
cezji rzeszowskiej
- mgr Anna Paku³a-Sacharczuk, pos³an-
ka elekt
- dr Andrzej Szlachta, pose³ elekt
- mgr Stanis³aw D³ugosz, I wicewoje-
woda podkarpacki
- dr hab. prof. UR Ewa Orlof, prorektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego
- dr Alicja Bar³owska-£apka, prorektor
Wy¿szej Szko³y Hotelarstwa i Turysty-
ki w Ja�le
- pan Kazimierz Szczepañski, burmistrz
Gminy Tyczyn, prezes zarz¹du spó³ki
�Scientia�
- dr hab. prof. WSIiZ Tadeusz Chro-
bak, wspó³za³o¿yciel spó³ki �Scientia�
- mgr Krzysztof Pikor, wspó³za³o¿yciel
spó³ki �Scientia�
- o. Roman Bakalarz, przeor klasztoru
oo. Dominikanów w Borku Starym
- mgr in¿. Janusz Magoñ, burmistrz Prze-
worska
- p³k Pawe³ £uczkowski, przedstawiciel
Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego w Rzeszowie
- mjr Krzysztof Hocek, zastêpca
Wojskowego Komendanta Uzupe³nieñ
w Rzeszowie
- st. asp. Jan Bia³y - kierownik Rewiru
Dzielnicowego w Tyczynie
- pan Edward Wójcik z Komendy
Regionalnej Stra¿y Ochrony Kolei
- mgr Agnieszka Chmiel, dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Tyczynie

Urszula Rosa, pracownica dziekanatu uhono-
rowana zosta³a Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi

Zwieñczeniem uroczysto�ci by³
wernisa¿ wystawy prac znanego rzeszow-
skiego artysty malarza Józefa Macha³y.
Zaprezentowa³ on w holu kompleksu
�Za Pa³acem� znakomite pejza¿e, g³ównie
z Bieszczadów i okolic Kamionki.                 lb



Astma oskrzelowa wystêpuje na
ca³ym �wiecie, a badania potwierdzaj¹, ¿e
wzrasta liczba zachorowañ w najm³od-
szych grupach wiekowych. W Polsce jest
to tak¿e choroba do�æ czêsta i wystêpo-
wanie jej zw³aszcza u dzieci ci¹gle wzra-
sta. Badania epidemiologiczne przeprowa-
dzone w 2003 r. wykaza³y, ¿e w Polsce cho-
ruje oko³o 9% populacji dzieci w zale¿no-
�ci od regionu kraju, a w grupie dzieci
w wieku do 14 lat oko³o 600 tysiêcy cho-
ruje na astmê oskrzelow¹.

W otaczaj¹cym nas �wiecie wystê-
puje wiele czynników, których nie toleru-
je nasz organizm. Nazywamy je alergena-
mi. Astma oskrzelowa jest reakcj¹ na nie-
które z nich. W uk³adzie oddechowym pod
wp³ywem tych czynników rozwija siê pro-
ces zapalny b³ony �luzowej. Oskrzela re-
aguj¹ tak, ¿e przep³yw powietrza przez nie
jest ograniczony. W konsekwencji u cho-
rego wystêpuj¹ trudno�ci w oddychaniu,
�wiszcz¹cy oddech, kaszel, duszno�æ.
Objawy te wystêpuj¹ zw³aszcza w nocy
lub we wczesnych godzinach rannych,
a tak¿e po wysi³ku fizycznym. Astma
oskrzelowa jest chorob¹ przewlek³¹.
Dziecko z astm¹ wcze�nie wykryt¹ i pra-
wid³owo leczon¹ mo¿e ¿yæ i rozwijaæ siê
normalnie. Astma nie musi zaburzaæ fi-
zycznego, psychicznego czy intelektual-
nego rozwoju dziecka.

Szko³a Podstawowa w Budziwoju
w czerwcu 2005 r. przyst¹pi³a do Ogól-
nopolskiego Programu Edukacyjnego
�Wygraj z astm¹�. Program organizowa-
ny jest przez fundacjê �¯yjmy zdrowo�
pod patronatem MENiS  i firmy farmaceu-
tycznej GlaxoSmithKline. Program skiero-
wany jest do nauczycieli wf i dotyczy pro-
blematyki astmy i aktywno�ci ruchowej
dziecka. Wskazuje potrzebê edukowania
nauczycieli, rodziców, dzieci nt. ruchu dla
zdrowia niezbêdnego w skutecznej walce
z astm¹. U�wiadamia, ¿e aktywno�æ ru-
chowa z astm¹ jest nie tylko mo¿liwa, ale
wrêcz wskazana.
       Astma jest coraz wiêkszym proble-
mem spo³ecznym. Dzieci chore czêsto
zwalniane s¹ z zajêæ wf. Nauczyciele i ro-
dzice boj¹ siê naraziæ je na jakikolwiek
wysi³ek. Tymczasem z astm¹ mo¿na ¿yæ
i osi¹gaæ dobre wyniki sportowe. Odpo-
wiednio dozowane æwiczenia fizyczne
mog¹ pomóc chorym. Dzieci powinny p³y-
waæ, chodziæ po górach, je�dziæ na rowe-
rze. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w ka¿dej
klasie jest dziecko chore na astmê - twier-
dzi K. Radzikowska z fundacji �¯yjmy

Nie tylko 997

Kontakt telefoniczny:
                                       w godz. 6.00-14.00
Komisariat Tyczyn          23-02-997
Posterunek Chmielnik     22-96-997
Posterunek Hy¿ne           22-95-997
Posterunek Lubenia        87-10-013

W pozosta³ych godzinach nale¿y
dzwoniæ bezpo�rednio na numer Pogoto-
wia Policji 997 (numer bezp³atny), a oficer
dy¿urny KMP w Rzeszowie drog¹ radio-
w¹ powiadomi aktualnie pe³ni¹cych s³u¿-
bê funkcjonariuszy KP w Tyczynie.

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje  mieszkañców  gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
 od 8.00 do 15.00 (I piêtro)
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zdrowo�, która organizuje program
�Wygraj z astm¹�.

W ramach Ogólnopolskiego Pro-
gramu Edukacyjnego �Wygraj z astm¹�
w sierpniu po raz kolejny 120 dzieci z ca³ej
Polski spêdzi³o wymarzone wakacje
w Rabce Zdroju. W�ród nich by³a tak¿e
trójka dzieci z Budziwoja. Program obo-
zów sportowych zachêca³ dzieci do ruchu
i przekonywa³ je, ¿e mog¹ prowadziæ rów-
nie aktywny tryb ¿ycia, jak ich zdrowi ró-
wie�nicy. By³o tam du¿o ruchu, gier spor-
towych, p³ywania, wycieczek  i... zdrowia.

 �Wygraj z astm¹� - pierwszy i naj-
wiêkszy w Polsce program edukacyjny
skierowany do �rodowiska szkolnego, ju¿
od kilku lat prze³amuje stereotypy doty-
cz¹ce ¿ycia z astm¹. Zdaniem doc. A. Do-
boszyñskiej - prezesa Polskiego Towarzy-
stwa Przyjació³ Chorych na Astmê, regu-
larny wysi³ek fizyczny jest niezbêdnym
i koniecznym elementem rehabilitacyjnym
chorych dzieci, wspomagaj¹cym prawi-
d³owe i nowoczesne leczenie. Sport nie
tylko poprawia kondycjê, ale równie¿
kszta³tuje psychikê. Uczy wytrwa³o�ci
i wiary w siebie, cech tak przecie¿ cen-
nych zw³aszcza u chorych na astmê, czyli
chorych przewlekle. Nie bez przyczyny
mówimy �Sport to zdrowie�.
                    Irena Jurek
                    koordynator programu
           "Wygraj z astm¹" w SP Budziwój

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 Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej �Eko-Strug�
w Tyczynie.

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

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

                     Bogumi³a Dynda

WYGRAJ  Z  ASTM¥ Miejsko-Gminny O�rodek Pomo-
cy Spo³ecznej w Tyczynie informuje,
¿e w grudniu 2005 r. rozpocznie
funkcjonowanie �rodowiskowy Dom
Samopomocy o zasiêgu gminnym, któ-
rego celem bêdzie praca z osobami wy-
magaj¹cymi specjalnej opieki.

