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Samorz¹d z zasadamiZamiast petent bêdziemy zwracaæ
siê klient, a urz¹d bêdzie �wiadczyæ us³u-
gi - tak ma wygl¹daæ przysz³o�æ w gmi-
nach, które przyst¹pi³y do programu
�Przejrzysta Polska�. 16 marca br. w ratu-
szu Urzêdu Miasta Rzeszowa odby³o siê
spotkanie konsultacyjne z ekspertami
przedstawicieli samorz¹dów z Podkarpa-
cia, które przyst¹pi³y do tej akcji. Nasz
samorz¹d reprezentowany by³ przez
mgr.in¿. Jadwigê K³os i mgr.in¿. Ma³go-
rzatê Jarosiñsk¹  (na zdj.).

Na spotkaniu omówione by³y za-
gadnienia przejrzysto�ci w funkcjonowa-
niu w³adz samorz¹dowych oraz braku to-
lerancji dla korupcji.

Celem programu �Przejrzysta Pol-
ska� jest przede wszystkim promowanie
uczciwo�ci i skuteczno�ci w samorz¹dach.
Ma to siê przyczyniæ do poprawy jako�ci
¿ycia publicznego oraz do pobudzenia
aktywno�ci obywatelskiej. Adresatem
akcji s¹ samorz¹dy terytorialne, które przy
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowy-
mi i mieszkañcami chc¹ udoskonalaæ prak-
tykê sprawowania w³adzy oraz d¹¿¹ do
wyeliminowania korupcji i innych form
patologii. Na Podkarpaciu s¹ 42 takie sa-
morz¹dy, w tym trzy miasta na prawach
powiatu (Krosno, Przemy�l i Rzeszów).

Zdecydowali�my siê przyst¹piæ
do tego projektu, poniewa¿ chcemy by
nasz urz¹d lepiej funkcjonowa³, aby miesz-
kañcy byli dobrze poinformowani
o wszystkim, co dzieje siê w gminie. Miê-
dzy innymi o tym, jak wydawane s¹ ich
pieni¹dze - co zaprezentowali�my w do³¹-

Ro�nie sala

czonej do poprzedniego numeru �G³osu
Tyczyna� (¿ó³tej) wk³adce Sk¹d bierzmy
pieni¹dze i na co je wydajemy w Gminie
Tyczyn.

Kiedy mieszkañcy bêd¹ wiêcej
wiedzieæ o tym co dzieje siê w ich gminie,
bêd¹ siê z ni¹ uto¿samiaæ. Jest to jedno
z g³ównych za³o¿eñ akcji.

To nie jedyne zmiany, jakie szyku-
j¹ siê w gminach, które przyst¹pi³y do pro-
jektu. Wszystkie samorz¹dy musz¹ do
koñca wrze�nia przygotowaæ tzw. karty
us³ug.

Bêd¹ to kartki z wszystkimi po-
trzebnymi informacjami dotycz¹cymi, na
przyk³ad, wyrobienia dowodu osobiste-
go czy uzyskania zezwolenia na wyciêcie
drzewa. Zostan¹ na nich spisane wszyst-

kie potrzebne do za³atwienia, na przyk³ad
dowodu osobistego, dokumenty oraz
wszystkie zwi¹zane z t¹ czynno�ci¹ termi-
ny. Ka¿dy z samorz¹dów musi skatalogo-
waæ 50 us³ug.

Samorz¹dy, które wezm¹ udzia³
w programie i uporaj¹ siê z wybranymi za-
daniami, nagrodzone zostan¹ certyfikatem
uczestnictwa wydanym przez organizato-
rów wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi
czy staro�cie i znajd¹ siê na specjalnej
�mapie przejrzysto�ci�.

Z projektem wi¹¿e siê na razie du¿o
papierkowej pracy. Ale mamy nadzieje, ¿e
w³o¿ony wysi³ek bêdzie nied³ugo procen-
towa³ i nasz urz¹d bêdzie coraz bardziej
przyjazny mieszkañcom.                             (mj.)

