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Dzieñ Babci i  Dziadka

                     (Ci¹g dalszy na stronie 8)

Mamê, tatê wychowali
w nagrodê wnuki dostali ...

Doskona³¹ okazj¹ do kszta³towa-
nia u przedszkolaków uczuæ mi³o�ci, do-
broci, tolerancji, szacunku jest Dzieñ Bab-
ci przypadaj¹cy na 21 stycznia i Dzieñ
Dziadka - 22 stycznia. Przygotowania do
tego �wiêta stanowi³y okazjê do kszta³to-
wania u dzieci uczuæ i postaw odwzajem-
niania troskliwo�ci i mi³o�ci.

Organizowanie takiej uroczysto-
�ci ma tak¿e wiele innych walorów.
Wspólna praca, wystêpy zbli¿aj¹ zespó³
dzieciêcy, ucz¹ wspó³¿ycia. Uaktywnia-
my tak¿e dzieci nie�mia³e, ka¿de uczy siê
wiersza, piosenki dla swojej babci i dziad-
ka. Dzieci chêtnie sprz¹taj¹ zabawki, po-
rz¹dkuj¹ salê, przygotowuj¹ siê na przy-
jêcie go�ci. Inspiracj¹ do rozmów, pobu-

1 lutego 2005 r. odby³a siê manife-
stacja mieszkañców gminy Tyczyn prze-
ciwko przy³¹czeniu czê�ci Gminy do Mia-
sta Rzeszowa. W zgromadzeniu przed sie-
dzib¹ Podkarpackiego Urzêdu Wojewódz-
kiego wziêli udzia³:
- Radni Rady Miejskiej
- So³tysi i Rady So³eckie
- Stra¿acy OSP
- Przedstawiciele innych organizacji
z terenu gminy.

Wykazali�cie Pañstwo swoje wiel-
kie zaanga¿owanie w rozwój naszej

P r o t e s t !
�Ma³ej Ojczyzny� oraz g³êbokiej wiêzi
w�ród spo³eczno�ci zamieszka³ej na tere-
nie naszej gminy. Owe wiêzi o charakte-
rze historycznym, gospodarczym, kultu-
rowym integruj¹ �rodowisko i s³u¿¹ roz-
wi¹zywaniu miejscowych problemów
bezpo�rednio przez zainteresowanych.
Jest to model demokracji bezpo�redniej.
Za tê postawê i zaanga¿owanie sk³adam
serdeczne podziêkowanie.
                Kazimierz Szczepañski

Zbli¿a siê pora uchwalania bud¿e-
tu Gminy na 2005 r. - pracowity czas dla
komisji Rady Miejskiej. Posiedzenia ko-
misji ju¿ siê odbywaj¹; Komisja O�wiaty,
Kultury i Zdrowia obradowa³a w dniu
10 lutego br., Komisja Finansów i Gospo-
darki - 11 lutego, a Komisja Rewizyjna zbie-
rze siê 14 lutego br.

Komisje, oprócz analizy docho-
dów i wydatków bud¿etowych na 2005
rok, omawia³y tak¿e projekty uchwa³,
jakie znajd¹ siê w programie najbli¿szej
sesji. Jest ona planowana na ostatni
tydzieñ lutego.                                     (bs.)

Obraduj¹ komisje

Do 22 lutego br. zosta³ przed³u¿o-
ny termin sk³adania wniosków o stypen-
dia socjalne. Wysoko�æ pomocy material-
nej wynosi od 44 z³ do 112 z³ miesiêcznie.
O stypendium mog¹ ubiegaæ siê ucznio-
wie, którzy spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
- s¹ zameldowani na pobyt sta³y na tere-
nie gminy Tyczyn,
- s¹ uczniami szkó³ publicznych i niepu-
blicznych o uprawnieniach szkó³ publicz-
nych podstawowych, gimnazjalnych,
�rednich lub szkó³ pomaturalnych - do
czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej
ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia,
- znajduj¹ siê w trudnej sytuacji material-
nej, w szczególno�ci, gdy w rodzinie tej
wystêpuje bezrobocie, niepe³nospraw-
no�æ, choroba, wielodzietno�æ, alkoholizm
lub gdy rodzina jest niepe³na,
- miesiêczna wysoko�æ dochodu na
osobê w rodzinie nie mo¿e byæ wy¿sza
ni¿ 316 z³.
Pomoc nie dotyczy studentów.
                          Ci¹g dalszy na stronie 9

Stypendia
dla uczniów
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Podajemy wykaz rze�ni obowi¹-
zanych do skupu i przeprowadzania
uboju zwierz¹t wymagaj¹cych uboju
z konieczno�ci.
Dla naszej gminy najbli¿sze to:
> Zak³ady Miêsne �Herman�, Kielna-
rowa 440, tel. 22-99-404, -410, -415
(w zakresie uboju trzody chlewnej);
> Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego,
Marek Le�niak, 38-100 Strzy¿ów
(w zakresie uboju byd³a), tel. 276-17-83;
> Rze�nia �Jasan�, 38-200 Jas³o (w za-
kresie uboju koni), tel. (013) 44-62-222.
> Zwierzêta pad³e przyjmuje Zak³ad
Utylizacji, Le¿achów 133, 37-530 Sie-
niawa, tel. (016) 622-70-52.
> Miejskie Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Rzeszów
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Bia³ej ma zezwo-
lenie na transport odpadów  komunal-
nych i pad³ych zwierz¹t oraz ubitych
z konieczno�ci, tel. 22-19-403 do 470.

W ka¿dym przypadku nale¿y
wcze�niej porozumieæ siê telefonicznie
i uzgodniæ godzinê i dzieñ dostawy.

Nale¿y pamiêtaæ o za�wiadcze-
niach lekarzy weterynarii i dokumen-
tach osobistych.

Uwaga  rolnicy

Gdzie  ap l ikowaæ
Dotacje dla przedsiêbiorstw.
PHARE 2002
Technologie Informatyczne dla Przed-
siêbiorstw                                 1.03.2005
SSG - Program Rozwoju Przedsiê-
biorstw - http://www.parp.gov.pl/do-
tphare2prp.html                         7.03.2005
SSG - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
- http://www.parp.gov.pl/dotpha-
re2rfdi.html                                      - 28.02.2005
SSG - Program Rozwoju Przedsiê-
biorstw Eksportowych  - http://
www.parp.gov.pl/dotphare2prpe.html
                                              - 14.03.2005

Informujemy, ¿e do dnia  15 lutego
2005 r. nale¿y sk³adaæ   d e k l a r a c j e
na podatek od �rodków transporto-
wych na rok 2005 oraz wp³aciæ I ratê
podatku od �rodków transportowych.

Podatek mo¿na wp³acaæ w kasie
Urzêdu Gminy i Miasta w Tyczynie lub
na rachunek: Gmina Tyczyn, ul. Rynek
18, 36-020 Tyczyn w Banku Spó³dziel-
czym w Tyczynie nr 64 9164 0008
2001 0000 0286 0015.

Nie z³o¿enie w terminie deklara-
cji bêdzie skutkowaæ poci¹gniêciem
Podatnika do odpowiedzialno�ci kar-
nej skarbowej (art. 54 Kodeksu Karne-
go Skarbowego).

                          Aniela Ostrowska
                         Doradca WODR

Polska, staj¹c siê cz³onkiem UE
w dniu 1maja ubr., otrzyma³a mo¿liwo�æ
korzystania z ró¿nych form wsparcia roz-
woju obszarów wiejskich.

Cele Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) realizowane bêd¹ we-
d³ug dwóch g³ównych priorytetów i w ra-
mach nastêpuj¹cych dzia³añ:
Priorytet 1. Poprawa konkurencyjno�ci
gospodarstw
> Renty strukturalne.
> Wsparcie gospodarstw
                                  niskotowarowych.
> Wspieranie grup producentów rolnych
Priorytet 2.  Zrównowa¿ony rozwój
obszarów wiejskich
> Wsparcie dla obszarów o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania
> Wspieranie przedsiêwziêæ rolno-�rodo-
wiskowych i poprawy dobrostanu
zwierz¹t
> Dostosowanie gospodarstw
                                      do standardów UE.
> Zalesienie gruntów rolnych.

Z programów pomocowych na
wyró¿nienie zas³uguje proram rolno-�ro-
dowiskowy. W ramach tego dzia³ania prze-
widziano realizacjê 7-miu pakietów:

- Rolnictwo zrównowa¿one
- Rolnictwo ekologiczne
- Utrzymanie ³¹k ekstensywnych
- Utrzymanie pastwisk ekstensywnych
- Ochrona gleb i wód
- Strefy buforowe
- Zachowanie lokalnych ras zwierz¹t.

Podstawowym warunkiem przy-
st¹pienia do tego programu jest posiada-
nie aktualnej analizy gleb. Koszt analizy
jednej próbki wynosi ok. 7,50 z³. Ilo�æ pró-
bek uzale¿niona jest od ilo�ci dzia³ek
w gospodarstwie.

Rolnikom z gminy Tyczyn, bior¹-
cym udzia³ w powy¿szym programie koszt
analiz sfinansuje w ca³o�ci Urz¹d Gminy
i Miasta w Tyczynie. Zainteresowanych
prosimy o kontakt: tel. 22-99-276 (ODR)
Urz¹d Gminy pok. 16 (parter).

Niedawno apelowali�my do Czy-
telników o zadbanie, by ich czworonogi
nie biega³y bez opieki po okolicy i o zg³a-
szanie przypadków wa³êsania siê psów.
Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.  Zadzwoni-
³a do nas z Budziwoja mama 17 letniej Jo-
asi i opowiedzia³a zdarzenie, jakie na ul.
Sportowej mia³o miejsce 28 stycznia br.
Ok. godz. 14.00 Joasia wraca³a z bibliote-
ki. Z daleka widzia³a psa s¹siadów, ogrom-
nego mieszañca, biegaj¹cego bezpañsko
po ulicy. Nie raz mieszkañcy ul. Sporto-
wej prze¿ywali strach przed spotkaniem
z innym psem, du¿ym wilczurem, stale wy-
puszczanym poza posesjê przez innego
s¹siada. Mieszaniec natomiast dot¹d nie
stwarza³ zagro¿enia. Jednak tym razem
by³o inaczej. Pies zaatakowa³ dziewczy-
nê. Choæ broni³a siê, zêby rozjuszonego
psa naderwa³y jej ucho, porani³y g³owê
i twarz. Od le¿¹cej na pokrwawionym �nie-
gu dziewczyny psa odgoni³ bawi¹cy siê
niedaleko ch³opak, który s³ysza³ krzyki
Joasi. On te¿ rozpozna³ czyj to pies.

Po wizycie na Pogotowiu, mama
Joasi próbowa³a skontaktowaæ siê z s¹-

siadami, w³a�cicielami psa. Jedyn¹ reak-
cj¹ telefonicznej rozmowy by³a wizyta
syna s¹siadów z przeprosinami. Od rodzi-
ców ch³opaka Asia nie doczeka³a siê na-
wet tego. Nie zapytali jak siê czuje, nie
zaoferowali pomocy w zawiezieniu jej do
lekarza i w dalszym jej leczeniu.

A leczyæ jest co: oderwana i nie-
zrastaj¹ca siê ma³¿owina uszna, gojenie
siê 30 szwów na uchu i g³owie, szczepie-
nie w 5 dawkach wykonywane w £añcu-
cie, gdzie przecie¿ trzeba dojechaæ.

Mama poranionej dziewczyny nie
wie, jak jej córki bêd¹ teraz wychodziæ do
szko³y i wracaæ do domu. Wypada ich od-
prowadzaæ, bo same boj¹ siê i�æ. (bs)

P.S. Znajoma, mieszkanka Budziwoja, gdy
opowiada³am jej ten przypadek, bez �ladu
oburzenia czy emocji powiedzia³a tylko,
¿e przed paroma laty ona te¿ pogryziona
by³a przez psa s¹siadów. I do dzi� widuje
tego psa biegaj¹cego bez opieki po bli¿-
szej i dalszej okolicy.  Psa trudno za to
winiæ, ale ludzi tak. Opamiêtajcie siê !!!

B u d z i w ó jNiebezpiecznie na Sportowej

Szkolenie dla rolników
18 lutego 2005 r. o godz. 10.00 w sali
narad UGiM w Tyczynie rozpocznie siê
szkolenie, którego tematem bêdzie:
- ¿ywienie byd³a (firma SAMO)
- kwotowanie produkcji mleka,
- dostosowanie gospodarstw rolnych
  do standardów UE.
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26 grudnia 2004 br. - dzieñ, który
wstrz¹sn¹³ �wiatem. Gdy u nas brzmia³y
kolêdy, a w sercach panowa³a rado�æ
z �narodzenia Pana�- tam, w dalekiej Azji,
w ci¹gu kilku sekund ziemia bêd¹ca dot¹d
rajem, zmieni³a siê w piek³o. Gigantyczne
fale zniszczy³y rajski �wiat pla¿y. Ocean
Indyjski sta³ siê masowym grobem - wielu
ofiar nie da siê nigdy odnale�æ i zidentyfi-
kowaæ.