Placówka bêdzie dzia³aæ w sys-
temie dziennym. Zajêcia bêd¹ odbywaæ
siê piêæ dni w tygodniu, tj. od ponie-
dzia³ku do pi¹tku, przez  8 godzin dzien-
nie.

Dom Samopomocy zapewnia
podopiecznym zajêcia z udzia³em psy-
chologa, terapeuty, k³ad¹cym nacisk na
nabywanie i utrwalanie umiejêtno�ci,
funkcjonowanie w rodzinie i radzenia
sobie w codziennych czynno�ciach
¿yciowych.

Zainteresowane osoby mog¹ siê
zg³aszaæ od zaraz w M-GOPS w Ty czy-
nie, w godz. 8.00 - 12.00.

Dy¿ur Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej

Antoniego Jonkisza

odbywa siê w ka¿dy pierwszy po-
niedzia³ek  miesi¹ca w godz. 11.00-
14.00 pok. 27 (I piêtro UGiM).

  Najbli¿szy dy¿ur
7 listopada 2005 r.
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7 pa�dziernika 2005 r. w Szkole Pod-
stawowej w Matysówce odby³o siê pod-
sumowanie pracy GFSN za rok szkolny
2004/2005.  Rok szkolny 2004/2005 by³ pi¹-
tym rokiem dzia³alno�ci. W pracach fo-
rum bra³o udzia³ 39 nauczycieli. Nauczy-
ciele chêtnie anga¿owali siê w organiza-
cjê imprez, przygotowywali uczniów do
ró¿nego rodzaju konkursów i wystêpów,
a tak¿e doskonalili swój warsztat pracy
poprzez dzielenie siê swoimi do�wiadcze-
niami i wiadomo�ciami.

Zadaniem GFSN by³o rozbudzaæ
i rozwijaæ zainteresowania i umiejêtno�ci
z ró¿nych dziedzin u uczniów w m³odszym
wieku szkolnym. Drugi wa¿ny kierunek
dzia³ania forum stanowi³a wspó³praca na-
uczycieli i wypracowanie koncepcji na
rzecz wychowania uczniów. Na spotka-
niach doskonalili�my swój warsztat pra-
cy, poprzez dzielenie siê wiedz¹, umiejêt-
no�ciami i do�wiadczeniami z innymi.
Odby³y siê 4 spotkania warsztatowe.

Na pierwszym spotkaniu, w Ma-
tysówce, kol. K. Kielar omówi³a �Metody
aktywizuj¹ce w nauczaniu'�, a G. Wy¿y-
kowska omówi³a �Ryzyko dysleksji i spo-
sobów pracy z dzieæmi dyslektycznymi�'.

Drugie spotkanie warsztatowe od-
by³o siê w Tyczynie, gdzie B. Bomba,
A.Pondo, B. Prêdka i E. Rabiejewska po-
dzieli³y siê swoimi umiejêtno�ciami pla-
stycznymi w wykonywaniu z dzieæmi bo-
¿onarodzeniowych ozdób choinkowych.
Warsztaty zosta³y wykorzystane do przy-
gotowania eksponatów na wystawê
�Ozdoby choinkowe�.

Trzecie spotkanie warsztatowe
odby³o siê w Budziwoju. Kol. E. Morlak
omówi³a �Wykorzystanie komputera
w edukacji wczesnoszkolnej�, kol. A. Ja-
nowska przedstawi³a �Programy multime-
dialne we wspomaganiu nauczania zinte-
growanego�, ,,Realizacjê tre�ci  zwi¹za-
nych z bezpieczeñstwem w oddzia³ach
przedszkolnych i w nauczaniu zintegro-
wanym� przedstawi³a kol. K Konkol, kol.
K. Borkowska omówi³a zagadnienie  �Ki-
nezjologia - nauka o ruchach, które do-
skonal¹ umys³�, a kol. M. Chlebek przed-
stawi³a zagadnienie ,,Mandale w szkole�.

Pog³êbieniem wiadomo�ci na te-
mat  mandali by³o czwarte spotkanie
warsztatowe, w Tyczynie, poprowadzone
przez pani¹ z Centrum  Szkolenia i Doradz-
twa, PRO-FUTURO, na którym przedsta-
wi³a ,,Wykorzystanie mandali w naucza-
niu zintegrowanym ze szczególnym
uwzglêdnieniem matematyki�.
           Kolejn¹  imprez¹ by³a Gminna Olim-
piada Sportowa, która odby³a siê 18 lute-
go w SP w Bia³ej. M³odzi sportowcy brali

Forum Samokszta³ceniowe Nauczycieli

udzia³ w indywidualnych i dru¿ynowych
konkurencjach rekreacyjno-sportowych,
za które zostali nagrodzeni medalami,
a szko³om przyznano pami¹tkowe puchary.

Konkurs ��wi¹teczna Kartka Wiel-
kanocna� odby³ siê 18 marca br., a organi-
zatorem by³a Szko³a w Budziwoju.
Wszystkie prace by³y ciekawie i oryginal-
nie wykonane ró¿nymi technikami pla-
stycznymi. Naj³adniejsze zosta³y nagro-
dzone upominkami i dyplomami, które
wrêczy³ Burmistrz Kazimierz Szczepañski.

Konkurs �Ma³y Mistrz Ortografii�
odby³ siê 27 kwietnia br. w Budziwoju. Po
eliminacjach w macierzystych szko³ach do
konkursu przyst¹pili  najlepsi, którzy zma-
gali siê ze specjalnie przygotowanymi te-
stami. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami¹t-
kowy dyplom, s³ownik ortograficzny oraz
s³odki upominek.

Kolejna impreza to Przegl¹d Szkó³
pt. �Moja Ma³a Ojczyzna - Przyroda mojej
miejscowo�ci�, który odby³ siê w Szkole
w Hermanowej. Uczniowie przedstawili
swoj¹ ekologiczn¹ Ma³¹ Ojczyznê w ró¿-
nych aspektach: w pracach plastycznych,
wierszach, opowiadaniach, scenkach dra-
mowych, uk³adach tanecznych, piosen-
kach. Plakaty z pracami plastycznymi wy-
eksponowane zosta³y na tablicach i mo-
gli je ogl¹daæ wszyscy uczestnicy i go-
�cie. Dla wszystkich szkó³ organizatorzy
przygotowali nagrody i poczêstunek.

Ostatnie przedsiêwziêcie forum
zorganizowane zosta³o przez Szko³ê w Ma-
tysówce. By³ to �II Gminny Rajd Dzieci
M³odszych�, który odby³ siê 1 czerwca
br. Ta plenerowa impreza to ciekawa
i atrakcyjna forma ukazania dzieciom piêk-
na �rodowiska przyrodniczego, zachêca-

nie do jego ochrony, poznawanie najbli¿-
szego otoczenia ró¿norodnymi formami
aktywno�ci i prze¿ywania wszystkimi zmy-
s³ami tego, co wi¹¿e siê z szeroko pojêtym
has³em �Moja Ma³a Ojczyzna�. To tak¿e
uczenie ró¿nych form warto�ciowego spê-
dzania wolnego czasu. Zabawy sporto-
wo-rekreacyjne, pieczenie kie³basy, lody,
je¿d¿enie kucykiem, wspólne �piewanie,
nagrody, puchary to wspania³e atrakcje
dla dzieci w dniu ich �wiêta.

Nastêpnym zrealizowanym zada-
niem forum by³o wydanie kolejnego biu-
letynu pt. �Z ekologi¹ na co dzieñ�. Za-
wiera on wiersze recytowane na IV Gmin-
nym Przegl¹dzie Dorobku Szkó³ w SP
w Hermanowej na temat ,, Moja Ma³a Oj-
czyzna - Przyroda mojej miejscowo�ci�
oraz scenariusze i konkursy, które pos³u-
¿¹ nauczycielom do ich  pracy.

Wszystkie dzia³ania GFSN doku-
mentowane s¹ na bie¿¹co w �Kronice
GFSN�. Wszystkim nauczycielom ser-
decznie dziêkujê za ich pracê na rzecz
GFSN, dziêkujê g³ównemu sponsorowi
imprez Komisji ds. Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych. Za przyznane dota-
cje finansowe mogli�my zakupiæ nagro-
dy, dyplomy i poczêstunek dla dzieci bio-
r¹cych udzia³ w konkursach.