                          Ci¹g dalszy na stronie 5

W 2003 r. Gmina Tyczyn rozpoczê-
³a budowê sali sportowej o wymiarach are-
ny 22x44 m. Na wykonawcê, w drodze prze-
targu nieograniczonego, zosta³a wybra-
na firma RESBUD z Rzeszowa. Sala jest
przeznaczona dla potrzeb gimnazjum,
mo¿e z niej korzystaæ Zespó³ Szkó³ w Ty-
czynie, mieszkañcy naszej gminy, oraz
mo¿e s³u¿yæ na wynajem dla celów spor-
towych i spo³ecznych. Ogó³em warto�æ
budowy nowej sali zamyka siê kwot¹
4.638.759 z³. Jest to warto�æ finansowa bez
ma³ej architektury - dróg, chodników, bo-
isk, ukszta³towania terenu. Warto�æ ca³e-
go zadania zamyka siê kwot¹ 5.340.259 z³.

Dotychczas wydatkowali�my na
ten cel 1.918.711 z³, w tym z Urzêdu Mar-
sza³kowskiego otrzymali�my dofinan-
sowanie w wysoko�ci 87.048 z³. W 2005 r.
liczymy na wsparcie finansowe inwesty-
cji przez Urz¹d Marsza³kowski ze �rodków
Totalizatora Sportowego.

Z bud¿etu gminy na bie¿¹cy rok
przeznaczyli�my kwotê 1.282.118 z³. Ak-
tualnie na budowie wykonywane s¹ koñ-
cowe prace zwi¹zane z budow¹ dachu oraz
osadzeniem stolarki okiennej.

W celu dokonano obni¿enia ciê-
¿aru ogólnego dachu oraz odci¹¿enie s³u-
pów i fundamentów przeprojektowano
dach. Odci¹¿enia dachu dokonano
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"El¿bieta, Ela, Bessie, Eliza, Lizka,
Jelisawieta .....

Tak ma³o miejsca zajmuje
- s³odka, ³agodna, kobieta".

�El¿bieta�,
                          Kazimiera I³³akowiczówna

8 marca - �wiêto Kobiet. Kontro-
wersyjne, aczkolwiek dla ka¿dej kobiety -
i tej ma³ej, i tej du¿ej - ³¹cz¹ce siê z u�mie-
chem i niespodziank¹, gdy otrzyma upo-
minek czy pachn¹cy kwiatek, przypomi-
naj¹cy w mro�ny dzieñ o zbli¿aj¹cej siê
wio�nie.

  �wiêto pañ...

W taki w³a�nie dzieñ, 8 marca
w Miejsko-Gminnym O�rodku Kultury
w Tyczynie spotka³y siê panie. Na to mar-
cowe popo³udnie przysz³y do Domu Kul-
tury przedstawicielki kilku pokoleñ. Bab-
cie i mamy zasiad³y na sali widowiskowej
przy ustawionych kawiarnianych stoli-
kach i przy zapalonych �wiecach popija³y
herbatê. M³ode dziewczêta skorzysta³y
z zaproszenia fryzjerek i kosmetyczek z za-
k³adu �La Rose`e� w Tyczynie i postano-

wi³y nieco zmieniæ swój wizerunek (i przy-
znaæ trzeba, ¿e wszystkie po tej �odmia-
nie� wygl¹da³y wprost sza³owo!!!). A naj-
m³odsze dziewczynki zapewne prze¿ywa-
³y najwiêksze emocje - bo przysz³o im na
scenie zaprezentowaæ siê w wokalnym
i tanecznym, barwnym programie arty-
stycznym. Obok nich wyst¹pili równie¿
m³odzi recytatorzy z powa¿nymi tekstami
wierszy o imionach Kazimiery I³³akowi-
czówny.

Wszystkim bior¹cych udzia³ w tym
uroczystym wieczorze  niezapomnianych
prze¿yæ dostarczy³ recital m³odej piosen-
karki, Katarzyny Tulei z Rzeszowa. Pani
Katarzyna z brawur¹, ale i ogromnym                             Jolanta Kocy³a

  Sesja
Rady Miejskiej

31 marca br. odbêdzie siê sesja
Rady Miejskiej. Porz¹dek obrad przewi-
duje:
> przedstawienie informacji o dzia³alno-
�ci Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upo-
�ledzeniem Umys³owym i funkcjonowa-
niu placówki w Czerwonkach,
> uchwalenie regulaminu przyznawania

wyczuciem nastroju wykona³a najpiêk-
niejsze piosenki Edith Piaff.

Tak wiêc, w tym dniu wszystkie pa-
nie - oprócz kwiatów i ¿yczeñ - znalaz³y
co� dla siebie; od chwil zadumy i rado�ci
przy ogl¹daniu wystêpów ma³ych arty-
stów, do wzruszenia i zachwytu podczas
wspania³ego recitalu piosenki francuskiej.