Niektóre miejscowo�ci straci³y ca³e
pokolenia. Zabójcze fale zmywa³y hotele,
bungalowy, restauracje i bary, które roz-
sypywa³y siê jakby by³y z kartonu. Prze-
wraca³y siê i tonê³y ³odzie wycieczkowe
i rybackie, a ludzie byli wci¹gani w otch³añ
wody. Ale tragedia z 26 grudnia ubr. nie
obejmuje tylko ok. 300 tysiêcy ludzi, któ-
rzy stracili ¿ycie. Wg ONZ przynajmniej
9 mln ocala³ych ludzi potrzebuje pomocy.

Nic nie przywróci ¿ycia tym, któ-
rzy odeszli, ale tym, którzy zostali, ka¿dy
z nas mo¿e przywróciæ nadziejê. Doro�li
wo³aj¹ o pomoc! Ale tej pomocy potrze-
buje wiele tysiêcy osieroconych dzieci,
którym morze zabra³o rodziców, a ich wy-
rzuci³o jako l¿ejsze. Nie wo³aj¹ o pomoc,
choæ bardzo jej potrzebuj¹. Przywróæmy
im u�miech i choæ czê�æ rado�ci dzieciñ-
stwa. Tragedia ta zjednoczy³a �wiat. Lu-
dzie z wszystkich kontynentów otworzyli
swe serca i portfele.

Piêkn¹ akcjê �Adopcja na odle-
g³o�æ� zorganizowan¹ przez Telewizjê oraz
polskich artystów �piewaj¹cych na Placu
Teatralnym w Warszawie poprzedzili
uczniowie Szko³y Podstawowej w Tyczy-
nie, którzy 30 stycznia br. wziêli udzia³

w koncercie charytatywnym pod has³em
�Pokonajmy fale�. Cz³onkowie szkolnego
teatrzyku �Bajka� pod kierunkiem Gra¿y-
ny Lachowolskiej, Adama Jañca i Zbi-
gniewa Sztaby wystawili �Jase³ka� oraz
wystapi³ zespó³ akrobatyczny �Flimero�.

Uczniowie kl. IV b wraz z wycho-
wawczyni¹ p. Bo¿en¹ Wierzbiñsk¹ przy-
gotowali program zwi¹zany z tradycjami
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia, lecz z przyczyn
organizacyjnych (zmiana godzin progra-
mu) nie zd¹¿yli wyst¹piæ. Niemniej dziê-
kujemy im za szczere chêci.

Po wyst¹pieniu uczniów, przedsta-
wicielki Samorz¹du Uczniowskiego: Ka-
rolina Stodolak, Bernadetta Mo¿d¿eñ
i Aleksandra Piegdoñ zbiera³y w�ród
widowni wolne datki. Uda³o nam siê

�Pokonajmy fale . . .�

                            El¿bieta Baran

Piêkna okolica,  bogata oferta
W poprzednim numerze �GT� mo-

gli�my przeczytaæ, co mieszkañcy Królki
my�l¹ o Centrum Turystyki i Rekreacji
WSIiZ. W dzisiejszym za� numerze w skró-
cie opiszê, co Centrum ma do zaoferowa-
nia, zarówno dla grup zorganizowanych,
jak i indywidualnych go�ci.

Wiele osób wie, ¿e campus WSIiZ
to budynek dydaktyczny, który dyspo-
nuje salami wyk³adowymi, salami konfe-
rencyjnymi oraz dwiema pracowniami
komputerowymi (ka¿da ma 35 kompute-
rów). Wiêkszo�æ te¿ kojarzy ten obiekt
z hal¹ sportow¹ i hotelem, ale nieliczni wie-
dz¹, z czego mog¹ tam skorzystaæ.

WSIiZ umo¿liwia zainteresowa-
nym wynajem hali sportowej o wymiarach
72x34 metry, której arena g³ówna mie�ci:
boisko du¿e (pe³na arena) do pi³ki no¿nej,
rêcznej, 2 boiska do koszykówki, 3 boiska

do pi³ki siatkowej, a tak¿e 3 korty teniso-
we. Co najwa¿niejsze - zastosowana tam
technologia nawierzchni amortyzuje ude-
rzenia. Ponadto, budynek hali kryje w so-
bie jeszcze inne pomieszczenia, a miano-
wicie: si³owniê z sal¹ fitness, saunê, gabi-
net masa¿u z 9 sto³ami, gabinet kosme-
tyczny oraz barek. Tu¿ obok hali znajduj¹
siê dwa betonowe boiska sportowe, gdzie
na miejscu jednego z nich ma powstaæ
boisko do siatki pla¿owej.

Usytuowany obok hali hotel ma
14 komfortowo urz¹dzonych pokoi z TV
i ³azienkami, w których mo¿e zamieszkaæ
37 osób. Zainstalowano tam równie¿
wspóln¹ kuchniê oraz gabinet hydrotera-
pii z urz¹dzeniami do rehabilitacji i odno-
wy biologicznej. Poni¿ej za� tego obiektu
znajduje siê wiata ogniskowa, która mo¿e
pomie�ciæ nawet 100 osób.

Poza korzystaniem z tych wszyst-
kich urz¹dzeñ, WSIiZ organizuje równie¿
kursy (m.in. gry w tenisa) oraz zajêcia
z aerobiku.

Je�li za� chodzi o plany przysz³o-
�ciowe to zawieraj¹ one m.in.: budowê
parku wodnego, pola do mini golfa oraz
stylizowanej karczmy, która ma byæ jed-
nocze�nie swoistym muzeum etnograficz-
nym.

To wszystko jest dostêpne dla
ka¿dego, kto tylko chcia³by z tego sko-
rzystaæ. Tak wiêc, je�li mamy trochê cza-
su, chêci i oczywi�cie pieniêdzy, to korzy-
stajmy, bo naprawdê jest z czego.

                             Magdalena Cag
                  oprac. na podstawie strony
             www.wsiz.rzeszow.pl/kielnarowa

zebraæ 500 z³, które przekazali�my na kon-
to Caritas w Warszawie. Grono pedago-
giczne przy Szkole Podstawowej w Tyczy-
nie podjê³o w dniu 4 lutego br. uchwa³ê
o przyjêciu do �adopcji na odleg³o�æ� dzie-
ci z Tajlandii i comiesiêcznym op³acaniu
ich utrzymania (bêdzie to dwoje lub troje
dzieci). Do tej akcji do³¹cz¹ siê równie¿
uczniowie naszej szko³y.

Jako dyrektor szko³y dziêkujê
z ca³ego serca wszystkim, którzy w jaki�
sposób przyczynili siê do tej akcji �Poko-
namy fale� otwieraj¹c swoje serca i dzie-
l¹c siê nadziej¹ z osieroconymi ma³ymi
mieszkañcami dalekiej Tajlandii.
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Betlejemskie cuda. Czas Bo¿ego Na-
rodzenia to radosny czas wigilijnego wie-
czoru, �piewania kolêd, sk³adania ¿yczeñ,
a tak¿e czas Jase³ek, które przypominaj¹
wydarzenia betlejemskiej nocy. W Szkole
Podstawowej w Budziwoju ju¿ od wielu
lat przed �wiêtami przypominamy historiê
narodzenia Pana Jezusa. Uczniowie wcie-
laj¹c siê w postacie, nie tylko z betlejem-
skiej stajenki, opowiadaj¹ o Bo¿ym Naro-
dzeniu, o �wiêtach w rodzinie i zwi¹zanych
z nimi tradycjach. 22  grudnia  ubr.  w  piêk-
nej, zimowej  scenerii  przygotowanej  przez
p. K. Borkowsk¹ i p. R. Borowiec odby³o
siê przedstawienie pt.: �Betlejemskie
cuda� dla nauczycieli, pracowników
i uczniów naszej  szko³y. Mali aktorzy do
swojego wystêpu przygotowywali siê pod
opiek¹ p. R. Rze�nik i p. B. Filip.

Inscenizacjê o narodzeniu Dzie-
ci¹tka Jezus rozpoczêli�my scen¹ z ogro-
du rajskiego. Uczniowie kl. 3a odgrywa-
j¹c role Adama, Ewy, wê¿a-kusieciela, g³o-
su Boga, przypomnieli prawdê o zapowie-
dzi przyj�cia Zbawiciela. Kolejne sceny
odgrywali uczniowie kl. 4b, którzy jako
�wiêta Rodzina, zastêpy anio³ów, paste-
rze, królowie, mówi¹cy baranek i osio³ek

przedstawiali  betlejemskie cuda. Maleñki
Jezusek w stajence nie mia³ wygody, dla-
tego dzieci z kl. la powiedzia³y Mu mi³e
s³owa, przynios³y swoje zabawki, ko³der-
kê, ubranka, mleko, aby niczego Mu nie
zabrak³o. Na zakoñczenie uczniowie kl. 6b
przypomnieli zgromadzonym o znaczeniu
symboli �wi¹tecznych oraz z³o¿yli wszyst-
kim ¿yczenia. Przedstawienie by³o wzbo-

gacone kolêdami �piewanymi przez chór
szkolny pod opiek¹ p. E. Kwolek.

Tradycj¹ naszej szko³y s¹ nie tyl-
ko przedstawienia bo¿onarodzeniowe, ale
i zwi¹zane z nimi �wi¹teczne niespodzian-
ki dla wszystkich nauczycieli i pracowni-
ków szko³y. W tym roku wszyscy otrzy-
mali  niezwyk³e szyszki-choinki, które d³u-
go bêd¹ przypominaæ minione �wiêta.

Jase³ka misyjne. Uczniowie naszej
szko³y przygotowali te¿ misyjne przedsta-
wienie bo¿onarodzeniowe.  6 stycznia br.
w ko�ciele parafialnym, w uroczysto�æ
Objawienia Pañskiego dzieci z kl. 3 i 4 na-
le¿¹ce do Ogniska Misyjnego opowiedzia-
³y o znaczeniu narodzenia siê Pana Jezu-
sa dla nas wszystkich. W dzieñ misyjny,
który obchodzimy wtedy w Ko�ciele, przy-
pomnieli�my zebranym prawdê o objawie-
niu siê Jezusa wszystkim narodom.

Dzieci,   przebrane   za   mieszkañ-
ców   dalekich   krajów   swoim   �piewem
i odgrywanymi rolami odda³y Dzieci¹tku
cze�æ i ho³d jako Synowi Bo¿emu, Królo-
wi i Zbawicielowi. W�ród wystêpuj¹cych
byli: Maryja, Józef, anio³owie, pasterze,
Azjatka, Indianka, Murzynka, Indonezyj-
ki, Arabka, Polki i wszyscy inni:, którzy
g³osili, ¿e Jezus przynosi wszystkim lu-
dziom mi³o�æ, pokój i Bo¿e b³ogos³awieñ-
stwo. Dzieci z Ogniska Misyjnego jako
mali misjonarze chêtnie przygotowywali
siê do  swojego wystêpu na spotkaniach
misyjnych i z rado�ci¹ przedstawi³y
misyjne przes³anie.

Bo¿e Narodzenie, Jase³ka, tak jak
ka¿dego roku przeminê³y. Zosta³y wspo-
mnienia, zdjêcia, mo¿e jeszcze stroje, za-
pamiêtane role. Tak naprawdê ten piêkny

czas mo¿e nadal trwaæ w naszych sercach.
Potwierdzaj¹ to s³owa b³. Matki Teresy
z Kalkuty, które chcemy zadedykowaæ
wszystkim czytelnikom �G³osu Tyczyna�:
�Ilekroæ u�miechasz siê do swojego brata
i wyci¹gasz do niego rêkê

- jest Bo¿e Narodzenie,
zawsze, kiedy milkniesz, by innych wy-
s³uchaæ, kiedy rezygnujesz z siebie i prze-
baczasz - jest Bo¿e Narodzenie,

zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze  jak
bardzo s¹ znikome twoje mo¿liwo�ci i jak
wielka jest twoja s³abo�æ

- jest Bo¿e Narodzenie,
zawsze, kiedy pozwolisz, by Bóg poko-
cha³ innych przez Ciebie
   - zawsze jest wtedy Bo¿e Narodzenie�.