Podziêkowania sk³adam wszyst-
kim dyrektorom szkó³  za pomoc i wspie-
ranie naszych akcji, a tak¿e dofinansowy-
wanie dojazdów na konkursy i olimpiady.
Serdeczne podziêkowania kierujê do Bur-
mistrza Kazimierza Szczepañskiego za
wspieranie naszych przedsiêwziêæ i udzia³
w nich.

                 Gra¿yna Wy¿ykowska
                    G³ówny koordynator GFSN
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16 pa�dziernika br. - w Dniu Papie-
skim, m³odzie¿ z Hermanowej przy wspó³-
pracy z tamtejszym Stowarzyszeniem
Rodzin Katolickich wystawi³a w Budziwo-
ju i Tyczynie inscenizacjê o b³. Augu�cie
Czartoryskim pt. �Zwyciêskie powo³anie�.

M³odzie¿ w przekonuj¹cy sposób
pokaza³a sylwetkê tego wielkiego b³ogo-
s³awionego - z rodu ksi¹¿¹t, kandydata
do tronu Polski, który poszed³ za g³osem
powo³ania, pokonuj¹c przeszkody stwa-
rzane przez rodzinê, aby staæ siê ubogim
zakonnikiem. Scenariusz napisa³a �p. Zo-
fia Ko³wa, a re¿yserem przedstawienia by³a
Agata Prokop. Wspaniale zaprezentowa-
li siê m³odzi aktorzy, którzy ukazali drogê
Augusta do �wiêto�ci.

W widowisku udzia³ wziêli: Adrian
Majda, Daniel Duda, Mateusz Majda,
Bart³omiej Kotowicz, Kamil Biestek,
Bart³omiej Zembroñ, Adrian Kocór, Stella
Leniart, Joanna Cis³o, Anna Zembroñ,
Aneta Krztoñ, Lidia Duda, Joanna Bury
i Ilona Nieckarz. W postaæ b³ogos³awio-
nego wcieli³ siê Kamil Biestek (zdj. gór-
ne), który w wielu innych przedstawie-
niach gra³ równie¿ g³ówne role.

Nasz wystêp zosta³ ciep³o przyjê-
ty przez licznych widzów, za co jeste�my
im bardzo wdziêczni i gor¹co dziêkujemy.

S³owa podziêkowania sk³adamy
ks. pra³atowi Kazimierzowi Guzemu -
proboszczowi z Budziwoja za okazane ser-
ce, Ko³u Stowarzyszenia Rodzin Katolic-
kich z Budziwoja za obfity poczêstunek
(zdj. dolne), siostrze Izabeli Rudnickiej
za wzruszaj¹ce s³owa, Urzêdowi Gminy za
przekazanie �rodków pieniê¿nych, za któ-
re zosta³a zakupiona tkanina na uszycie
niektórych kostiumów, a tak¿e sfinanso-
wane nasze wyjazdy. W maju br. go�cili-
�my z wystêpem w Chmielniku, w lipcu -
w Siedliskach.                               Agata  Prokop

Obchody Dnia Papieskiego

Na wakacjach zwiedzili�my w Sie-
niawie XVIII w. pa³ac Czartoryskich wraz
z otaczaj¹cym go parkiem, parafialny ko-
�ció³ ufundowany przez Czartoryskich

z krypt¹ rodow¹  z 22 trumnami. Mogli-
�my te¿ wtedy za¿yæ k¹pieli w wodzie za-
lewu w O¿annie.

Ludzie s¹ nieracjonalni, nielogiczni
i egocentryczni
MIMO TO  -  KOCHAJ ICH

Je�li czynisz dobro
oskar¿¹ ciê o egoizm i ukryte motywy
MIMO TO  -  CZYÑ DOBRO

Je�li odnosisz sukcesy
zyskujesz fa³szywych przyjació³
i prawdziwych wrogów
MIMO TO  -  ODNO� SUKCESY

Dobro, które czynisz
natychmiast bêdzie zapomniane
MIMO TO  -  CZYÑ DOBRO

Uczciwo�æ i szczero�æ uczyni ciê
bardziej wra¿liwym na ciosy
MIMO TO  -  B¥D�  UCZCIWY
                                                I SZCZERY

Co budujesz latami, mo¿e run¹æ
w jednej chwili
MIMO TO  -  BUDUJ

Najbardziej potrzebuj¹cy pomocy
pobij¹ ciê, gdy im pomagasz
MIMO TO  -  POMAGAJ IM

Mimo wszystko
Daj¹c �wiatu z siebie wszystko
                                                co najlepsze
w nagrodê dostaniesz kopniaka
MIMO TO  -  DAWAJ IM Z SIEBIE
WSZYSTKO CO NAJLEPSZE

MIMO WSZYSTKO

Napis na �cianie domu dziecka
Shishu Bhavan w Kalkucie

(Matka Teresa za³o¿y³a Shishu Bhavan
w 1954 r.)

                    t³um. T. Parent i Z. Zawidzka
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Ci¹g dalszy ze strony 1

determinacji, ofiarno�ci... I za to wszystko
w imieniu w³asnym, Senatu WSSG, kadry
naukowo-dydaktycznej, pracowników ad-
ministracyjnych, absolwentów oraz obec-
nych i przysz³ych studentów  uczelni ser-
decznie dziêkujê. Bo jak mawia³ Horacy -
po³owy dokona³, kto zacz¹³.

4 pa�dziernika 1996 r. odby³a siê
pierwsza inauguracja roku akademickiego
w WSSG. Rozpoczyna³y go 22 osoby na
studiach dziennych i 320 osoby na stu-
diach zaocznych, które studiowa³y socjo-
logiê zarz¹dzania lub socjologiê gospo-
darcz¹. Dzi� uczestniczymy w X inaugu-
racji roku akademickiego w WSSG, która
kszta³ci ponad 1300 studentów, prowadzi
3-letnie humanistyczne studia licencjac-
kie na kierunkach socjologia i politologia,
5-letnie jednolite studia magisterskie oraz
2-letnie magisterskie studia uzupe³niaj¹-
ce na kierunku socjologia. Uczelnia zapew-
nia wysoki poziom kszta³cenia, przygoto-
wuje specjalistów dysponuj¹cych wszech-
stronn¹ wiedz¹ spo³eczn¹, prawn¹ i eko-
nomiczn¹. Studenci naszej uczelni pozna-
j¹ w trakcie studiów ró¿ne punkty widze-
nia na wêz³owe problemy naszych czasów,
zw³aszcza te, które s¹ wa¿ne dla ich zawo-
dowej dzia³alno�ci. Absolwenci WSSG
dobrze znaj¹ problematykê zarz¹dzania po-
tencja³em spo³ecznym firmy. S¹ profesjo-
nalnie przygotowani do rozwijania dzia-
³alno�ci innowacyjnej w tym zakresie. Dziê-
ki nowoczesnemu systemowi kszta³cenia
na naszej uczelni - programom studiów,
metodom i formom nauczania, a przede
wszystkim wiedzy i zaanga¿owaniu kadry
naukowo-dydaktycznej s¹ specjalistami
dysponuj¹cymi wszechstronn¹ wiedz¹
o spo³eczeñstwie i pañstwie, potrafi¹ kre-
owaæ w³asn¹ rzeczywisto�æ i czynnie an-
ga¿owaæ siê w dzia³alno�æ na rzecz nasze-
go regionu i ca³ego pañstwa...

Przed nami nowy rok akademicki.
Dziêkujê wszystkim pracownikom WSSG,
naukowym i administracyjnym, ¿e okazali
gotowo�æ do pracy, ¿e z oddaniem przyjê-
li na siebie te nowe obowi¹zki i wyzwania,
które wprowadzaj¹ nas w drugie,
i na pewno nieostatnie, 10-lecie.