A za rok znów zaprosimy panie do
nas na uroczysty wieczór, nie bacz¹c na
to, ¿e do �wiêta Kobiet skutecznie przy-
lgnê³a etykietka ��wiêto kontrowersyjne�.
Zatem, do zobaczenia 8 marca - za rok.

i zasad obliczania dodatków do wynagro-
dzenia dla nauczycieli (za godziny po-
nadwymiarowe i godziny dora�nych za-
stêpstw oraz nagród za osi¹gniêcia dy-
daktyczno-wychowawcze), wysoko�æ
wynagrodzenia nauczycieli sta¿ystów
oraz  zasady przyznawania  nauczyciel-
skiego dodatku mieszkaniowego,
> uchwalenie regulaminu udzielania po-
mocy materialnej dla uczniów zamieszka-
³ych na terenie Gminy Tyczyn (stypendia
socjalne),

> wyra¿enie stanowiska wobec opinii
Wojewody Podkarpackiego w przedmio-
cie zmiany granic miasta Rzeszowa,
> zezwolenia na przekazanie dzia³ki w wie-
czyste u¿ytkowanie (Tyczyn, ul. Ko-
�ciuszki),
> uchwalenie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Budziwój,
ul. Dworska),
> zapoznanie siê z informacj¹ o pracy
Burmistrza w I kwartale 2005 r.                 (bs)
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18 marca br. w Szkole Podstawo-
wej w Budziwoju odby³a siê wrêczenie na-
gród laureatom gminnego konkursu pn.
��wi¹teczna Kartka Wielkanocna�.

Pomys³ na zorganizowanie tej cy-
klicznej imprezy powsta³ w 2001 r. na jed-
nym ze spotkañ nauczycieli dzia³aj¹cych
w Gminnym Forum Samokszta³ceniowym
Nauczycieli. Jest to jedna z wielu imprez
edukacyjno - kulturalnych zaplanowa-
nych w programie GFSN w roku szkolnym
2004/2005.

Celem konkursu by³o: rozwijanie
aktywno�ci twórczej dzieci, prezentowa-
nie i popularyzacja twórczo�ci dzieciêcej
oraz kultywowanie w�ród uczniów trady-
cji �wi¹t wielkanocnych.

Konkurs cieszy siê du¿ym zainte-
resowaniem w�ród uczniów i nauczycieli.
Co roku nadsy³anych jest coraz wiêcej
prac. Wszystkie wykonane zosta³y cieka-
wymi i oryginalnymi technikami i odpo-
wiada³y wymogom regulaminowym.

Dzieci w³o¿y³y w wykonanie kar-
tek bardzo du¿o pracy. Wykaza³y siê po-
mys³owo�ci¹ i staranno�ci¹ wykonania,
za co nale¿¹ siê im gratulacje i s³owa
uznania. Podziêkowania kierujemy rów-
nie¿ do nauczycieli, którzy zapoznali
uczniów  z nowymi technikami i nadzoro-
wali ich prace.

Na tegoroczny konkurs nades³a-
no 89 prac, w tym: SP Bia³a - 10, SP Borek
Stary - 9, SP Budziwój - 29, SP Hermano-
wa - 8, SP Kielnarowa - 9, SP Matysówka
- 16, SP Tyczyn - 8. Prace oceniane by³y w
5 grupach wiekowych: oddzia³y �0�, kla-
sy I, klasy II, klasy III i �wietlice szkolne.
Oto laureaci.

Oddzia³y �0�
I miejsce - Klaudia Prokop ( Bia³a),
II m.  Patrycja Pa³ka ( Budziwój,
III m. Anna Dziura ( Matysówka).

Klasy I
I m. Bartosz Kotula ( Budziwój),
II m  Konrad Ro¿kiewicz ( Kielnarowa),
III m. Paulina Kiferling ( Hermanowa).

 Wielkanoc w twórczo�ci dzieci

Klasy II
I m. Jakub Szamañski (Tyczyn),
II m. Arkadiusz Probola (Matysówka),
III m. Agnieszka Trzyna (Borek Stary).