                           Renata Rze�nik
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Jase³kowe tradycje. Nazwa jase³ka
pochodzi od s³owa �jas³a�, czyli ¿³ób by-
dlêcy. Zdrobnienie wyrazu �jase³ka� sta-
³o siê nazw¹ przedstawienia, w którym
g³ównym elementem jest ¿³óbek z ma³ym
Dzieci¹tkiem. Twórc¹ pierwszych jase³ek
by³ �w. Franciszek z Asy¿u. On to w gro-
cie Greccio zainscenizowa³ pierwsz¹ �¿y-
w¹�szopkê. Na oczach widzów rozegra³a
siê scena z narodzin Jezusa. Ojcowie i bra-
cia z Zakonu zwyczaj ten ponie�li na ca³y
�wiat. Do Polski przywêdrowa³ on ju¿ pod
koniec XIII w., gdzie w ko�cio³ach poja-
wi³y siê figury przedstawiaj¹ce ca³¹ sce-
nê Bo¿ego Narodzenia. Wiernym szybko
znudzi³o siê ogl¹danie nieruchomych
postaci, zaczêto wiêc wystawiaæ najpierw
ruchome figury, pó�niej kukie³kowe wido-
wiska. Z czasem jase³ka przeistoczy³y siê
w prawdziwe przedstawienia teatralne.
Oprócz tradycyjnych postaci i scen by-
wa³o tak, ¿e ka¿da z narodowo�ci doda-
wa³a sobie jej tylko znane. W Polsce
ogromnym powodzeniem cieszyli siê pol-
scy bohaterzy narodowi: Czarniecki czy
Sobieski. Bywa³y okresy w naszej histo-
rii, gdy zabraniano wystawiania jase³ek.
By³ to czas zaborów, okres II wojny  �wia-
towej, lata stalinizmu. Obecnie przedsta-
wienia jase³kowe prze¿ywaj¹ swój �roz-
kwit�. Ze wzglêdu na mo¿liwo�æ uczest-
nictwa w tajemnicy Bo¿ego Narodzenia
nie brakuje chêtnych do odtwarzania ról.

Uczniowie Szko³y Podstawowej
od wielu lat przygotowuj¹ przedstawie-
nia z narodzin Jezusa. W tym roku do ja-
se³ek zostali zaanga¿owani najm³odsi.
Przygotowanie scenariusza przysporzy³o
nauczycielom wiele pracy; trudno by³o
znale�æ takie, by mog³o w nich braæ udzia³
ponad 40 �aktorów�. Stanêli jednak na wy-

W  M a t y s ó w c e

soko�ci zadania i ka¿de dziecko mia³o mo¿-
liwo�æ zaprezentowania swoich umiejêt-
no�ci aktorskich i wokalnych.

Ze wzglêdu na m³ody wiek arty-
stów jase³ka przybra³y nieco odmienn¹
formê. Rozpoczyna³y siê tradycyjnie: anio-
³owie budzili pasterzy, Trzej Królowie wi-
tali ma³ego Jezuska le¿¹cego w ubogiej sta-
jence. Szopkê odwiedzi³y te¿ postacie
z bajek przynosz¹c dary. Przy ¿³óbku kolê-
dowali: Ja� z Ma³gosi¹, Kopciuszek, Pi-
nokio, pszczó³ka Maja, Calineczka. Nawet

                          Krystyna Kielar

Stary Rybak pomimo swego wieku przy-
by³ zobaczyæ ma³ego Pana. Nie przeszka-
dza³ brak Heroda i �mierci w przedstawie-
niu. To znak, by eliminowaæ z³o, zw³asz-
cza w otoczeniu ma³ego cz³owieka.

Mali arty�ci zaprezentowali jase³-
ka trzy razy. Obejrzeli je starsi uczniowie
podczas spotkania op³atkowego, miesz-
kañcy wsi w ramach akcji wspierania po-
szkodowanych w wyniku tsunami, bab-
cie i dziadkowie podczas uroczystej
akademii z okazji ich �wiêta.

2 lutego br. w  Szkole Podstawo-
wej w Bia³ej odby³ siê fina³ II Konkursu
Matematyczno-Przyrodniczego dla
uczniów klas VI Gminy Tyczyn. Organiza-
torami byli nauczyciele z SP w Bia³ej:
El¿bieta Stanio (nauczyciel przyrody)
i Alicja Wo�niak (nauczyciel matematyki).

Konkurs przebiega³ w dwóch eta-
pach: pierwszy szkolny - odby³ siê 6 grud-
nia 2004 r. i wy³oni³  najlepszych uczniów
danej szko³y, drugi - wy³oni³ laureatów.

W drugim etapie wziê³o udzia³ 15
uczniów ze szkó³ podstawowych w Bu-
dziwoju, Borku Starym, Matysówce, Kiel-

Asy z matematki i przyrody
narowej i Bia³ej. Jury z³o¿one z  nauczy-
cieli-opiekunów wy³oni³o zwyciêzców.
I miejsce zdoby³ Wojciech Matwij  z Bu-
dziwoja, II miejsce - Anna Macio³ek i Pa-
we³ Macio³ek z Kielnarowej oraz  Zofia
Kamerdu³a z Matysówki, III miejsce zajê-
³a Katarzyna Kuc z Kielnarowej.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplo-
my i nagrody rzeczowe. Konkurs by³ wy-
zwaniem i mobilizacj¹ si³ przed czekaj¹cym
uczniów klas szóstych egzaminem koñcz¹-
cym szko³ê podstawow¹.

Konkursy miêdzyszkolne, oprócz
walorów kszta³c¹cych, s¹ dobr¹ form¹ roz-

wijania integracji miêdzy szko³ami naszej
gminy. Pozwalaj¹ na nawi¹zanie nowych
kontaktów kole¿eñskich, wymianê opinii
i do�wiadczeñ, przyczyniaj¹ siê do zacie-
�niania wspó³pracy miêdzy szko³ami.

Zapraszamy wszystkich nauczy-
cieli matematyki i przyrody oraz ich
uczniów do wziêcia udzia³u w przysz³o-
rocznym III Konkursie Matematyczno-
Przyrodniczym dla uczniów klas VI.

                           Organizatorzy konkursu
Alicja Wo�niak, El¿bieta Stanio
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Bezroboc ie  w 2004  rokuSpo³eczne oczekiwanie utrzymania
bezrobocia na jak najni¿szym poziomie jest
jednym z g³ównych problemów ekono-
micznych w ka¿dym kraju. Brak zatrudnie-
nia to nie tylko silny cios dla szukaj¹cych
go osób, ale tak¿e powa¿ne obci¹¿enie dla
ca³ej gospodarki. Bezrobotni nie mog¹
uczestniczyæ w wytwarzaniu dóbr, dodat-
kowo wymagaj¹ opieki ze strony pañstwa,
co zwiêksza wydatki publiczne. Dlatego
stopa bezrobocia i wielko�æ zatrudnienia
uwa¿ane s¹ za jedne z najwa¿niejszych
danych, �wiadcz¹cych o kondycji gospo-
darki danego kraju.

Bezrobocie w naszej gminie, nie-
stety, nie ulega zmniejszeniu. Zauwa¿a siê
to ju¿ przy ocenie mijaj¹cego kwarta³u,
który przyniós³ wzrost bezrobocia, a tak-
¿e pog³êbiaj¹ce siê niekorzystne zmiany
w jego strukturze. Wed³ug ekonomistów
to normalne zjawisko, bo zim¹ nie ma prac
sezonowych.

Stopa bezrobocia w gminie Tyczyn
w IV kwartale ubr. kszta³towa³a siê na po-
ziomie 12,3% i by³a wy¿sza ni¿ w III kwar-
tale o 1,1 punktu proc. Jest jednak ni¿sza
od stopy bezrobocia w Polsce (19,1%).

Porównuj¹c dane z poprzednich
okresów z aktualnymi danymi zauwa¿a siê,
¿e nadal najwy¿sze bezrobocie wystêpu-
je w Hermanowej, najni¿sze natomiast
w Budziwoju (8,9%)

Na terenie naszej gminy jest zde-
cydowanie wiêcej bezrobotnych kobiet
ni¿ mê¿czyzn. Wynika to st¹d, ¿e kobiety
pracuj¹ w mniejszej liczbie zawodów i s¹
uwa¿ane przez pracodawców za pracow-
ników bardziej k³opotliwych od mê¿czyzn
(urlopy macierzyñskie, wychowawcze,
opieka nad chorym dzieckiem).

Niepokoj¹cym zjawiskiem jest fakt,
¿e osoby z prawem do zasi³ku stanowi¹
tylko 14,8%  w stosunku do  wszystkich
bezrobotnych.

Analizuj¹c ubieg³y rok stwierdza
siê, ¿e najwy¿sze bezrobocie wystêpowa-
³o w I kwartale ( podobnie jest w IV kwar-
tale, kiedy nie ma prac sezonowych). Nie-
pokój wzbudza te¿ zjawisko czêstego po-
wrotu do statusu bezrobotnego. W�ród
wielu przyczyn wskazuje siê na niedosto-
sowania  zawodowe czy prawne.

Inn¹ cech¹ rozpatrywanego zjawi-
ska jest narastaj¹ce bezrobocie ludzi m³o-
dych. Udzia³ ludzi do 30 roku ¿ycia w�ród
ogó³u zatrudnionych jest najwiêkszy
spo�ród wszystkich kategorii wiekowych
i wynosi ponad 1/3 zarejestrowanych.
Natomiast najd³u¿ej bezrobotnymi pozo-
staj¹ ludzie w przekroju wiekowym 30-54
lata.  Badania wykazuj¹, ¿e polska szko³a
dostarcza absolwentów dobrze przygoto-

B+Z B-Z  
 

Kobiety Mê¿czy�ni Kobiety Mê¿czy�ni 
Razem 

Stopa 
bezrobocia 

(%) 

Bia³a 7 14 51 25 97 9,9 

Borek Stary  7 9 52 38 106 12,6 

Budziwój 14 16 74 56 160 8,9 

Hermanowa 10 16 105 80 211 16,7 

Kielnarowa 3 8 51 42 104 11,3 

Matysówka 14 10 40 27 91 13,5 

Tyczyn 7 15 127 93 242 13,2 

Razem 62 88 500 361 1011 �rednio 12,3 

 Bezrobocie w 2004 roku (I-IV kwarta³)

Porównuj¹c rok 2004 do 2003  mo¿na stwierdziæ, ¿e bezrobocie w naszej gminie
wykazuje tendencjê malej¹c¹. Zmniejszy³a siê ogó³em liczba osób bezrobotnych,
natomiast wiêcej osób posiada prawo do zasi³ku.

Bezrobocie w latach 2003-2004
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Gospodarowanie odpadamiUstawa o utrzymaniu czysto�ci
i porz¹dku w gminach nak³ada na w³a�ci-
ciela nieruchomo�ci obowi¹zek:
- wyposa¿enia nieruchomo�ci w urz¹dze-
nia s³u¿¹ce do zbierania odpadów komu-
nalnych;
- przy³¹czenia nieruchomo�ci do istniej¹-
cej sieci kanalizacyjnej lub,
w przypadku gdy budowa sieci kanaliza-
cyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposa¿enia nierucho-
mo�ci w zbiornik bezodp³ywowy nieczy-
sto�ci ciek³ych lub przydomow¹ oczysz-
czalniê �cieków.

Przy wykonywaniu tych obowi¹z-
ków w³a�ciciele s¹ zobowi¹zani do udo-
kumentowania korzystania z us³ug wyko-
nywanych przez przedsiêbiorcê posiada-
j¹cego zezwolenie na prowadzenie dzia-
³alno�ci w zakresie zbierania odpadów
komunalnych lub w zakresie opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych, przez oka-
zanie umowy i dowodów p³acenia za takie
us³ugi.

Na terenie gminy takie zezwolenie
posiadaj¹:
- na wywóz odpadów komunalnych

MPGK Bia³a,
Trans-Formers Podkarpacie,
Gospodarka Komunalna B³a¿owa

- na  wywóz nieczysto�ci ciek³ych
MPGK Bia³a,
Gospodarka Komunalna B³a¿owa,
EKO-STRUG Tyczyn,
Czes³aw Wo�ny - Rudna Ma³a.

 W 2004 r. z terenu gminy  Tyczyn
zosta³o wywiezionych oko³o 1814 ton

         mgr in¿. Barbara Kotula

odpadów komunalnych i 62 tony surow-
ców wtórnych, w tym:
- 18,2 ton opakowañ z tworzyw
                                                  sztucznych,
- 690 kg opakowañ ze stali,
- 2,1 ton makulatury,
- 41,4 ton opakowañ ze szk³a bia³ego
                                               i kolorowego.