Z ogromn¹ satysfakcj¹ przyjê³am
fakt powierzenia mi funkcji rektora WSSG.
Dziêkujê za zaufanie i obiecujê, ¿e do³o¿ê
wszelkich starañ, aby jak najlepiej repre-
zentowaæ nasz¹ Uczelniê, dbaæ o jej do-
bre imiê i dalszy rozwój. Informujê rów-
nie¿, ¿e  funkcjê prorektora nadal pe³ni
p. dr Kazimierz Surowiec, nowym dzie-

kanem Wydzia³u Socjologiczno-Politolo-
gicznego jest p. dr Marek Ruba, a no-
wym prodziekanem p. mgr El¿bieta In-
glot-Brzêk.

Na rok akademicki 2005/2006 za-
planowano wprowadzenie nowych spe-
cjalno�ci - turystyki i rekreacji na uzupe³-
niaj¹cych studiach magisterskich oraz
pracy socjalnej na wy¿szych studiach za-
wodowych od II roku i na magisterskich

studiach uzupe³niaj¹cych od I roku. Oso-
bom chc¹cym podnosiæ swoje kwalifika-
cje zawodowe proponujemy nastêpuj¹ce
rodzaje studiów podyplomowych: socjo-
logia organizacji i zarz¹dzania, socjologia
organizacji i zarz¹dzania o�wiat¹, socjo-
logia zarz¹dzania kryzysowego, wiedza
o spo³eczeñstwie i integracji europejskiej.
Planujemy zatrudnienie kilku adiunktów
i asystentów na pierwszych etatach, by
ustabilizowaæ kadrê dydaktyczn¹. Zamie-
rzamy wysy³aæ asystentów i adiunktów
na sta¿e naukowe krajowe i zagraniczne,
zatrudniæ profesorów wizytuj¹cych dla
realizacji nowych kierunków badañ oraz
poszerzania oferty kszta³cenia dla studen-
tów. Poczynimy starania, aby wzbogaciæ
ofertê edukacyjn¹ uczelni poprzez urucha-
mianie nowych specjalno�ci na studiach
I stopnia. W planach jest rozbudowa kom-
pleksu dydaktycznego �Za Pa³acem�, któ-
ry ma siê sk³adaæ z trzech obiektów:
dydaktyczno-administracyjnego, hotelo-
wo-socjalnego oraz rekreacyjnego i za-
plecza sportowego. Nasza ma³a spo³ecz-
no�æ akademicka, nawi¹zuj¹c do szczyt-
nych wzorów i najlepszych tradycji, pra-
gnie kultywowaæ humanistyczne idea³y
nauki, s³u¿yæ warto�ciom prawdy, dobra
i prawo�ci i w ich duchu kszta³towaæ
studentów.

Gaudeamus po raz dziesi¹ty

Fragmenty wyst¹pienia rektora
JM Rektora WSSG

                   dr hab. prof. WSSG
                   Marioli Wierzbickiej
podczas X inauguracji roku akademic-
kiego w dniu 8 pa�dziernika 2005 r.

Nowy rok akademicki rozpoczyna
1326 studentów, w tym 372 na pierwszym
roku. Drodzy Studenci, rozpoczynaj¹c
studia, wkraczacie w nowy etap swojego
¿ycia. Oby�cie umieli ten czas jak najle-
piej wykorzystaæ. B¹d�cie �wiadomi war-
to�ci wiedzy, któr¹ bêdziecie zdobywaæ
w murach tej uczelni. ̄ yczê Wam wytrwa-
³o�ci i si³y w podejmowaniu trudu zdoby-
wania wiedzy i kszta³towania osobowo-
�ci. Korzystajcie z wiedzy i do�wiadcze-
nia Waszych profesorów, którzy jak za-
wsze otwarci i gotowi do wspó³pracy

z Wami bêd¹ s³u¿yæ Wam pomoc¹, ale nie
ograniczajcie siê do zadañ wyznaczonych
przez nauczycieli akademickich, zakre�lo-
nych przez programy kszta³cenia. Umiej-
cie wychodziæ poza te granice, poszukuj-
cie nowych rozwi¹zañ, twórzcie now¹, lep-
sz¹ rzeczywisto�æ, zaczynaj¹c ten proces
przede wszystkim od siebie samych. Sta-
wiajcie sobie i Waszym przewodnikom po
�wiecie nauki wysokie wymagania.

W 1880 r. Adam Asnyk pisa³
w wierszu �Do M³odych�:
Szukajcie prawdy jasnego p³omienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...
Za ka¿dym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz siê dusza ludzka rozprzestrzenia,

I wiêkszym staje siê Bóg!
Ale nie depczcie przesz³o�ci o³tarzy,

Choæ macie sami doskonalsze wznie�æ;
Na nich siê jeszcze �wiêty ogieñ ¿arzy

I mi³o�æ ludzka stoi tam na stra¿y.
I Wy winni�cie im cze�æ!

Niech te s³owa bêd¹ Wasz¹ gwiaz-
d¹ przewodni¹ w studiach.
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Do 1986 r. drog¹ Bia³a-£any mo-
g³y poruszaæ siê tylko wozy konne, po-
niewa¿ by³a ona bardzo w¹ska - mia³a sze-
roko�æ od 2,5 do 3 metrów.

W 1986 r. rozpoczêto remont tej
drogi. Powo³ano Spo³eczny Komitet Bu-
dowy Drogi, który przyst¹pi³ do zbierania
o�wiadczeñ na oddanie czê�ci gruntu
z przyleg³ych dzia³ek na poszerzenie dro-
gi. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e mieszkañ-
com bêdzie zale¿eæ na tym, aby poprawiæ
warunki dojazdu do swoich zabudowañ
i pól uprawnych. Niestety, tak nie by³o.
Bez problemu uda³o siê uzyskaæ zgodê
mieszkañców na odst¹pienie czê�ci dzia-
³ek na odcinku 792 mb. W tej czê�ci ludzie
chêtnie podpisali o�wiadczenia wyra¿a-
j¹ce zgodê na poszerzenie drogi. Jednak
na pocz¹tkowym odcinku drogi o d³. 408
mb takiej zgody nie otrzymano i szeroko�æ
drogi do chwili obecnej pozosta³a bez
zmian. Dodatkowo, ze wzglêdu na brak
mo¿liwo�ci wykonania odwodnienia dro-
ga by³a nara¿ona na ci¹g³e niszczenie po-
niewa¿ p³ynê³a ni¹ woda i droga stawa³a
siê nieprzejezdna.

Po blisko 20 latach droga Bia³a-
£any doczeka³a siê remontu z prawdziwe-
go zdarzenia. W czerwcu 2005 r. og³oszo-
no przetarg na wykonanie odbudowy
drogi polegaj¹cej na wykonaniu podbu-
dowy z t³ucznia i kliñca, po³o¿eniu masy
bitumicznej oraz wykonaniu odwodnienia
drogi korytkami �ciekowymi. Przyjêt¹
technologiê uda³o siê zrealizowaæ tylko
w czê�ci, poniewa¿ w dalszym ci¹gu nie
uzyskano zgody od mieszkañców przyle-
g³ych dzia³ek na po³o¿enie korytek �cie-
kowych i u³o¿ono je tylko na po³owie od-
budowanej drogi. Po³o¿ony asfalt bêdzie
dalej nara¿ony na niszczenie, szczególnie
podczas przymrozków, poniewa¿ odwod-

Odbudowa drogi Bia³a £any

nienie nie zosta³o wykonane zgodnie ze
sztuk¹ budowlan¹.

Warto�æ wykonanych prac wyno-
si 93.633 z³, z czego 35.000 z³ stanowi³y
pozyskane przez Gminê �rodki powodzio-

we, a pozosta³a kwota - 58.633 z³ zosta³a
wyasygnowana z bud¿etu Gminy Tyczyn.

                       Stanis³aw Fr¹czek

...Poprzez twórczo�æ i wyobra�niê
wyra¿a siê oryginalno�æ,

niepowtarzalno�æ ka¿dej ludzkiej
istoty. Wyobra�nia jest si³¹, która

pozwala widzieæ inaczej...
                               E. Delacroix

Publiczne Gimnazjum im. Jana
Paw³a II i M-GOK w Tyczynie
zapraszaj¹ na wernisa¿ wystawy
malarstwa abstrakcyjnego uczniów
Gimnazjum w Tyczynie.