Klasy III
I m. Katarzyna Gawron (Budziwój),
II m. Dawid Ciura (Borek Stary)
III m. - Izabela D¹browska (Matysówka)

�wietlice
I m. Aneta Malak (Budziwój)
II m. Anna Kmiotek (Matysówka)
III m. Maria Zegar (Tyczyn)

Przyznano równie¿ wyró¿nienia.
Oddzia³y �0� - Patrycja  £uczek (Tyczyn),
Natalia Kalita (Budziwój).
Klasy I  - Joanna Domino (Kielnarowa),
Dorota Kotula (Bia³a), Beata Szymkowicz
(Borek Stary), Ewelina Krupa (Budziwój),
Dominika Nowak (Matysówka), Jacek
Stachyra (Budziwój).
Klasy II - Natalia Kotula (Tyczyn), Wa-
rzocha Mateusz (Budziwój), Alicja Bie-
ga (Hermanowa), Oskar D¹browski
(Budziwój), Monika Klêsk (Matysówka),
Klaudia Wanat (Kielnarowa).
Klasy III -  Aneta Krzanowska (Borek Sta-
ry), Natalia Kotula (Budziwój), Agniesz-

                          Organizatorzy:
                      Marta Chlebek,
                 Krystyna Borkowska
         Szko³a Podstawowa w Budziwoju

Z okazji �wi¹t Wielkanocnych
organizatorzy konkursu sk³adaj¹ Czy-
telnikom �G³osu Tyczyna� najserdecz-
niejsze ¿yczenia

Kiedy Wielka Noc nastanie
¿yczymy Wam

na Zmartwychwstanie
du¿o szczê�cia i rado�ci,

które niechaj zawsze go�ci
w dobrym sercu, w jasnej duszy,

niechaj wszystkie ¿ale zg³uszy.

ka Buczek (Kielnarowa), Dorota Szala
(Bia³a), Bart³omiej Filip (Kielnarowa).
�wietlice -   Aleksandra Jurek (Budziwój).

Wszyscy uczniowie otrzymali pa-
mi¹tkowe dyplomy i upominki. Ich zakup
by³ mo¿liwy dziêki funduszom, które
otrzymali�my od  Gminnej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych
dzia³aj¹cej przy UGiM w Tyczynie.

Podczas rozdania nagród zapro-
szeni go�cie mogli obejrzeæ program ar-
tystyczny przygotowany przez uczniów
klasy IIIb pod kierunkiem Haliny Szybki,
na który z³o¿y³y siê wierszyki, piosenki
i wielkanocne ¿yczenia.

Serdeczne podziêkowania kieruje-
my do Pana Burmistrza, który zaszczyci³
nas swoj¹ obecno�ci¹ i od 3 lat patronuje
temu konkursowi. Bierze udzia³ w podsu-
mowaniu i wrêczeniu nagród podczas
uroczysto�ci fina³owej.

Dyrekcja Szko³y Podstawo-
wej w Tyczynie informuje, ¿e
do 31 marca 2005 r. przyjmowa-
ne bêd¹ w sekretariacie szko³y
zapisy do:
- klas pierwszych,
- oddzia³ów �0� (dzieci 6-letnie,
opieka 5-godzinna),
- przedszkola (dzieci 6-letnie,
opieka 9-godzinna z wy¿ywieniem,
za odp³atno�ci¹)
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  ... i ¿yli d³ugo, i szczê�liwie

Od lewej: Joanna i W³adys³aw Peszkowie, Emilia i Franciszek O¿y³owie, Zofia i Józef Kleccy
na pami¹tkowej fotografii z Burmistrzem Kazimierzem  Szczepañskim i kierownikiem
USC Teres¹ Bober

16 marca br. w Urzêdzie Gminy
i Miasta w Tyczynie odby³a siê sympa-
tyczna i wzruszaj¹ca uroczysto�æ �Z³o-
tych Godów� Pañstwa: Joanny i W³ady-
s³awa Peszków z Tyczyna, Emilii i Fran-
ciszka O¿y³ów z Hermanowej oraz Zofii
i Józefa Kleckich z Tyczyna.

Zgodno�æ po¿ycia ma³¿eñskiego,
trud pracy i wyrzeczeñ dla dobra za³o¿o-
nej przed pó³ wiekiem rodziny doceniony
zosta³ przez nasze w³adze pañstwowe, do-
wodem czego s¹ przyznane przez Prezy-
denta RP specjalne odznaczenia - medale
�Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie�.
Aktu dekoracji dokona³ Burmistrz Gminy
Tyczyn Kazimierz Szczepañski przy udzia-
le kierownika USC Teresy Bober. Po ofi-
cjalnej czê�ci wszyscy zebrani na uroczy-
sto�ci przy symbolicznym poczêstunku
wspominali wspólnie prze¿yte lata.