Na podstawie danych opracowa-
no wykres obrazuj¹cy ilo�ci zawartych
umów w poszczególnych miejscowo-
�ciach. Jak widzimy, najwiêcej umów na
wywóz odpadów komunalnych, bo obej-
muj¹cych oko³o 95% gospodarstw domo-
wych, podpisanych jest w Tyczynie
i w Bia³ej, natomiast najmniej podpisanych
umów jest w Borku Starym, tylko 47%.

Mê¿czy�ni Mê¿czy�ni
Bia³a

�re

            mgr Sabina Skoczylas
   mgr in¿. Katarzyna Sobkowicz Te i inne oferty pracy znajdziesz

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

Stanowisko oferowane       numer oferty
- handlowiec 340
- sprzedawca 322
- sprzedawca 314
- konstruktor 308
- blacharz samochodowy 303
- elektryk samochodowy 302
- magazynier 300
- krawcowa 299
- przedstawiciel handlowy 296
- cukiernik 295
- kucharz 285

Je�li szukasz pracy...

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

wanych teoretycznie, natomiast brakuje
im umiejêtno�ci praktycznych. Zmniejsza-
j¹ca siê ilo�æ zak³adów pracy ogranicza
szanse na odbycie praktyki zawodowej.

Wiêksz¹ dozê optymizmu na zna-
lezienie pracy wykazuj¹ absolwenci szkó³
wy¿szych. Coraz lepiej poznaj¹ oni me-
chanizmy dzia³ania rynku pracy i s¹ bar-
dziej sk³onni do przekwalifikowania czy
podwy¿szania dotychczasowego wy-
kszta³cenia, upatruj¹c w tym mo¿liwo�ci
pozyskania pracy.

Rzeczywisto�æ polskiego rynku
pracy powoduje, ¿e tylko najlepsi i naj-
bardziej aktywni mog¹ liczyæ na sukces.
Bezrobocie wymaga nie tylko samodosko-
nalenia i ci¹g³ej pracy nad sob¹, ale tak¿e
znacznej odporno�ci psychicznej. Pierw-
sze niepowodzenia, zw³aszcza po³¹czone
z d³u¿szym pozostawaniem bez pracy, wy-
wo³uj¹ wiele negatywnych emocji, mog¹-

cych prowadziæ nawet do depresji czy al-
koholizmu. Dlatego, zamiast poddawaæ siê
emocjom, warto zracjonalizowaæ swoj¹
postawê i zrozumieæ, na czym polega to
zjawisko.

Warto, aby mieszkañcy , którzy do-
tychczas pozbywaj¹ siê �mieci niezgod-
nie z prawem (pal¹ je lub wyrzucaj¹ do
lasu czy inne miejsca) zmobilizowali siê
do zawarcia umowy z któr¹� z firm.

Zdrowie i czyste �rodowisko - na
tym nam przecie¿ zale¿y.

0
200
400
600
800

1000

Tyczyn Budziwój Bia³a Borek Stary Kielnarowa Matysówka Hermanowa

liczba gospodarstw liczba umów

I kwarta³ II kwarta³ III kwarta³ IV kwarta³
z prawem do zasi³ku

bez prawa do zasi³ku
ogó³em bezrobotnych

1058
1006

954 10111005

892
856 861

153
114

98 1500

200

400

600

800

1000

1200 z prawem do zasi³ku

bez prawa do zasi³ku

ogó³em bezrobotnych

z prawem do zasi³ku
bez prawa do zasi³ku

ogó³em bezrobotnych

2004

2003

121

897
1018

150

861
1011

0

200

400

600

800

1000

1200 2004
2003

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

* Tablice, wizerunki
Firma IMPALA

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

OG£OSZENIE
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(Ci¹g dalszy ze strony 1)

dzania uczuæ mi³o�ci, przywi¹zania by³y
wiersze tematycznie zwi¹zane ze �wiêtem.

W najch³odniejszej porze roku roz-
poczê³o siê w naszym Przedszkolu przy
SP w Tyczynie �najcieplejsze� �wiêto -
Dzieñ Babci i Dziadka. Po przywitaniu za-
proszonych go�ci, z³o¿eniu ¿yczeñ, dzie-
ci z odrobin¹ tremy rozpoczê³y prezenta-
cjê programu artystycznego, na który
sk³ada³y siê wiersze, inscenizacja, piosen-
ki i tañce.

Na twarzach go�ci mo¿na by³o za-
obserwowaæ u�miech, rado�æ, ³zy szczê-
�cia i wzruszenia. Wielk¹ przyjemno�æ
sprawi³y babciom i dziadkom drobne upo-
minki  w postaci kwiatów i serduszek wy-
konane przez dzieci. Wspólny poczêstu-
nek by³ okazj¹ do rozmów, w czasie któ-
rych  mogli�my podzieliæ siê wra¿eniami.
Dziadkowie byli pe³ni uznania dla swoich
wnuków. Podziwiali ich postawê, umiejêt-
no�ci i wk³ad pracy w³o¿ony w przygoto-
wanie uroczysto�ci. Wspania³a atmosfe-
ra, która towarzyszy³a spotkaniu by³a oka-
zj¹ do umocnienia wiêzi rodzinnej, mi³ego
spêdzenia czasu, bli¿szego poznania siê.

Dla dzieci by³ to czas spêdzony
z Babci¹ i Dziadkiem. A dla nas, prócz za-
wodowej satysfakcji, uroczysto�æ sta³a

Dzieñ Babci i  Dziadka
siê równie¿ potwierdzeniem, ¿e przedszko-
le jest miejscem prze¿ywania radosnych
chwil i dla dzieci, i dla dziadków. Przed-
szkolaków cieszy³ fakt, ¿e w ten sposób
mog³y wyraziæ swoj¹ wdziêczno�æ, po-
dziêkowaæ babciom i dziadkom za ich cier-
pliwo�æ, wyrozumia³o�æ, dobroæ i mi³o�æ.

Babcia to ukochana osoba, która
potrafi nas zrozumieæ, przytuli gdy mamy
k³opoty i wyt³umaczy, ¿e nie ma siê czym
martwiæ. Babcia nigdy siê nie gniewa, na-
wet gdy co� przeskrobiemy. To ona wci-
ska w ma³¹ r¹czkê to, co najsmaczniejsze,
potrafi wys³uchaæ cierpliwie zwierzeñ
i marzeñ rodz¹cych siê w ma³ych g³ów-
kach. To babcia najskuteczniej koi ³zy.

Dziadek tak¿e daje nam swoj¹ mi-
³o�æ. Jeste�my zas³uchani kiedy zaczyna
snuæ opowie�ci o dawnych latach. Cie-
szymy siê, gdy uczy nas, jak postêpowaæ
w ¿yciu. Zawsze cieszy siê z sukcesów
i pomaga, gdy co� nam siê nie udaje.

S³owa Babcia i Dziadek wszystkim
dzieciom i doros³ym kojarz¹ siê z ciep³em,
dobroci¹ i m¹dro�ci¹. To  w³a�nie oni
w ¿yciu naszych dzieci odgrywaj¹ bardzo
wa¿n¹ rolê.
              mgr Bernadetta Prêdka

 mgr Anna Pondo

To by³o �wiêto...
Dzieñ Babci i Dziadka to dobry czas

na z³o¿enie im ¿yczeñ. Babcie i Dziadko-
wie uznawane s¹ za wyj¹tkowe osoby, zaj-
muj¹ce wysokie miejsce w hierarchii ro-
dziny. Szanuje siê ich za ciep³o, oddanie
i ogromne do�wiadczenie ¿yciowe. Ka¿-
da babcia jest inna, ale zapytane czego
sobie ¿ycz¹, mówi¹ to samo - �szczê�cia
i zdrowia� nie dla siebie, lecz dla wnuków.

Babciu nasza ukochana,
nigdy nie b¹d� zatroskana.

Niechaj wdziêcznych wnucz¹t ko³o,
zawsze widzi Ciê weso³¹!

Niechaj w zdrowiu d³ugie lata,
dni Twe p³yn¹ w pomy�lno�ci.

Niech Twe chwile rado�æ splata,
po�ród wnucz¹t swych mi³o�ci!

Takim wierszem rozpoczyna³a siê
uroczysto�æ dnia Babci i Dziadka przygo-
towana przez uczniów kl. I - III Szko³y
Podstawowej w Matysówce.

Z okazji �wiêta spotka³y siê Bab-
cie i Dziadkowie w Domu Ludowym.
Dzieci zaprezentowa³y program artystycz-
ny dziêkuj¹c Babciom i Dziadkom za ich

u�miech, dobre serce, cierpliwo�æ i opie-
kê na co dzieñ. Wnuki wrêczy³y swoim
babciom i dziadkom w³asnorêcznie wyko-
nane drobne upominki i kolorowe laurki.
Nie zabrak³o na sali ³ez rado�ci i wzrusze-
nia. W nastêpnej czê�ci programu babcie
i dziadkowie obejrzeli jase³ka w wykona-
niu ich wnucz¹t.
                   Gra¿yna Wy¿ykowska

Kim jest ta niezwyk³a osoba?
Agnes ¯elazny urodzi³a siê we Francji,
gdzie na uniwersyteciew Metz ukoñczy³a
studia teologii katolickiej i literatur.y Pó�-
niej zaczê³a naukê pisania ikon w  reno-
mowanym Centrum Studiów Rosyjskich
�w. Jerzego pod Pary¿em. Od 20 lat regu-
larnie przyje¿d¿a³a do Polski, a odk¹d jej
m¹¿ zosta³ pracownikiem Wy¿szej Szko³y
Spo³eczno-Gospodarczej w Tyczynie,
osiedlili siê w Budziwoju.  Jak sama mówi
- mieszka teraz �na styku duchowo�ci za-
chodniej i wschodniej�, daj¹c na dowód
cudowne obrazy Maryi w Borku, Hy¿nem
czy Chmielniku, które s¹ niczym innym jak
rusk¹ ikon¹.

Tajemnica
   ikon Agnes ̄ elazny

Ikona nie jest portretem ani foto-
grafi¹ z przesz³o�ci; ikony nie maluje siê
lecz pisze. Czym¿e wiêc jest?

Zobaczmy sami, zapytajmy o to ich
twórczyniê, Agnes ̄ elazny, która zapra-
sza na wernisa¿ swoich niezwyk³ych prac
- w Galerii Miejsko-Gminnego O�rodka
Kultury, w dniu 16 lutego br. o godz. 18.00.
                                                              (mc.)
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Stypendium mo¿e mieæ formê:
- ca³kowitego lub czê�ciowego pokrycia
kosztów udzia³u w zajêciach edukacyj-
nych wykraczaj¹cych poza ramy planu
nauczania lub realizowane poza szko³¹,
- pomocy rzeczywistej o charakterze edu-
kacyjnym, zw³aszcza zakup podrêczników,
- czê�ciowe lub ca³kowite pokrycie kosz-
tów dojazdu do szko³y (dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych i kolegiów),
- �wiadczenia pieniê¿nego, je�li poprzed-
nie formy s¹ niemo¿liwe.

Wype³nione wnioski nale¿y sk³a-
daæ do dnia 22 lutego 2005 r. w Gmin-
nym Zespole Obs³ugi Szkó³, II piêtro
UGiM, pok. 35, tel. 22-19-211 w. 35. Druki
wniosków dostêpne s¹ w Gminnym Ze-
spole Obs³ugi Szkó³, w sekretariacie Urzê-
du Gminy i Miasta, w sekretariatach szkó³
podstawowych i gimnazjum.

Organizacj¹ i przyznawaniem
�wiadczeñ dla uczniów zajmowa³ siê
bêdzie GZOS.

 Ci¹g dalszy ze strony 1

                               Jadwiga K³os

Stypendia
dla uczniów Chcia³oby siê ju¿ powiedzieæ, ¿e

problem zwi¹zany z ujêciem wody dla mia-
sta Tyczyna przesta³ istnieæ. Wprawdzie
jeszcze tak nie jest, lecz dziêki konsekwent-
nej realizacji postanowieñ podjêtych koñ-
cem 2003 r. i realizowanych w 2004, minio-
ne �wiêta Bo¿ego Narodzenia up³ynê³y
pod dostatkiem komunalnej wody pitnej.
Przyczyni³o siê do tego wykonanie nastê-
puj¹cych zamierzeñ.