Ekspozycja prac �Zatrzymaj
siê na chwilê...� zostanie otwarta
dnia 27 pa�dziernika br. o godz.
16.30 w Galerii MGOK w Tyczy-
nie. Wystawa czynna bêdzie do
12 listopada br.

Gdy staniesz przy grobie two-
jego bliskiego, pytaj go, co by³o warto
w jego ¿yciu. Niech ci tej jedynej ³a-
ski udzieli w zamian za twoj¹ pamiêæ
o nim.

Pytaj na to, ¿eby� potrafi³ sam
sobie odpowiedzieæ, co w ¿yciu na-
prawdê warto - ¿eby on pomóg³ ci
zdobyæ tê m¹dro�æ ¿yciow¹, której
wci¹¿ brak i której do �mierci nie bê-
dziesz mia³ dosyæ.

              Ks. Mieczys³aw Maliñski

Na �wiêto  zmar³ych
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Podopieczni Centrum Dziennej
Aktywno�ci w Tyczynie dzia³aj¹cego przy
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepe³-
nosprawnym korzystaj¹c ze sprzyjaj¹cej
jesiennej aury, wybrali siê na odkrywanie
ciekawych i urokliwych zak¹tków  regio-
nu. Pod¹¿aj¹c szlakiem historii dotarli�my
do zamku Potockich w £añcucie; zwiedzi-
li�my ogrody, park - gdzie podziwiali�my
stare drzewa, egzotyczne krzewy i piêkne
fontanny, a uzbierane li�cie wykorzystali-
�my do prac plastycznych, oran¿eriê
z piêknym ogrodem botanicznym, powo-
zowniê - gdzie znajduje siê zbiór 100 po-
wozów, m.in. kareta, któr¹ podró¿owa³ Fry-
deryk Chopin, uje¿d¿alniê i pa³acyk zwa-
ny Zameczkiem Romantycznym.

Drogê powrotn¹ do Tyczyna ob-
rali�my przez Dyl¹gówkê, gdzie nad k¹-
pieliskiem wypoczynkowym biesiadowa-
li�my przy akompaniamencie akordeonu,
na którym przygrywa³ Dariusz Piecuch.
Na nasz¹ eskapadê wybrali siê: Ma³go-
rzata Wróbel, Marta Gliwa, Wiktoria
Murias, Dominika Dziuba z mam¹, Ali-
cja Gajdek, Agata Pa³ka, Roman Ferenc,
Tadeusz Wilk, Krzysztof Sowa, Dariusz
Piecuch. Pieczê nad ca³¹ imprez¹ sprawo-
wa³ prezes Stowarzyszenia Roch Marko-
wicz, a wspierali go: pracownik socjalny
Katarzyna Borowiec oraz sta¿ystki mgr
Bo¿ena Pisarek i mgr Marta Kogut.

Wszyscy wrócili szczê�liwi i zado-
woleni i ju¿ wspólnie szukaj¹ nowych
miejsc do zwiedzania.

Na sz laku his tor i i

                   Katarzyna Borowiec

9 pa�dziernika br. odby³a siê do-
roczna procesja ró¿añcowa od parafialne-
go ko�cio³a w Hermanowej do le�nej ka-
plicy - Studzianki. W tym roku rozwa¿ane
by³y bolesne tajemnice, które prowadzi³
ks. proboszcz Mieczys³aw Lignowski.

G³êboko oddaj¹ce tre�æ poszcze-
gólnych piêciu tajemnic stacje ró¿añco-
we rozstawione w piêknej le�nej scenerii,
�piew scholi, figura Matki Bo¿ej Fatim-
skiej niesiona przez ministrantów poma-
ga³y w wyciszeniu siê i modlitwie. Prze-
piêkna pogoda zachêci³a nie tylko miej-
scowych, ale i wielu go�ci do godzinnej
pieszej wêdrówki.

Procesja zakoñczy³a siê Msz¹ �w.
- ostatni¹ w tym roku. Pomimo, ¿e nie bê-
dzie teraz niedzielnych Mszy �w. licznie
gromadz¹cych uczestników to Studzian-
ka bêdzie ¿y³a nadal swoim ¿yciem. Opie-
kunowie nadal bêd¹ czuwaæ nad porz¹d-
kiem otoczenia, kompozycjami kwiatowy-
mi, aktualizacj¹ informacyjnej gabloty,
sprawno�ci¹ pompy do wody. 13 dnia                        Krystyna Kotowicz

ka¿dego miesi¹ca bêd¹ modlitwy ró¿añ-
cowe. Jak zawsze bêd¹ przybywaæ ludzie
by zaczerpn¹æ wody, a tak¿e �odczytaæ

ciszê tego miejsca, miejsca Bo¿ego b³o-
gos³awieñstwa�.

Ró¿aniec w Studziance
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W dzisiejszej �Pó³ce...� przedsta-
wiam dwie pozycje ksi¹¿kowe, których
g³ównymi bohaterami s¹ dzieci. Mimo ¿e
Joseph i Cecylia ¿yj¹ w ró¿nych czasach,
borykaj¹ siê z rozmaitymi problemami
i wiele przeszli w swoim krótkim ¿yciu, to
ci¹gle s¹ dzieæmi, które wymagaj¹ opieki
i poszukuj¹ bezpieczeñstwa, aby w spo-
koju dojrzewaæ do stania siê doros³ym
Cz³owiekiem.

Pierwsza z proponowanych ksi¹-
¿ek to �Dziecko Noego� Erica-Emmanu-
ela Schmitta, przedstawiaj¹ca �wiat okre-

Pó³ka z  ksi¹¿kami

su II wojny widziany oczyma ¿ydowskie-
go ch³opca. Akcja tej niewielkiej powie-
�ci rozgrywa siê w okupowanej Belgii.
Ma³¿eñstwo ¿ydowskie ukrywa swojego

syna Josepha w domu hrabiny de Sully.
Po jakim� czasie okazuje siê, ¿e nie jest to
bezpieczna kryjówka, dlatego pani de Sul-
ly postanawia oddaæ dziecko w rêce kato-
lickiego ksiedza - ojca Ponsa. Ksi¹¿eczka
ta opowiada o ¿yciu Josepha w ¯ó³tej
Willi, gdzie ukrywane by³y m.in. ¿ydow-
skie dzieci. Kap³an stara siê ocaliæ nie tyl-
ko ¿ycie najm³odszych, ale co� jeszcze...
Mimo ¿e jest katolickim ksiêdzem, chce,
aby ci m³odzi ̄ ydzi nie zapomnieli swojej
historii i religii. �Dziecko Noego� to tak¿e
opowie�æ o szczerej przyja�ni, jaka zawia-
za³a siê miêdzy katolickim ksiêdzem
a ma³ym ch³opcem. Okazuje siê, ¿e w obli-
czu zagro¿enia ka¿da religia d¹¿y do tego
samego: do ochrony ¿ycia dziecka.

Druga lektura, adresowana g³ów-
nie do m³odzie¿y, to przepiêkna opowie�æ
Jostei  Gaarder pt. �W zwierciadle, nieja-
sno� (starsi Czytelnicy na pewno znaj¹
tego autora z innej g³êbokiej powie�ci fi-
lozoficznej pt. ��wiat Zofii�). Tytu³ tej
ksi¹¿ki zosta³ zaczerpniêty z Nowotesta-
mentowego �Hymnu o mi³o�ci�. Bohater-
k¹  jest �mertelnie chora dziewczynka, Ce-
cylia Skotbu. Akcja powie�ci rozpoczyna
siê w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia. W tê
�wiêt¹ noc do g³ównej bohaterki przycho-

dzi anio³ Ariel. Przez kilka miesiêcy pro-
wadz¹ bardzo powa¿ne rozmowy; Ariel
chce siê dowiedzieæ, jak wyglada ¿ycie
cz³owieka na ziemi, a ma³a Skotbu usi³uje
poznaæ ¿ycie anio³a w niebie. Mimo wielu
nieporozumieñ, ró¿nych do�wiadczeñ

                          Agnieszka Ro¿ek

D o t a c j e  d l a  B i b l i o t e k i

... z bud¿etu gminy.
W lipcu i sierpniu  br. odnowione zosta³y
pod³ogi w czytelni i wypo¿yczalni dla do-
ros³ych Biblioteki w Tyczynie, a koñcem
wrze�nia br. wymieniona zosta³a czê�æ
rega³ów w filii w Kielnarowej.

warsztaty dziennikarsko-literackie dla
m³odzie¿y (poprowadzi je A. ̄ muda) , �Re-
petytorium z literatury� - cykl wyk³adów,
które wyg³osz¹ pracownicy naukowi Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, �Wyprawy do
krainy ba�ni�  - spotkania adresowane do
dzieci , �Edukacjê czytelnicz¹� - spotka-
nia z twórcami (Z. Domino, J.J. F¹fara, M.
Kalandyk) oraz uruchomienie strony in-
ternetowej MiGBP w Tyczynie,
* projekt �Biblioteka dla wszystkich� -
przyznana kwota to 21 tys. z³ na zakup
komputerów, kserokopiarki, oprogramo-
wania SOWA w najnowszej wersji oraz
wymianê czê�ci  rega³ów w Wypo¿yczal-
ni dla doros³ych.

Dwa ostatnie projekty zostan¹ zre-
alizowane do koñca grudnia 2005 r. Stro-
na internetowa, której uruchomienie jest
planowane na po³owê grudnia 2005 r.,
bêdzie trwa³ym efektem  ministerialnej po-
mocy finansowej (bêdzie ona dostêpna
w zasobach wirtualnych tak¿e w kolejnych
latach).

Serdecznie zapraszamy mieszkañ-
ców do udzia³u w organizowanych impre-

�ziemskich� i �boskich�, oboje dochodz¹
do zaskakuj¹cych wniosków... Dialogi
tych nietypowych bohaterów pe³ne s¹
g³êbokich my�li o ¿yciu, �mierci, Bogu,
rodzinie. Oto jedna z nich: Bóg znajduje
swe odbicie w ludzkich oczach. Oko jest
bowiem zwierciad³em duszy. Trudno jest
pisaæ o zawarto�ci tej wyj¹tkowej ksi¹¿ki,
dlatego serdecznie zachêcam nie tylko
m³odzie¿ do jej przeczytania.

zach i spotkaniach. Sprawmy, by jesion-
no-zimowe wieczory, które nas teraz cze-
kaj¹, up³ynê³y pod znakiem aktywnie spê-
dzonego  czasu wolnego. £¹czmy przy-
jemne z po¿ytecznym.

Oto terminy najbli¿szych spotkañ:
21 pa�dzienika br. , godz. 17.00 - pierw-
szy wyk³ad z cyklu �Repetytorium z litera-
tury� wyg³osi dr Jan Wolski (pracownik
naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego).
Temat wyk³adu �Wielcy romantycy�. Spo-
tkanie odbêdzie siê w MiGBP w Tyczynie.

21 pa�dziernika br. , godz. 17.00 - spo-
tkanie dla dzieci w ramach �Wypraw do
krainy ba�ni�. Zajêcia odbêd¹ siê w sali
M-GOK w Tyczynie.

28 pa�dziernika br. , godz. 17.00 - spo-
tkanie autorskie w MiGBP w Tyczynie
z  Jerzym J. F¹far¹ - poet¹, prozaikiem, wy-
dawc¹, autorem s³uchowisk.

Zapraszamy do wziêcia udzia³u
w organizowanych imprezach kulturalnych.

 

...z Ministerstwa
                    Kultury

Na prze³omie lipca i sierpnia br. Biblioteka
sk³ada³a wnioski do Ministerstwa Kultu-
ry o dofinansowanie projektów, które za-
mierzamy zrealizowaæ w ostatnim kwarta-
le 2005 r. Wnioski uzyska³y pozytywn¹
ocenê i Biblioteka otrzyma niebawem ca³-
kiem spor¹ dotacjê (85% kosztów) na za-
kup ksi¹¿ek i wyposa¿enia oraz dzia³alno�æ
kulturaln¹, tj. na:
* zakup nowo�ci wydawniczych - przy-
znana  kwota to 13 tys. z³ (�rodki w³asne -
20 tys. z³),
* projekt �Rozmi³owaæ w tradycji i kultu-
rze� - przyznana kwota to 25 tys. z³.
W ramach tego projektu przewidziano:

                       Alicja Kustra
                  Dyrektor MiGBP w Tyczynie
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Jak rozpocz¹æ budowê (4)

�Gazeta prawna� 19 lipca 2005

Etap 4
Zawiadom o rozpoczêciu budowy

Rozpoczêcie budowy nastêpuje
z chwil¹ podjêcia prac przygotowawczych
na terenie budowy. Zalicza siê do nich:
wytyczenie geodezyjne obiektów w tere-
nie, wykonanie niwelacji terenu, zagospo-
darowanie terenu budowy wraz z budo-
w¹ tymczasowych obiektów i wykonanie
przy³¹czy do sieci infrastruktury technicz-
nej na potrzeby budowy. Prace przygoto-
wawcze mog¹ byæ wykonywane tylko na

Nie wymaga zg³oszenia ani pozwolenia:
* budowa m.in.:
> ogrodzeñ (poza budow¹ od strony
dróg, ulic, placów i in. miejsc publicz-
nych lub ogrodzeñ pow. 2,20 m wys.);
- obiektów do czasowego u¿ytkowania
w trakcie budowy, po³o¿onych na tere-
nie budowy, oraz ustawianie barakowo-
zów;
- tymczasowych obiektów budowlanych
stanowi¹cych wy³¹cznie eksponaty wy-
stawowe, niepe³ni¹cych funkcji u¿ytko-
wych, usytuowanych na terenach prze-
znaczonych na ten cel;
- obiektów ma³ej architektury m. in. wo-
dotryski, piaskownice, �mietniki (pod
warunkiem ¿e nie s¹ budowane w miej-
scach publicznych);
- altan i obiektów gospodarczych na
dzia³kach w pracowniczych ogrodach
dzia³kowych o pow. zabudowy do 25 m2

w miastach i do 35 m2 poza granicami
miast oraz wys. do 5 m przy dachach
stromych i do 4 m przy dachach p³askich,
> wykonywanie robót budowlanych
polegaj¹cych m.in. na:
- instalowaniu krat na obiektach budow-
lanych (nie dotyczy to krat na budyn-
kach mieszkalnych wielorodzinnych,
u¿yteczno�ci publicznej i zamieszkania
zbiorowego lub obiektach wpisanych do
rejestrów zabytków);
- instalowaniu urz¹dzeñ na obiektach
budowlanych (nie dotyczy to urz¹dzeñ
o wysoko�ci powy¿ej 3 m).

terenie objêtym pozwoleniem na budowê
lub zg³oszeniem. Je�li jednak do wykona-
nia prac przygotowawczych jest niezbêd-
ne wej�cie do s¹siedniego budynku, lo-
kalu lub na teren s¹siedniej nieruchomo-
�ci, inwestor jest obowi¹zany przed roz-
poczêciem robót uzyskaæ zgodê w³a�ci-
ciela s¹siedniej nieruchomo�ci, budynku
lub lokalu na wej�cie oraz uzgodniæ z nim
przewidywany sposób, zakres i terminy.

Inwestor jest obowi¹zany zapew-
niæ: objêcie kierownictwa budowy lub
okre�lonych robót budowlanych oraz
nadzór nad robotami przez osobê posia-
daj¹c¹ uprawnienia budowlane w odpo-
wiedniej specjalno�ci. Przed rozpoczêciem
robót buodowlanych powinien wpisaæ
w dzienniku budowy osoby, którym zo-
sta³o powierzone kierownictwo, nadzór
i kontrola techniczna robót budowlanych.
Osoby te musz¹ potwierdziæ podpisem
przyjêcie powierzonych im funkcji.

O planowanym terminie ropoczê-
cia robót budowlanych, na które jest wy-
magane pozwolenie na budowê, inwestor
musi zawiadomiæ w³a�ciwy organ oraz pro-
jektanta sprawujacego nadzór nad zgod-
no�ci¹ realizacji budowy z projektem, co
najmniej 7 dni przed ich rozpoczêciem.
Ponadto musi do³¹czyæ na pi�mie m.in.
o�wiadczenie kierownika budowy (robót),
stwierdzajace sporzadzenie planu bezpie-
czeñstwa i ochrony zdrowia oraz przyjê-
cie obowiazku kierowania budow¹ (robo-
tami budowlanymi), a tak¿e za�wiadcze-
nie o wpisie na listê cz³onków w³asciwej
izby samorz¹du zawodowego. Musi za³¹-
czyæ te¿ informacjê zawieraj¹c¹ dane do-
tycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony
zdrowia. Rozpoczêcie dostaw energii,
wody, ciep³a lub gazu na potrzeby budo-
wy bêdzie mo¿liwe dopiero po okazaniu
pozwolenia na budowê lub zg³oszenia.