Na zlecenie Gminy opracowano
projekt budowy �wodoci¹gu� przesy³o-
wego wody surowej ze studni S-5 w Kiel-
narowej do SUW w Tyczynie. Wykona-
nie wodoci¹gu (z rur PVC, �r. 110 mm)

Cel: dobra woda

o d³. 1690 mb wraz z nowoczesnym stero-
waniem pracy pompy g³êbinowej drog¹
telefonii komórkowej, Gmina zleci³a Przed-
siêbiorstwu Budowlanemu �Awers� ze
Zg³obnia. Inwestycja umo¿liwi³a podanie
wody surowej w ilo�ci do 10 m3/godz. (jej
sk³ad po pewnym okresie eksploatacji
uleg³ pogorszeniu) do SUW w Tyczynie.

Nastêpnie, w oparciu o opracowa-
ny projekt prac geologicznych na wyko-
nanie ujêcia wód podziemnych,  Zak³ad
Prac Wiertniczych i Geologicznych �Al-

geo� z Grabownicy wykona³ studniê g³ê-
binow¹ S-1 bis o g³êboko�ci 80 m. Nowa
studnia ma wydajno�æ 9 m3/godz., czyli
dwukrotnie wiêksz¹ ni¿ studnia S-1. Przy
tym, woda ze studni S-1 bis  ma znacznie
korzystniejszy sk³ad chemiczny.

Te zadania by³y realizowane do
grudnia ubr., za ³¹czn¹ kwotê 6.447.572 z³.

Zmierzaj¹c do poprawy jako�ci
wody pitnej podawanej z ujêcia w Tyczy-
nie dla mieszkañców gminy, zosta³ zleco-
ny projekt SUW o docelowej przepusto-
wo�ci 800 m3/dobê. Wykonawc¹ projektu
zosta³a Firma �Rein� Sp. J w Rzeszowie.
Realizacja tej inwestycji, na któr¹ Gmina
posiada pozwolenie na budowê, umo¿li-
wi w przysz³o�ci produkcjê wody w no-
wej stacji uzdatniania o parametrach zgod-

nych z normami unijnymi. Koszt opraco-
wania dokumentacji to 29.280 z³ brutto.

Obecnie eksploatowana SUW
w Tyczynie podaje wodê warunkowo do-
puszczon¹ do picia. Dlatego budowa no-
wej stacji uzdatniania jest niezbêdna, by
po jej wykonaniu nasi mieszkañcy obs³u-
giwani przez ni¹, jak i eksploatatora - PGK
�Eko-Strug�, mogli powiedzieæ: problem
ujêcia wody przesta³ istnieæ.
                 Aleksander Dawidziak

Tych, którzy chcieliby przyj¹æ
dziecko pod swój dach, którzy chcieliby
daæ mu szczê�cie i mi³o�æ, sprawiæ, ¿e
smutne oczy znów zab³ysn¹ iskierk¹ ra-
do�ci informujemy, i¿ mog¹ stworzyæ ro-
dzinê zastêpcz¹ dla wychowanków pla-
cówek opiekuñczo-wychowawczych oraz
dzieci pozbawionych opieki ze strony ro-
dziny naturalnej.

Je¿eli  jeste� cz³owiekiem odpowie-
dzialnym, osob¹ godn¹ zaufania, je�li
kierujesz siê potrzeb¹ serca przyjd� lub
zadzwoñ!

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Rzeszowie prosi ma³¿eñstwa
oraz osoby samotne z terenu powiatu rze-
szowskiego o kontakt telefoniczny -
tel. (0 17) 867-14-21 lub zaprasza osobi-
�cie do swojej siedziby - Rzeszów, ul. Grun-
waldzka 15, pokój 420a /budynek Urzêdu
Wojewódzkiego/

Dziêkujê ci za to, kim jeste�
i za to, kim ja jestem dziêki Tobie.

Stwórz im dom...
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Promujemy lokaln¹ przedsiêbiorczo�æ

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
EKO-LUX, której w³a�cicielem jest Pan
Henryk Kudyba rozpoczê³o swoj¹ dzia-
³alno�æ w 2003 r. Zak³ad posiada siedzibê
w Bia³ej.

G³ówny zakres dzia³alno�ci Przed-
siêbiorstwa EKO-LUX obejmuje osusza-
nie, odsalanie i odgrzybianie murów i fun-
damentów rewelacyjn¹ technologi¹ za
pomoc¹ �rodka o handlowej nazwie HER-
MON. �rodek, który znalaz³ prawdziwe
uznanie w�ród konserwatorów zabytków
na ca³ym �wiecie m. in zosta³ zastosowa-
ny do ratowania zawilgoconego i zagrzy-
bionego Opactwa Westminsterskiego
w Londynie, objêty polskim patentem, jest
ekologiczny, nietoksyczny, nie zawiera
�rodków rakotwórczych, nie wymaga wy-
kwaterowywania lokatorów. Jego zasto-
sowanie nie wymaga wiercenia otworów
w �cianie, skrawania tynków, odkopywa-
nia fundamentów, jest ³atwy w u¿yciu a
polega na spryskaniu obrabianej po-
wierzchni roztworem �rodka HERMON.
Efekty jego stosowania to zanik w po-
mieszczeniach zapachu stêchlizny, mur
przyjmuje wszelkie pow³oki malarskie,
normalnie oddycha oraz szybciej oddaje

wilgoæ ni¿ przyjmuje, przez co likwiduje
warunki sprzyjaj¹ce rozwojowi grzybów i
ple�ni. Metod¹ t¹ Przedsiêbiorstwo EKO-
LUX przeprowadzi³o m in. renowacjê mu-
rów w Ko�ciele Parafialnym w Kañczu-
dze, Domu Pomocy Spo³ecznej w Rudzie
Ró¿anieckiej oraz w Firmie Poligraficznej
DUET w Przybyszówce k/Rzeszowa.

Pozosta³y zakres dzia³alno�ci Firmy
EKO-LUX to dystrybucja i us³ugi w zakre-
sie ekologicznej chemii gospodarczej:
> Neutralizacja �cieków za pomoc¹ pre-
paratu FLOZAC, s³u¿¹cego do rozk³adu
zanieczyszczeñ organicznych w �ciekach.
Korzy�ci p³yn¹ce ze stosowania prepara-
tu to: poprawa jako�ci �cieków (oczysz-
czanie), zanik uci¹¿liwego odoru, zmniej-
szenie objêto�ci osadów i ich mineraliza-
cja oraz efekt oczyszczania urz¹dzeñ ka-
nalizacyjnych i sanitarnych. Jego zasto-
sowanie: szambo bezodp³ywowe, latryny
i do³y gnilne, szambo osiedlowe, oczysz-
czalnie przydomowe, oczyszczalnie me-
chaniczno-biologiczne.
> �rodki do utrzymania czysto�ci:
* DAWID - myd³o w p³ynie, antybakte-
ryjne z w³a�ciwo�ci¹ automatycznego na-
kremowania.
* GOLIAT  - nowoczesny �rodek do my-
cia i odt³uszczania. Przeznaczony jest do
utrzymania w³a�ciwego stanu sanitarne-
go w placówkach s³u¿by zdrowia, zak³a-

dach przemys³u spo¿ywczego i obiektach
u¿yteczno�ci publicznej.
* SARA - nowoczesny �rodek do prania
mechanicznego i rêcznego oraz mycia.
�rodek przeznaczony do mycia po-
wierzchni i wyrobów glazurowanych, ce-
ramicznych, z tworzyw sztucznych, urz¹-
dzeñ bia³ego monta¿u, mycia naczyñ oraz
prania rêcznego i mechanicznego.
Dawid, Goliat i Sara to �rodki nietoksycz-
ne, nie¿r¹ce, absolutnie ekologiczne zale-
cane równie¿ dla alergików, ulegaj¹ce bio-
degradacji.
> Mycie i pielêgnacja samochodów, ma-
szyn cystern itp.
* AUTO-LUX - jest niezast¹piony do my-
cia i pielêgnacji samochodów. Ca³kowicie
usuwa zabrudzenia smarami, smo³¹, reszt-
kami rdzy i metali, zabezpiecza czyszczo-
ne powierzchnie przed zanieczyszczeniem,
nie alergizuje i nie dra¿ni skóry d³oni, dzia-
³a bakteriobójczo, grzybobójczo i ple�nio-
bójczo, jest bardzo wydajny.

Wiêcej informacji o prezentowa-
nych produktach i us³ugach mo¿na uzy-
skaæ na stronie internetowej
                       www.ecolux429.republika.pl
lub dzwoni¹c pod nr tel. (017) 22-93-367.
                           Barbara Kotula

Gminne Centrum Informacji w Ty-
czynie  to placówka ukierunkowana na ak-
tywizacjê ludzi m³odych i  oraz aktywiza-
cje lokalnego rynku przez zapewnienie ³a-
twego dostêpu do nowoczesnych tech-
nologii informacyjnych. Dysponujemy
piêcioma stanowiskami komputerowymi
ze sta³ym dostêpem do internetu. Istnieje
równie¿ mo¿liwo�æ skorzystania z ksero-
kopiarki, drukarki, skanera  i faksu.

Odwiedzaj¹cy GCI mog¹ nabywaæ
umiejêtno�ci pisania dokumentów aplika-
cyjnych, doszkalaæ siê w zakresie obs³ugi
urz¹dzeñ biurowych, a g³ównie aktywnie
poszukiwaæ pracy w zasobach sieci.

Wiele osób ma problemy z odpo-
wiednim zredagowaniem listu motywacyj-
nego czy swojego CV, tote¿ zawsze s³u¿y-
my rad¹ i pomoc¹. Perfekcyjnie napisany
¿yciorys to po³owa sukcesu, a list moty-
wacyjny napisany niedbale mo¿e powê-
drowaæ do kosza. Dotarcie do pracodaw-

Gminne Centrum Informacji
cy wymaga coraz wiêkszego wysi³ku, to-
te¿ nasze podanie o pracê musi wygl¹daæ
oryginalnie i przyci¹gn¹æ uwagê praco-
dawcy. Jednak zadanie nie jest ³atwe. Ka¿-
dy licz¹cy siê zak³ad pracy tygodniowo
otrzymuje ok. 100 ¿yciorysów i listów mo-
tywacyjnych. Oryginalno�æ mo¿e siê op³a-
ciæ, jednak na nic siê zda, kiedy list moty-
wacyjny zostanie oderwany od pewnych
obowi¹zuj¹cych i sprawdzonych zasad.
Tylko ich przestrzeganie, oczywi�cie plus
odpowiednie kwalifikacje mo¿e zagwaran-
towaæ osi¹gniêcie zamierzonego celu -
znalezienie wymarzonej pracy.

Dzia³alno�æ GCI nie ogranicza siê
wy³¹cznie do osób poszukuj¹cych zatrud-
nienia. Z oferowanych us³ug mog¹ bez-
p³atnie skorzystaæ uczniowie i studenci
przygotowuj¹cy siê do zajêæ lekcyjnych,
osoby pracuj¹ce czy pocz¹tkuj¹cy przed-
siêbiorcy przy stawianiu pierwszych kro-
ków w prowadzeniu firmy.

W ostatnim czasie nasza mini bi-
blioteczka wzbogaci³a siê o pozycjê inte-
suj¹c¹ g³ównie osoby z wy¿szym wy-
kszta³ceniem. Jest to �Informator o stu-
diach podyplomowych i MBA� na rok
2004/2005, zawieraj¹cy informacje
o wszystkich kierunkach studiów pody-
plomowych prowadzonych na pañstwo-
wych i niepañstwowych uczelniach
w ca³ym kraju.

Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy.
                mgr El¿bieta Wo�niak
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Burmistrz Gminy Tyczyn
dzia³aj¹c na na  podstawie art. 13 Usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno-
�ci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 pó�n. zm.)

o g ³ a s z a
otwarty konkurs ofert na realizacjê za-
dañ publicznych Gminy z zakresu kultu-
ry, ochrony tradycji, dziedzictwa kultu-
rowego i promocji gminy.

Konkurs jest adresowany do or-
ganizacji pozarz¹dowych, podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 oraz art.11
ust.3 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie.
Wspieranie lokalnych inicjatyw
kulturowych
Rodzaj zadania:
1) Krzewienie tradycji ludowej w�ród
dzieci i m³odzie¿y.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w 2005 r.: 1.000 z³.
Wysoko�æ �rodków wydatkowanych
na realizacjê zadania w 2004 r. : 1.000 z³.

Burmistrz Gminy Tyczyn
dzia³aj¹c na na  podstawie art. 13 Usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno-
�ci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 pó�n. zm.)

o g ³ a s z a
otwarty konkurs ofert na realizacjê za-
dañ publicznych Gminy z zakresu profi-
laktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³ania pa-
tologiom spo³ecznym.