Warto wiedzieæ Zg³oszenie jest wymagane przy:
* budowie m. in.:
> niektórych obiektów gospodarczych
zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹ i uzupe³nia-
j¹cych zabudowê zagrodow¹ w ramach
istniej¹cej dzia³ki siedliskowej (np. parte-
rowych budynków gospodarczych
o pow. zabudowy do 35 m2, przy rozpiêto-
�ci konstrukcji nie wiêkszej ni¿ 4,8 m, czy
suszarni kontenerowych o pow. zabudo-
wy do 21 m2;
- miejsc postojowych dla samochodów
osobowych do 10 stanowisk;
- tymczasowych obiektów budowlanych,
niepo³¹czonych trwale z gruntem i prze-
widzianych do rozbiórki lub przeniesienia
w inne miejsce w terminie okre�lonym
w zg³oszeniu ( nie pó�niej ni¿ przed up³y-
wem 120 dni okre�lonych w zg³oszeniu);
- pochylni przeznaczonych dla osób nie-
pe³nosprawnych;
- przy³¹czy do budynków: elektroenerge-
tycznych, wodoci¹gowych, kanalizacyj-
nych, gazowych, cieplnych i telekomuni-
kacyjnych;
- obiektów ma³ej architektury w miejscach
publicznych;
- przydomowych basenów i oczek wod-
nych o pow. do 30 m2;
> wykonywaniu robót budowlanych po-
legaj¹cych m.in. na:
- remoncie istniej¹cych obiektów budow-
lanych, z wyj¹tkiem obiektów wpisanych
do rejestru zabytków, je¿eli nie obejmuje
on zmiany lub wymiany elementów kon-
strukcyjnych obiektu i instalacji gazo-
wych;

- remoncie instalacji gazowych w lokalach
mieszkalnych oraz remoncie instalacji gazu
p³ynnego w budynkach mieszkalnych jed-
norodzinnych;
- przebudowie i remoncie przy³¹czy do
budynku: elektroenergetycznych, wodo-
ci¹gowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych;
- dociepleniu: �cian budynków o wyso-
ko�ci do 12 m i dachów budynków;
- utwardzeniu powierzchni gruntu na dzia³-
kach budowlanych;
- instalowaniu i remoncie tablic i urz¹dzeñ
reklamowych, z wyj¹tkiem reklam �wietl-
nych i pod�wietlanych usytuowanych
poza obszarem zabudowanym w rozumie-
niu przepisów o ruchu drogowym;
- instalowaniu krat na budynkach miesz-
kalnych wielorodzinnych, u¿yteczno�ci
publicznej i zamieszkania zbiorowego
lub obiektach wpisanych do rejestru
zabytków.

Pozwolenie na budowê jest wymagane
przy:

> budowie m.in.:
- domów jednorodzinnych;
- pawilonów handlowych;
- miejsc postojowych dla samochodów
osobowych powy¿ej 10 stanowisk,
>  wykonywaniu robót budowlanych po-
legaj¹cych m.in. na:
- remoncie obiektu budowlanego polega-
j¹cego na wymianie jego elementów kon-
strukcyjnych.

                                                    (Koniec)
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Je�li szukasz pracy...
Stanowisko oferowane       numer oferty
- pracownik obs³ugi klienta 3993
- monter instalacji elektrycznych 3992
- monter stolarki okiennej 3991
- sprzedawca / kasjer          3990/k
- palacz c.o.          3989/k
- �lusarz - spawacz 3988
- kierowca C+E 3987
- informatyk 3986
- doradca finansowy 3985
- przedstawiciel handlowy 3984

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.

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.

Zasi³ek dla bezrobotnych
> Rejestracja w urzêdzie pracy: konieczne
dokumenty

Aby otrzymaæ zasi³ek dla bezro-
botnych nale¿y zarejestrowaæ siê w po-
wiatowym urzêdzie pracy. Do rejestracji
potrzebne bêd¹ nastêpuj¹ce dokumenty:
dowód osobisty, numer NIP, �wiadectwa
pracy (orgina³y do wgl¹du i kserokopie),
a tak¿e dokumenty ukoñczenia szkó³.

Od dnia z³o¿enia dokumentów
i wype³nienia karty rejestracyjnej biegnie
termin, od którego zale¿y data wyp³aty
zasi³ku.
> Warunek otrzymania zasi³ku: odpowied-
ni okres zatrudnienia

Aby otrzymaæ zasi³ek dla bezro-
botnych nale¿y udokumentowaæ, ¿e przed
rejestracj¹ w urzêdzie pracy by³o siê  za-
trudnionym przez co najmniej 18 miesiêcy
oraz otrzymywa³o siê w tym czasie pensjê
w kwocie co najmniej minimalnego wyna-
grodzenia (obecnie wynosi ono 849 z³).

Je�li przed utrat¹ pracy osoba pra-
cowa³a na w³asny rachunek, musi okazaæ
dokument po�wiadczaj¹cy zawieszenie
dzia³alno�ci firmy. Powinna te¿ po�wiad-
czyæ op³acanie sk³adek ZUS - okazaæ od-
cinki op³at za ostatnie pó³tora roku.

GCI informuje >  Termin wyp³acania zasi³ku: zale¿y od
rodzaju wypowiedzenia

To kiedy osoba otrzyma zasi³ek dla
bezrobotnych zale¿y od sposobu, w jaki
straci³a pracê. Oto przyk³ady:
- dana osoba otrzyma zasi³ek ju¿ po
7 dniach od dnia rejestracji, je�li straci³a
pracê z winy pracodawcy, np. podczas
zwolnieñ grupowych,
- je¿eli osoba sama z³o¿y³a wypowiedze-
nie, otrzyma ona wówczas zasi³ek dopie-
ro po 90 dniach od dnia zarejestrowania
siê w powiatowym urzêdzie pracy,
- je�li osoba zosta³a zwolniona z pracy
dyscyplinarnie, to zasi³ek otrzyma po 180
dniach od dnia rejestracji.
> Wysoko�æ zasi³ku: decyduje o tym d³u-
go�æ sta¿u pracy

Zasi³ek, jaki otrzyma osoba z urzê-
du pracy, bêdzie zale¿eæ od d³ugo�ci sta-
¿u. Je¿eli wynosi on od 5 do 20 lat, to na-
le¿y siê 100% podstawy tego zasi³ku -
521,90 z³ brutto.

Gdy osoba przepracowa³a mniej
ni¿ 5 lat, urz¹d pracy wyp³aca 80% pod-
stawowej wys. zasi³ku - 417,60 z³ brutto.

Je¿eli natomiast sta¿ pracy wyno-
si co najmniej 20 lat, to nale¿y siê wów-
czas 120% podstawowej kwoty zasi³ku dla
bezrobotnych - 626, 30 z³ brutto.

               Agnieszka Kocur

11 pa�dziernika br. po¿egnali�my
�p.

    IZYDORA BIALICA
dawnego so³tysa wsi Hermanowa,
aktywnego spo³ecznika.

¯onie i najbli¿szej rodzinie
         wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
        sk³adaj¹
                   radni z Hermanowej

            Bernadeta Szafran

Jak zabraæ siê do za³o¿enia w³asnej
firmy. Oto kilka dobrych rad dla chc¹cych
rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹:

> Pomys³, koncepcja - musisz wiedzieæ,
co chcesz robiæ, jaki rodzaj dzia³alno�ci
chcesz podj¹æ.
> Forma organizacyjno-prawna - na tym
etapie musisz dokonaæ wyboru pomiêdzy
dzia³alno�ci¹ prowadzon¹ jednoosobowo
lub w formie spó³ki.
> Biznesplan - przedstaw w nim g³ówne
aspekty przedsiêwziêcia, tzn. co i kiedy
zamierzasz robiæ i jakie s¹ gwarancje po-
wodzenia dzia³ania firmy. Mo¿esz sporz¹-
dziæ go sam lub skorzystaæ z pomocy ofe-
rowanej przez instytucje wspieraj¹ce
przedsiêbiorczo�æ.
> �ród³a finansowe - zastanów siê nad
finansowaniem swojej dzia³alno�ci (�rod-
ki w³asne, wk³ady wspólnika, po¿yczka z
banku, Funduszu pracy itp.).
> Rejestracja - dokonaj formalno�ci reje-
stracyjnych we w³a�ciwych urzêdach,
uzyskaj potrzebne zezwolenia.

Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê

Rejestracja - krok po kroku
- Urz¹d Gminy i Miasta w Tyczynie, sta-
nowisko ds. dzia³alno�ci gospodarczej
(pok. 13, I parter) - zg³oszenie i wpis do
ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej.
- Podkarpacki Urz¹d Statystyczny w Rze-
szowie (ul. Jana III Sobieskiego 10) - nada-
nie numeru identyfikacyjnego REGON.
- Wyrobienie piecz¹tki.
- Bank - za³o¿enie rachunku bankowego.
- Pierwszy Urz¹d Skarbowy w Rzeszowie
(ul. Podwis³ocze 42)  - zg³oszenie identy-
fikacyjne NIP i obowi¹zku podatkowego.
- Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Rze-
szowie (Al. Pi³sudskiego 12) - zg³oszenie
do ubezpieczenia osoby prowadz¹cej
dzia³alno�æ gospodarcz¹ i ewentualnie
pracowników.
- Pañstwowa Inspekcja Pracy, Okrêgowy
Inspektorat Pracy w Rzeszowie (ul. S³o-
wackiego 24) - wype³nienie karty zg³osze-
nia pracodawcy.

Je�li jeste� osob¹ bezrobotn¹
i  chcesz rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alno�æ

gospodarcz¹ pomocy udzieli ci Powiato-
wy Urz¹d Pracy.
- Zapewni ci bezp³atne doradztwo lub
uczestnictwo w kursie ABC ma³ej przed-
siêbiorczo�ci.
- Udzieli ci po¿yczki na rozpoczêcie dzia-
³alno�ci gospodarczej.

Warunki, jakie trzeba spe³niaæ, aby
otrzymaæ po¿yczkê z Urzêdu Pracy:
- Mieæ dobry pomys³ na biznes.
- Napisaæ biznesplan.
- Ukoñczyæ kurs przedsiêbiorczo�ci.
- Pozytywnie przej�æ rozmowê
                                              kwalifikacyjn¹.
- Mieæ zabezpieczenie: hipotekê albo
                      weksel pod zastaw 12 tys. z³
- Byæ bezrobotnym i zak³adaæ pierwszy
w ¿yciu biznes.
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* Nagrobki - Grobowce            * Tablice, wizerunki
       Lastriko - granit (ró¿ne kolory)

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.

Ubezpieczenia Komunikacyjne
Budziwój, �Delikatesy Centrum�

                               Tel. 22-19-172, 0-609-316-170

Niemiecki - Tyczyn
                                                Tel. 0-502-636-111

O G £ O S Z E N I ASPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

Sprzedam dzia³kê roln¹, atrakcyjn¹ widokowo o pow.
82 ary na terenie gminy Lubenia. Cena do uzgodnienia.
(130/3)                Wiadomo�æ Budziwój, tel. 22-93-040

Kupiê niedrogo dzia³kê roln¹ o pow. do 30 arów na
terenie Gminy Tyczyn.
(131/3)                                                Tel. 87-33-544

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. od 8 do 25 arów
w Budziwoju w okolicach �Danexu�.
(132/3)                             Tel. 22-19-298 wieczorem

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 20 arów w Ty-
czynie z mo¿liwo�ci¹ podzia³u.
(133/2)                             Tel. 22-91-439 wieczorem

Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 22 ary w Tyczynie,
ul. Zagrody.
(134/2)                                        Tel. 0-609-876-800

Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 9 arów  i 12 arów
w Tyczynie.
(135/2)                                        Tel. 0-692-812-549

Szukam do wynajêcia od zaraz dom lub mieszkanie
w Tyczynie albo w niedalekiej okolicy (z perspektyw¹
kupna).
(136/2)                                        Tel. 0-885-101-031

Korepetycje - jêzyk angielski, Tyczyn
                                                        Tel. 22-93-385

Uwaga klienci!
Sklep �Mewa 2� ju¿ w nowym budynku

 Zapraszamy na wyprzeda¿ kosiarek

Tyczyn, (obok CPN), tel. 22-91-444

Wypo¿yczalnia Video i DVD
BINGO FLIM

z a p r a s z a
codziennie od godz. 16.00 do 20.00
Tyczyn, ul. Rynek 19  (obok Urzêdu Gminy)

* Dobre ceny * Nowe filmy * Cena do 5 z³

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� s¹ bezp³atne.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 22 ary z mo¿liwo-
�ci¹ podzia³u - Budziwój Studzianka. Pozwolenie na bu-
dowê, woda, pr¹d - na dzia³ce.
(137/1)                                        Tel. 0-603-744-393

Sprzedam dzia³ki o pow. 15 i 20 arów Kielnarowa Czer-
wonki przy drodze asfaltowej - z wydanymi warunkami
rozbudowy domów jednorodzinnych.
(138/1)                       Tel. 0-500-144-401, 27-71-871

Us³ugi ksiêgowe
       Tel. 22-91-939,        0-602-485-255
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SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

Mi³a i energiczna studentka II roku studiów zaocznych
szuka mo¿liwo�ci zatrudnienia w charakterze opiekun-
ki dla dziecka.
(33/3)                                           Tel. 0-605-374-734

M³oda, uczciwa - posprz¹ta dom, umyje okna, zadba
o ogród na terenie Budziwoja i okolicy.
(34/3)                                               Tel. 503-398-512

Poszukujê osoby do prowadzenia domu w Budziwoju.
(35/2)                       Tel. 22-19-875; 0-694-959-189

Zatrudniê fryzjerkê damsko-mêsk¹ z do�wiadczeniem.
(36/1)                                                 Tel. 22-91-753

Dodatkowa praca! Konsultant AVON - 0 z³ wpisowe,
dostawa paczki do domu gratis, 6 prezentów od firmy dla
nowych konsultantów, zbieranie zamówieñ we w³asnym
otoczeniu, zarobek od 15 do 35% warto�ci zamówienia.
(37/1)                      Tel. 0-604-237-692; 85-76-907

B I N G O

SZKO£A JÊZYKÓW OBCYCH
PROWADZI   KURSY   JÊZYKA   NIEMIECKIEGO

I   ANGIELSKIEGO

* Ka¿dy drugi (oraz kolejny) s³uchacz z tej samej
   rodziny otrzymuje10% zni¿ki
* Materia³y pomocnicze w cenie kursu
* Mo¿liwo�æ wyboru uczestniczenia w kursach:
   50-godzinnych, 60- godzinnych, lub 70-godzinnych
    Informacja telefoniczna i zg³oszenia pod numerem

            22-93-385 oraz 0 605 99 0416

Zapisy dla m³odzie¿y i osób doros³ych
w ka¿dy poniedzia³ek
                                              w godz. 17.00 - 18.00
w salkach katechetycznych obok ko�cio³a

Najni¿sze ceny na Podkarpaciu!!!
Sprawd� cenê i jako�æ zanim zadecydujesz
o wyborze szko³y dla Ciebie lub dziecka !

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

  Filia Biblioteki Publicznej  w Hermanowej dziêkuje

Pani Marcie Para
   za ksi¹¿ki ofiarowane bibliotece.

Informujemy,
¿e w dniu 31 pa�dziernika 2005 r.
(poniedzia³ek) Urz¹d Gminy i Miasta
w Tyczynie bêdzie n i e c z y n n y.

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

13 listopada 2005 r.

Termin sk³adania tekstów up³ywa
4 listopada 2005 r.

         Zdjêcia mile widziane

     W kasie UGiM odebraæ mo¿na
* parasol
* kolczyk

     znalezione na II piêtrze budynku urzêdu.
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