Konkurs jest adresowany do or-
ganizacji pozarz¹dowych, podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 oraz art.11
ust.3 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie.
I. Wspieranie dzia³añ na rzecz profi-
laktyki uzale¿nieñ.
Rodzaj zadania:
1) Prowadzenie programu terapeutycz-
nego dla osób uzale¿nionych i osób
wspó³uzale¿nionych.
2) Udzielanie pomocy w rozwi¹zywaniu
trudnych problemów i konfliktów
w rodzinach  uzale¿nionych.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2005 r.: 2.000 z³.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2004 r.: 4.000 z³.
II. Wspieranie dzia³añ z zakresu prze-
ciwdzia³ania patologiom spo³ecznym.
1) Organizacja wypoczynku letniego
i  zimowego dla dzieci i m³odzie¿y z ro-
dzin biednych i patologicznych.
2) Prowadzenie �wietlicy dla dzieci
z rodzin patologicznych.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2005 r.: 5.000 z³.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2004 r.: 5.250 z³.

Burmistrz Gminy Tyczyn
dzia³aj¹c na na  podstawie art. 13 Usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno-
�ci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 pó�n. zm.)

o g ³ a s z a
otwarty konkurs ofert na realizacjê za-
dañ publicznych Gminy z zakresu dzia-
³alno�ci na rzecz osób niepe³nospraw-
nych oraz pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji ¿yciowej.

Konkurs jest adresowany do or-
ganizacji pozarz¹dowych, podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 oraz art.11
ust.3 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie.
I. Wspieranie dzia³añ na rzecz aktywi-
zacji osób niepe³nosprawnych.
Rodzaj zadania:
1) Prowadzenie zajêæ dla osób niepe³no-
sprawnych w �wietlicy dziennej aktyw-
no�ci.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2005 r.: 8.000 z³.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2004 r.: 10.000 z³.
II. Opieka socjalna i pielêgnacyjna
osób chorych, starszych i niepe³no-
sprawnych.
1) Poradnictwo w sprawach medycz-
nych, higieny i od¿ywiania.
2) Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa
domowego, pielêgnacja osób starszych
i niepe³nosprawnych.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2005 r.: 5.000 z³.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2004 r.: 9.000 z³.

Postanowienia wspólne do konkursów z zakresu kultury, profilaktyki uzale¿nieñ
i dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych w Gminie Tyczyn

1. Zasady przyznawania dotacji.
Przyznanie dotacji na realizacjê zadania
nast¹pi na podstawie zawartej umowy
z podmiotem, którego oferta zostanie
wybrana w konkursie.
2. Termin i sposób sk³adania ofert.
Oferta konkursowa powinna zawieraæ:
a) szczegó³owy wykaz rzeczowy zadania
publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania
publicznego,
c) kalkulacjê przewidywanych kosztów
realizacji zadania publicznego,
d) informacjê o wcze�niejszej dzia³alno-
�ci podmiotu sk³adaj¹cego ofertê, w za-
kresie którego dotyczy zadanie,
e) informacjê o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych zapewniaj¹cych
wykonanie zadania, w tym o wysoko�ci

�rodków finansowych uzyskanych na
realizacjê zadania z innych �róde³,
f) aktualny dokument stanowi¹cy o pod-
stawie dzia³alno�ci oferenta.
Kompletne oferty nale¿y sk³adaæ
w nieprzekraczalnym terminie do 14
marca 2005 r. do godz. 15.30 w sekreta-
riacie Urzêdu Gminy  i Miasta  w Tyczy-
nie, ul. Rynek 18 pok. 21 (I piêtro).
3. Termin, tryb i kryteria stosowane przy
dokonywaniu wyboru oferty:
Rozpatrzenie ofert nast¹pi w nieprzekra-
czalnym terminie 7 dni od terminu sk³a-
dania oferty.
a) Podmioty uczestnicz¹ce w otwartym
konkursie ofert i ubiegaj¹ce siê o dota-
cjê na realizacjê zadañ powinny spe³niaæ
warunki ogólne:
- posiadaæ osobowo�æ  prawn¹  lub upo-

wa¿nienie jednostki nadrzêdnej posiada-
j¹cej osobowo�æ prawn¹ do z³o¿enia
oferty, podpisania umowy, dysponowa-
nia �rodkami finansowymi i rozliczenia,
- z³o¿yæ  w terminie, poprawnie i w spo-
sób czytelny wype³nion¹ ofertê, zgod-
nie z zasadami uczciwej konkurencji,
gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania w spo-
sób efektywny, oszczêdny i terminowy.
b) Przy wyborze oferty zostanie dokona-
na ocena:
- merytoryczna z³o¿onego projektu i jego
zgodno�ci z celami zadania,
- mo¿liwo�ci realizacji zadania przez ofe-
renta, przy uwzglêdnieniu do�wiadcze-
nia podmiotu w realizacji tego zadania,
realno�ci jego wykonania oraz zasobów
ludzkich i bazy materialnej,
- przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji
zadania pod k¹tem ich celowo�ci, oszczêd-
no�ci oraz efektywno�ci wykonania,
- udzia³u �rodków w³asnych oraz innych
�róde³ finansowania,
- zgodno�ci tematyki i zakresu wniosku
z celami statutowymi wnioskodawcy.
5. Termin realizacji zadañ zg³oszonych do
konkursu ofert up³ywa z dniem 30 grud-
nia 2005 r.
Podmiot dotowany, po zakoñczeniu za-
dania zobowi¹zany jest do przedstawie-
nia szczegó³owego sprawozdania  mery-
torycznego  i  finansowego  z wykona-
nego zadania.
 Druki ofert i sprawozdañ s¹ do odbioru
w UGiM w Tyczynie,  w pok. 24 (I piêtro).
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Burmistrz Gminy Tyczyn
dzia³aj¹c na na  podstawie art. 13 Usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno-
�ci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 pó�n. zm.)

o g ³ a s z a
otwarty konkurs ofert na realizacjê za-
dañ publicznych Gminy z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu
w Hermanowej.

Konkurs jest adresowany do or-
ganizacji pozarz¹dowych, podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 oraz art.11
ust.3 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie.
Szkolenie  sportowe,  doskonalenie
uzdolnieñ i sprawno�ci fizycznej dzie-
ci, m³odzie¿y i mieszkañców wsi
Hermanowa
Rodzaj zadania:
1) Prowadzenie sekcji pi³ki no¿nej (dru-
¿yny seniorów, juniorów m³odszych,
trampkarzy starszych i m³odszych).
2) Przeprowadzenie turnieju sportowo-
rekreacyjnego w ró¿nych dyscyplinach
sportowych dla osób niezrzeszonych.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w 2005 r.: 29.000 z³.
Wysoko�æ �rodków wydatkowanych
na realizacjê zadania w 2004 r.: 29.000 z³.

Burmistrz Gminy Tyczyn
dzia³aj¹c na na  podstawie art. 13 Usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno-
�ci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 pó�n. zm.)

o g ³ a s z a
otwarty konkurs ofert na realizacjê za-
dañ publicznych Gminy z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu
w mie�cie Tyczynie.

Konkurs jest adresowany do or-
ganizacji pozarz¹dowych, podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 oraz art.11
ust.3 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie.
I. Szkolenie sportowe dzieci i m³odzie¿y
Rodzaj zadania:
1) Prowadzenie zespo³u akrobatyczno-
tanecznego w szkole podstawowej.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2005 r.: 3.500 z³.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2004 r.: 3.500 z³.
II. Szkolenie  sportowe,  doskonalenie
uzdolnieñ i sprawno�ci fizycznej miesz-
kañców
Rodzaj zadania:
1) Prowadzenie sekcji pi³ki no¿nej (dru-
¿yny seniorów, juniorów oraz trampka-
rzy - starszych i m³odszych).
2) Przeprowadzenie turnieju sportowo-
rekreacyjnego w ró¿nych dyscyplinach
sportowych dla osób niezrzeszonych.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w 2005: 60.000 z³.
Wysoko�æ �rodków wydatkowanych
na realizacjê zadania w 2004: 70.000 z³.

Burmistrz Gminy Tyczyn
dzia³aj¹c na na  podstawie art. 13 Usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno-
�ci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 pó�n. zm.)

o g ³ a s z a
otwarty konkurs ofert na realizacjê za-
dañ publicznych Gminy z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu
w Budziwoju.

Konkurs jest adresowany do or-
ganizacji pozarz¹dowych, podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 oraz art.11
ust.3 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie.
I. Szkolenie sportowe dzieci i m³odzie¿y
Rodzaj zadania:
1) Prowadzenie sekcji tenisa sto³owego.
2) Prowadzenie sekcji zapasów.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2005 r.: 1.500 z³.
Wysoko�æ �rodków wydatkowanych
na realizacjê zadania w  2004 r.: 1.500 z³.
II. Szkolenie  sportowe,  doskonalenie
uzdolnieñ i sprawno�ci fizycznej miesz-
kañców
Rodzaj zadania:
1) Prowadzenie sekcji pi³ki no¿nej (dru-
¿yny seniorów).
2) Przeprowadzenie turnieju sportowo-
rekreacyjnego w ró¿nych dyscyplinach
sportowych dla osób nie zrzeszonych.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w 2005 r.: 15.000 z³.
Wysoko�æ �rodków wydatkowanych
na realizacjê zadania w 2004 r.: 15.000 z³.

Burmistrz Gminy Tyczyn
dzia³aj¹c na na  podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 pó�n. zm.)

o g ³ a s z a
otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych Gminy
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Bia³ej.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarz¹do-
wych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 oraz art.11 ust.3
ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
Szkolenie  sportowe,  doskonalenie uzdolnieñ i sprawno�ci
fizycznej dzieci, m³odzie¿y i mieszkañców wsi Bia³a
Rodzaj zadania:
1) Prowadzenie sekcji pi³ki no¿nej (dru¿yny seniorów) oraz roz-
powszechnianie kultury fizycznej i sportu w�ród dzieci
i m³odzie¿y.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na realizacjê zadania
w 2005 r.: 15.000 z³.
Wysoko�æ �rodków wydatkowanych na realizacjê zadania
w 2004 r.: 16.000 z³.

Burmistrz Gminy Tyczyn
dzia³aj¹c na na  podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 pó�n. zm.)

o g ³ a s z a
otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych Gminy
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Borku
Starym.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarz¹do-
wych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 oraz art.11 ust.3
ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
Szkolenie  sportowe,  doskonalenie uzdolnieñ i sprawno�ci
fizycznej dzieci, m³odzie¿y i mieszkañców wsi  Borek Stary
Rodzaj zadania:
1) Prowadzenie sekcji tenisa sto³owego oraz rozpowszechnia-
nie kultury fizycznej i sportu w�ród dzieci i m³odzie¿y.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na realizacjê zadania
w 2005 r.: 21.000 z³.
Wysoko�æ �rodków wydatkowanych na realizacjê zadania
w 2004 r.: 21.000 z³.
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Burmistrz Gminy Tyczyn
dzia³aj¹c na na  podstawie art. 13 Usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno-
�ci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 pó�n. zm.)

o g ³ a s z a
otwarty konkurs ofert na realizacjê za-
dañ publicznych Gminy z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu
w Kielnarowej.

Konkurs jest adresowany do or-
ganizacji pozarz¹dowych, podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 oraz art.11
ust.3 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie.
Szkolenie  sportowe,  doskonalenie
uzdolnieñ i sprawno�ci fizycznej dzie-
ci, m³odzie¿y i mieszkañców wsi
Kielnarowa
Rodzaj zadania:
1) Prowadzenie sekcji tenisa sto³owego.
2) Zorganizowanie turnieju pi³ki no¿nej
w okresie wakacyjnym dla dzieci i m³o-
dzie¿y.
3) Prowadzenie sekcji ³uczniczej.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
zadanie w 2005 r.: 25.000 z³.
Wysoko�æ �rodków wydatkowanych
na realizacjê zadania w 2004 r.: 25.000 z³.

1. Zasady przyznawania dotacji.
Na realizacjê zadania zostanie przyznana
dotacja na rok 2005. Przekazywanie dota-
cji nastêpowaæ bêdzie w miesiêcznych
ratach w wysoko�ci 1/10 kwoty przyzna-
nej dotacji. Pierwsza rata zostanie przeka-
zana w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
2. Terminy i warunki realizacji zadania.
Realizacja zadania odbywaæ siê bêdzie
w 2005 roku z uwzglêdnieniem terminów
i warunków okre�lonych w szczegó³owym
zakresie rzeczowym zawartym w ofercie.
3. Termin i sposób sk³adania ofert.
Oferta konkursowa powinna zawieraæ
w szczególno�ci:
a) szczegó³owy wykaz rzeczowy zadania
publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania
publicznego,
c) kalkulacjê przewidywanych kosztów
realizacji zadania publicznego,

Postanowienia wspólne
do konkursów z zakresu upowszechniania kultury

fizycznej i sportu w Gminie Tyczyn
d) informacjê o wcze�niejszej dzia³alno-
�ci podmiotu sk³adaj¹cego ofertê,
w zakresie którego dotyczy zadanie,
e) informacjê o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych zapewniaj¹cych
wykonanie zadania, w tym o wysoko�ci
�rodków finansowych uzyskanych na
realizacjê zadania z innych �róde³,
f) aktualny dokument stanowi¹cy o pod-
stawie dzia³alno�ci oferenta.
Kompletne oferty nale¿y sk³adaæ
w nieprzekraczalnym terminie do 14
marca 2005 r. do godz. 15.30 w sekreta-
riacie Urzêdu Gminy  i Miasta  w Tyczy-
nie, ul. Rynek 18 pok. 21 (I piêtro).
4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy
dokonywaniu wyboru oferty:
Rozpatrzenie ofert nast¹pi w nieprzekra-
czalnym terminie 7 dni od terminu sk³a-
dania oferty.
a) Podmioty uczestnicz¹ce w otwartym
konkursie ofert i ubiegaj¹ce siê o dota-
cjê na realizacjê zadañ powinny spe³niaæ
warunki ogólne:
- posiadaæ osobowo�æ prawn¹ lub upo-
wa¿nienie jednostki nadrzêdnej posiada-
j¹cej osobowo�æ prawn¹ do z³o¿enia
oferty, podpisania umowy, dysponowa-
nia �rodkami finansowymi i rozliczenia,
- z³o¿yæ  w terminie, poprawnie i w spo-
sób czytelny wype³nion¹ ofertê, zgod-
nie z zasadami uczciwej konkurencji,

gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania w spo-
sób efektywny, oszczêdny i terminowy.
b) Przy wyborze oferty zostanie dokona-
na ocena:
-  merytoryczna z³o¿onego projektu i jego
zgodno�ci z celami zadania,
-  mo¿liwo�ci realizacji zadania przez ofe-
renta, przy uwzglêdnieniu do�wiadcze-
nia podmiotu w realizacji tego zadania,
realno�ci jego wykonania oraz zasobów
ludzkich i bazy materialnej,
- przedstawionej kalkulacji kosztów
realizacji zadania pod k¹tem ich celowo�ci,
oszczêdno�ci oraz efektywno�ci wykonania,
-   udzia³u �rodków w³asnych oraz in-
nych �róde³ finansowania,
-   zgodno�ci tematyki i zakresu wniosku
z celami statutowymi wnioskodawcy.
c) Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿-
za od wnioskowanej ze wzglêdu na
mo¿liwo�æ podzia³u wskazanego zadania.
5. Termin realizacji zadañ zg³oszonych do
konkursu ofert up³ywa z dniem 30 grud-
nia 2005 r.
Podmiot dotowany, po zakoñczeniu za-
dania zobowi¹zany jest do przedstawie-
nia  szczegó³owego sprawozdania  me-
rytorycznego  i  finansowego  z wykona-
nego zadania zgodnie z umow¹ o powie-
rzenie zadania publicznego.
Wyniki konkursu zatwierdza Burmistrz
Gminy Tyczyn, po zapoznaniu siê z pro-
toko³em komisji konkursowej. Wyniki
konkursu og³asza siê poprzez wywiesze-
nie na tablicyog³oszeñ oraz publikacjê
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Druki ofert i sprawozdañ s¹ do odbioru
w UGiM w Tyczynie,  w pok. 24 (I piêtro).

W zwi¹zku z 80. rocznic¹ urodzin
Edmunda Niziurskiego, autora popular-
nych ksi¹¿ek dla m³odzie¿y, MiGBP
w Tyczynie z Filiami zaprasza uczniów
Szkó³ Podstawowych naszej Gminy do
udzia³u w konkursie po�wiêconym jego
twórczo�ci.
Cele konkursu:
* Zachêcanie do czytania literatury
m³odzie¿owej.
* Zainteresowanie twórczo�ci¹ Edmun-
da Niziurskiego.
* Wdra¿anie do warto�ciowego spêdza-
nia czasu wolnego
Regulamin konkursu:
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
kl. V-VI Szkó³ Podstawowych.

W �wiecie ksi¹¿ek Edmunda Niziurskiego
- Zadaniem uczestników bêdzie popraw-
ne napisanie testu dotycz¹cego znajo-
mo�ci 3 utworów E. Niziurskiego:
* �Sposób na Alcybiadesa�,
* �Niewiarygodne przygody Marka
   Piegusa�,
* �Klub w³óczykijów�.
- Termin zg³aszania kandydatów up³ywa
18 marca br. Uczestników mo¿na zg³aszaæ
w MiGBP  oraz  w jej Filiach.
- Rozstrzygniêcie konkursu:  4  kwietnia br.
godz. 10.00 w Bibliotece w Tyczynie.
- Dla uczestników przewidziano atrakcyj-
ne nagrody.
Data testu: 21 marca 2005 r., godz. 10.00
w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Tyczynie.                                     (kb)
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Burmistrz Gminy Tyczyn
o g ³ a s z a

otwarty konkurs ofert na wykonanie za-
dania �Dowóz uczniów niepe³nospraw-
nych z terenu Gminy Tyczyn do O�rod-
ka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego w Kielnarowej-Czerwonkach,
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upo�ledzeniem Umys³owym�.
Zadanie to mie�ci siê w sferze zadañ pu-
blicznych okre�lonych w art. 4 ust. 1 pkt.
11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96,
poz.873 z pó�n. zm.).
I. Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania:  10.000 z³.
II. Zasady przyznawania dotacji. Przyzna-
nie dotacji na realizacjê zadania nast¹pi
na podstawie zawartej umowy z podmio-
tem, którego oferta zostanie wybrana
w konkursie na zasadach okre�lonych
w ustawie o po¿ytku publicznym i o wo-
lontariacie oraz ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych.
III. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania - od dnia pod-
pisania umowy do 31.12.2005 r.
2. Warunki realizacji zadania:
a) dowóz dzieci z g³êbokim, znacznym
i umiarkowanym upo�ledzeniem umys³o-
wym z terenu Gminy Tyczyn, z miejsca
zamieszkania dziecka do O�rodka Reha-
bilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze-
go w Kielnarowej-Czerwonkach i z po-
wrotem do miejsca zamieszkania,
b) dowóz dzieci odbywaæ siê mo¿e �rod-
kiem transportu przystosowanym do prze-
wozu osób niepe³nosprawnych,
c) w czasie przewozu przewo�nik zobo-
wi¹zany jest do zapewnienia sta³ej i wy-
kwalifikowanej opieki nad dzieæmi.
IV. Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem
14.03.2005 r. do godz. 15.30. Miejsce sk³a-
dania ofert: sekretariat Urzêdu Gminy

i Miasta w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020
Tyczyn. Ofertê sk³ada siê na formularzu,
którego wzór okre�la Rozporz¹dzenie Mi-
nistra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 29 pa�dziernika 2003 r. (Dz.U.
z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).
Oferta powinna zawieraæ w szczególno�ci:
1. Nazwê i siedzibê podmiotu, akt utworze-
nia lub statut podmiotu, aktualny wypis
z s¹du lub innego organu rejestrowego.
2. Szczegó³owy zakres rzeczowy zadania
proponowanego do realizacji
3. Kalkulacjê przewidywanych kosztów
realizacji zadania.
4. Informacje o wcze�niejszej dzia³alno�ci
podmiotu sk³adaj¹cego ofertê, którego
dotyczy zadanie.
5. Informacje o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych zapewniaj¹cych
wykonanie zadania, w tym o wysoko�ci
�rodków finansowych uzyskanych na re-
alizacjê danego zadania z innych �róde³.
6. Deklaracjê o zamiarze odp³atnego lub
nieodp³atnego wykonania zadania.
Ofertê nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej koper-
cie z oznaczeniem nazwy zadania.
V. Termin, tryb i kryteria stosowania przy
dokonaniu wyboru ofert.
1. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w termi-
nie 7 dni od up³ywu terminu sk³adania ofert
w Urzêdzie Gminy i Miasta w Tyczynie.
2. Tryb oceny ofert. Komisja Konkursowa:
a) stwierdza prawid³owo�æ og³oszenia kon-
kursu, otwiera koperty z ofertami i og³asza
nazwy podmiotów, które je z³o¿y³y,
b) analizuje merytoryczn¹ zawarto�æ ofert
i ocenia mo¿liwo�æ realizacji zadania przez
podmiot sk³adaj¹cy ofertê,
c) ocenia przedstawion¹ kalkulacjê kosz-
tów realizacji zadania, szczególnie w od-
niesieniu do jego zakresu rzeczowego,
d) uwzglêdnia wysoko�æ �rodków publicz-
nych, jak¹ trzeba zaanga¿owaæ do realiza-
cji zadania wg. poszczególnych ofert,
e) analizuje sposób wywi¹zywania siê

z umów i porozumieñ zawartych pomiê-
dzy gmin¹, a podmiotami sk³adaj¹cymi
oferty w ci¹gu ostatnich 3 lat oraz do-
tychczasow¹ wspó³pracê podmiotu
z Gmin¹,
f) proponuje wybór jednego realizatora
zadania Gminy, który z³o¿y³ ofertê najko-
rzystniejsz¹ lub uniewa¿nia konkurs, gdy
¿adna z ofert nie spe³nia wymagañ zama-
wiaj¹cego.
Wyniki konkursu zatwierdza Burmistrz
Gminy Tyczyn, po zapoznaniu siê z pro-
toko³em komisji konkursowej. Wyniki
konkursu og³asza siê poprzez wywiesze-
nie na tablicy og³oszeñ oraz publikacjê
w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Kryteria stosowane przy dokonaniu wy-
boru oferty.:
1) zgodno�æ projektu z zadaniami Gminy
oraz zadaniami statutowymi podmiotu,
2) warto�æ merytoryczn¹ projektu,
3) koszt realizacji projektu, w tym wyso-
ko�æ udzia³u �rodków w³asnych podmio-
tu oraz oczekiwan¹ wysoko�æ dotacji,
4) staranno�æ i terminowe wywi¹zywa-
nie siê z umów i porozumieñ zawartych
z Gmin¹ w ci¹gu ostatnich trzech lat,
5) Przebieg dotychczasowej wspó³pracy
podmiotu z Gmin¹.
4.  Zasady powy¿sze maj¹ zastosowanie
tak¿e w przypadku, gdy w konkursie zo-
stanie z³o¿ona tylko jedna oferta.
VI. Informacja o zrealizowanych w roku
og³oszenia konkursu i roku poprzednim
zadañ tego samego rodzaju i zwi¹zanych
z nimi kosztami, w tym wysoko�æ udzie-
lonych dotacji. W roku poprzednim (2004)
dowóz dzieci niepe³nosprawnych z tere-
nu gminy Tyczyn do O�rodka Rehabili-
tacyjno-Edykacyjno-Wychowawczego
w Kielnarowej nie by³ realizowany.
Informacjê w sprawie konkursu mo¿na
uzyskaæ w UGiM w Tyczynie. Upowa¿-
nion¹ do udzielania informacji jest pani
Jadwiga K³os tel. (0-17) 22 99 330.

Od 22 stycznia br. mieszkañcy
gminy Tyczyn mog¹ korzystaæ z ulgowych
biletów MPK. Wstêpne rozmowy dyrek-
cji Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komuni-
kacji z burmistrzem naszej gminy sk³oni³y
przewo�nika do zastosowania �promo-
cji�. MPK ju¿ wprowadzi³o ulgowe bilety
dla wszystkich grup uprawnionych do
tañszych przejazdów.
I tak, liniami nr �12�, �37� i �5�:
> bezp³atnie mog¹ je�dziæ osoby powy¿ej
70-go roku ¿ycia,

    Z MPK
  je�dzimy taniej > bilet jednorazowy ulgowy w cenie

1,60 z³ przys³uguje pozosta³ym emerytom
oraz dzieciom i m³odzie¿y szkolnej,
> bilet jednorazowy normalny na terenie
gminy Tyczyn kosztuje 2,20 z³,
> bilet jednorazowy w cenie 2,10 przys³u-
guje dzieciom, m³odzie¿y i emerytom
z Matysówki do Rzeszowa,
> bilet kupowany w autobusie, u kierow-
cy jest dro¿szy o 0,50 z³,
> za bilet miesiêczny ulgowy (na danej
trasie) trzeba zap³aciæ 47 z³, a za bilet
miesiêczny normalny (tak¿e trasowany)
- 65 z³.

Przypominamy tak¿e, ¿e ka¿da
osoba korzystaj¹ca z biletów ulgowych
powinna posiadaæ przy sobie dokument
potwierdzaj¹cy uprawnienie do zakupu
tañszego biletu.

Uwaga  Czyte ln icy!
Nastêpny numer �GT� uka¿e siê z dat¹
          27 lutego 2005 r.
Termin sk³adania tekstów up³ywa
          21 lutego 2005 r.
                  Zdjêcia mile widziane
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Tenis sto³owy.

                              Ryszard Rz¹sa

Podczas ferii odby³ siê turniej pi³-
karski  dru¿yn m³odzie¿owych z okazji ob-
chodów 100-lecia CWKS Resovia. Orga-
nizatorami turnieju byli trenerzy m³odzi-
ków Resovii: Szymon Dusza i Robert Pi-
kiel. W zmaganiach uczestniczy³o 14 ze-
spo³ów z rocznika 1992 i 1993. By³y to m.in.
zespo³y: Kolporter Korona Kielce, San-
decja Nowy S¹cz, Hetman Zamo�æ, Spar-
ta Zabrze, UKS  Nied�wiadek Che³m (mistrz
Polski UKS-ów w roczniku 1993), Or³y
Rzeszów, �l¹sk �wiêtoch³owice,  Stadion
�l¹ski Chorzów i oczywi�cie gospodarz -
Resovia. Turniej odby³  siê 25 stycznia br.
w obiektach sportowych Centrum Tury-
styki i Rekreacji WSiZ w Kielnarowej.

Zespo³y ze �l¹ska - jako ¿e mia³y
dalek¹ drogê przed sob¹ -  przyjecha³y
dzieñ wcze�niej i by³y go�æmi w Szkole
Podstawowej w Matysówce.  Zadbali�my,
aby nie byli g³odni (wieczorem czeka³a na
nich pyszna  obiado-kolacja, a rano �nia-
danie), przygotowali�my noclegi, potem
mogli pograæ w siatkówkê i tenisa sto³o-
wego. By³o nam mi³o gdy mówili o go�ci-
nie u nas ciep³o i serdecznie, tym bardziej,
¿e w naszych okolicach byli po raz pierw-

Pi³ka no¿na.

szy (ale wed³ug zapowiedzi nie ostatni)
i bardzo im siê podoba³y.

Podczas turnieju uprzejmo�ci siê
skoñczy³y. Nasi go�cie ze Stadionu �l¹-
skiego pokazali siê z dobrej strony i zajêli
II miejsce, choæ z dru¿yn¹ Resovii wygra-
li jedynie 2:1. Przegrali�my równie¿ 1:0 ze
�l¹skiem �wiêtoch³owice. Mamy nadzie-
jê, ¿e podczas naszego nastêpnego spo-
tkania pokonamy ich my. Na zakoñczenie
turnieju prezesi klubu CWKS Resovia roz-
dali zwyciêzcom puchary, nagrody i dy-
plomy. Wszyscy uczestnicy rozjechali siê
do domów z mocnym postanowieniem, ¿e
wróc¹ tu za rok. Spotkanie z tyloma ze-

spo³ami z ró¿nych stron kraju zaowoco-
wa³o nawi¹zaniem nowych przyja�ni i wie-
loma zaproszeniami na organizowane przez
nich turnieje. Najciekawsze pochodzi
z Zabrza, gdzie odbêdzie siê 2-dniowy tur-
niej miêdzynarodowy, z udzia³em S³owa-
ków, Niemców i  2 dru¿yn z Japonii.

We wszystkich meczach Resovii
grali uczniowie z Matysówki: Dominik
Pyziak, Dawid Klêsk i Rafa³ Kad³uczka
i nale¿eli do wyró¿niaj¹cych siê zawodni-
ków w swojej dru¿ynie.
                            Robert Pikiel
            Nauczyciel wf w SP Matysówka

* We Frysztaku odby³ siê II Wojewódzki
Turniej Klasyfikacji w�ród seniorów,
gdzie walczy³o 15 kobiet i 66 mê¿czyzn
z woj. podkarpackiego. W�ród kobiet sen-
sacj¹ by³o zwyciêstwo Jadwigi Ku�nierz
z �Jar-u�, która wystêpuje w III ligowej
dru¿ynie z Kielnarowej, a w turnieju tym
poradzi³a sobie z ca³¹ plejad¹ tenisistek
II-go ligowych, by w finale pokonaæ Iza-
belê Kordy� z KKTS Krosno wystêpuj¹-
cej w dru¿ynie lidera I ligi. Na miejscu VI
uplasowa³a siê Joanna Rz¹sa, XII by³a
Katarzyna P³odzieñ, a XV  Sylwia Pa�ko.
W�ród mê¿czyzn startowa³o 2 zawodni-
ków �Jar-u�. Na miejscu 3-4 sklasyfiko-
wany zosta³ Tomasz Jurkiewicz pokonu-
j¹c m.in. Konstantina Puszkariowa - lide-
ra z I ligowej Brzostowianki, a wyprzedzili
go tylko I ligowcy AZS Rzeszów - S. Lu-
ba� i K. Marcinowski. W przedziale XVII-
XXIV uplasowa³ siê zawodnik �Jar-u�
Marcin £opatowski.
* J. Ku�nierz zwyciê¿aj¹c w WTK wy-
walczy³a awans do OTK, który odby³
siê w £odzi, lecz ze wzglêdu na brak �rod-
ków finansowych w klubie (gmina nie
mo¿e ich przekazaæ przed rozstrzygniêciem
konkursów ofert na dzia³alno�æ sporto-

w¹) oraz egzaminy na uczelni, nie wziê³a
w nim udzia³u.
* W Rzeszowie odby³y siê eliminacje do
III Wojewódzkiego Turnieju w kat. m³o-
dzik, kadet, junior, w których czê�æ zawod-
ników �Jar-u� posiada limity imienne (na
poprzednim turnieju uplasowali siê
w pierwszej 16. - m³odzik D. Rz¹sa, kadet -
J. Rz¹sa, S. Pa�ko, K. Wania, junior J. Rz¹-
sa), za� z 13 osobowej ekipy �Jar-u� elimi-
nacje przebrnêli: Daria Flur zajmuj¹c
IV m. w m³odzikach oraz Dawid �l¹czka
zwyciê¿aj¹c w kadetach i zajmuj¹c V m.
w juniorach.
* Dziewczyny rozegra³y ostatni mecz
ligowy z UKS Korzeniów zwyciê¿aj¹c 7:3
(punkty: J. Rz¹sa 2,5; J. Ku�nierz 2,0;
K. P³odzieñ 1,5 i S. Pa�ko 1,0), zachowa³y
status dru¿yny bez pora¿ki i prowadz¹
przed rund¹ rewan¿ow¹ w III lidze.
* Z wysokim zwyciêstwem z Górna wróci-
li II-ligowcy �Jar-u� pokonuj¹c �Eko-
Smak� 9:1, punkty zdobyli: D. Bronhard,
T.  Jurkiewicz oraz M.  £opatowski po 2,5
i G. Nowak 1,5.
* Trwa nadal cykl meczy o Puchar Polski.
Zespó³ I kobiet �Jar-u� w pierwszej run-
dzie mia³ wolny los, za� w drugiej pokona³
LKS �Górnovia� 4:0, a w nastêpnej run-

dzie spotka siê w derbach gminy z SKS
�Le�-Pol� Borek Stary (11 lutego br. w DL
w Kielnarowej o godz. 17.00).
* II dru¿yna kobiet �Jar-u� otrzyma³a wal-
kower z UKS Dêbica oraz przegra³a u sie-
bie z SKS �Le�-Pol� Borek Stary 4:1. Dla
Borku punkty zdoby³y - A. Paprocka 1,5
i B. I¿yk 2,5, a dla �Jar-u� K. P³odzieñ 1,0.
* I dru¿yna mêska �Jar-u� w pó³finale
Pucharu Polski województwa spotka³a siê
z AZS Rzeszów. Zwyciê¿yli I-ligowcy
z Rzeszowa 4:0.
* Tabela wyników IV ligii mê¿czyzn
1. LKS �Jar�II        8  16 80 - 24 +56
2. TTS �Jordan� II Wola Ma³a
                                8  12 69 - 35 +34
3. AZS �Politechnika� II Rzeszów
                                8 12 74 - 38 +36
4.LZS K¹kolówka 8   9 67 - 57 +10
5. UKS MOSiR £añcut
                                8   9 60 - 57 +  3
6.UKS �Siódemka� Rzeszów
                                8   7 50 - 57 -  7
7. UKS �Szarotka� Rogó¿no
                                 8   5 44 - 66 -22
8. TTS �Jordan� III  8   2 31 - 72 -41
9. UKS �Guliwer� Kosina

        8    0 11 - 80 -69
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SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

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

Oferty �Szukam pracy�, �Dam pracê�
i �Sprzedam/kupiê dzia³kê, dom�

zamieszczane s¹ bezp³atnie.

Sprzedam dzia³ki - o pow. 9 arów i 12 arów w Tyczynie.
(74/3)                                           Tel. 0-692-812-549
Sprzedam dzia³kê rolnicz¹  o pow. 40 arów w Tyczynie
(Zagrody), przy szosie, wyposa¿on¹ w podstawowe me-
dia (gaz, woda). Cena 250 z³ za jeden ar (do negocjacji).
(75/3)                                     Tyczyn, ul. Zagrody 65

O G £ O S Z E N I A

Marmury, granity
* Blaty ³azienkowe, kuchenne

* Schody, parapety, kominki
Zak³ad Kamieniarski ZAKO

Tel. 87-33-309, 0-600-278-247
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Kupiê dzia³kê roln¹ 0,50 ha z mo¿liwo�ci¹ przekwalifi-
kowania w Bia³ej, Tyczynie lub Budziwoju.
(76/3)                                           Tel. 0-600-218-297
Sprzedam dzia³kê budowlan¹  o pow. 40 arów (pr¹d,
kanalizacj¹), cena do uzgodnienia.
(77/3)                                                  Tel. 22-99-496

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 19 arów
w Budziwoju (w stronê Przylasku) z wydan¹ decyzj¹
o warunkach zabudowy.
(79/3)          Tel. 856-14-97, 0-606-121-451 (po 18.00)

Sprzedam dzia³kê o pow. 54 ary w Hermanowej.
(78/3)                                                  Tel. 22-91-509

Sprzedam dom w Kielnarowej - jednorodzinny,
kompleksowo wykoñczony.
(80/2)                         Tel. 22-99-620, 0-602-264-155
Sprzedam dzia³kê o pow. 17 arów z dojazdem, z mo¿-
liw�ci¹ podzia³u (okolice Bia³a ko�ció³).Cena do uzgod-
nienia.
(81/2)                                          Tel. 0-607-792-658
Sprzedam dzia³kê o pow. 6 arów z rozpoczêt¹ budow¹
przy ul. Zagrody w Tyczynie.
(82/2)                       Tel. 22-19-768; 0-608-389-063
Sprzedam dzia³kê o pow. 61 arów  w Borku Starym
przy drodze Ko�ció³-Klasztor.
(83/2)                                                  Tel. 22-19-789

Podejmê pracê w charakterze opiekunki do dziecka lub
pomocy w domu, w rejonie Budziwój - Tyczyn.
(26/3)                                                  Tel. 22-99-992

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

                                 Firma Remontowo-Us³ugowa
                                Kompleksowe wykoñczenie wnêtrz
                                 Kielnarowa 253,
                                  tel. 22-99-620; 0-602-264-155

* monta¿ p³yt kartonowo-gipsowych
* uk³adanie glazury i terakoty
* szpachlowanie i malowanie
* monta¿ paneli, tapetowanie

Firma  ASMERK
* Monta¿ wk³adów kominowych
                                            kwaso-¿aroodpornych
* Nasady kominowe, wentylacje
* Prace kominowe (ocieplanie)
* Projektowanie i wykonawstwo zadaszeñ
                                                  poliwêglanowych
Tel. (0-17) 85 69 457;     0 507 038 600
e-mail: jp2@asmerk.pl              www.asmerk.pl

Przyjmê wykwalifikowanych brukarzy i pracowników
bez do�wiadczenia w zawodzie.
(27/1)                 Tel. 22-93-887, w godz. 8.00-15.00
Przyjmê do pracy studenta lub absolwenta Politechniki
Rzeszowskiej (budownictwo-drogownictwo).
(28/1)                 Tel. 22-93-887, w godz. 8.00-15.00