Pañstwo Joanna i W³adys³aw
Peszkowie �lub wziêli w USC w Tyczynie
1953 r. Wychowali dwoje dzieci. Dzi� maj¹
piêcioro wnuków, z których ciesz¹ siê ka¿-
dego dnia.

Pañstwo Emilia i Franciszek
O¿y³owie pobrali siê w USC w Tyczynie
2 marca 1953 r. Wychowali czworo dzieci -
dwóch synów i dwie córki. Maj¹ obecnie
o�mioro wnuków i jedn¹ prawnuczkê.

Trzeci¹ uhonorowan¹ Medalem
par¹ byli Pañstwo Zofia i Józef Kleccy,
którzy pochodz¹ z �widnicy, od 1979 r.
mieszkali w Nowym Borku, a od 3 lat
mieszkaj¹ w Tyczynie. �lub wziêli 5 czerw-
ca 1954 r. w Jaworzynie �l¹skiej. Wycho-

wali piêcioro dzieci - trzy córki i dwóch
synów. Maj¹ tak¿e dziewiêcioro wnucz¹t.

Wszystkim Jubilatom ¿yczymy
du¿o zdrowia, rado�ci, trwa³ej dalszej mi-
³o�ci i wielu lat wspólnego ¿ycia.
                                                               (mc)

Ci¹g dalszy ze strony 2

Ro�nie sala
poprzez zastosowanie d�wigarów bez
przegubu �rodkowego. D�wigary w ilo�ci
3 szt. zaprojektowano z drewna sosnowe-
go klejonego. W wyniku przebudowy da-
chu uzyskali�my wewnêtrzny wymiar sali
wy¿szy o oko³o 1,50 m. Realizacji podjê³a
siê firma projektowo-konstrukcyjna Kon-
drew - Szczecin jako podwykonawca fir-
my RESBUD.

Do ocieplenia stropu u¿yto we³ny
mineralnej Rockwool o grubo�ci 20 cm.
Pokrycie dachowe zaprojektowano z bla-
chy trapezowej i blachodachówki grubo-
�ci 0,75 mm w kolorze zielonym. W takiej
technologii zosta³y wybudowane obiek-
ty sportowe m.in. w Szczecinie - hala spor-
towa przy szkole podstawowej, Zakopa-
nem i Tarnowie - kryta p³ywalnia, Kaliszu
- obiekty szko³y zawodowej.

Do zakoñczenia inwestycji potrze-
ba nam oko³o 2.000.000 z³. Je¿eli otrzyma-
my wsparcie ze strony Urzêdu Marsza³-
kowskiego, to realne jest przekazanie sali
do u¿ytkowania z dniem 1 wrze�nia 2006
roku.
                        in¿. Bogumi³a Kiczek
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Dop³aty obszarowe 2005

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

Nakazy p³atnicze z Tyczyna s¹
do odebrania w kasie Urzêdu Gminy
i  Miasta Tyczyn, a p³atnicy z pozosta-
³ych miejscowo�ci mog¹ je op³acaæ
na konto Gminy Tyczyn

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

Od 15 marca do 15 maja w biurach
powiatowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa mo¿na sk³adaæ
wnioski o przyznanie p³atno�ci bezpo-
�rednich za 2005 r.

Rolnicy, którzy ubiegali siê o przy-
znanie p³atno�ci w 2004 r., otrzymaj¹
z ARiMR za po�rednictwem poczty czê-
�ciowo wype³niony formularz wniosku
wraz z instrukcj¹ wype³nienia. W przypad-
ku, gdy rolnik z³o¿y³ podanie o p³atno�æ
bezpo�redni¹ przed otrzymaniem doku-
mentów z ARiMR, nie powinien go sk³a-
daæ po raz drugi.

Producenci rolni, którzy zamierza-
j¹ po raz pierwszy z³o¿yæ wniosek o p³at-
no�ci obszarowe, powinni wyst¹piæ do
ARiMR o nadanie im numeru identyfika-
cyjnego. Formularze podañ o p³atno�ci
bezpo�rednie mo¿na otrzymaæ w biurach
powiatowych i oddzia³ach regionalnych
ARiMR. S¹ one te¿ udostêpnione na stro-
nie internetowej www.arimr.gov.pl.

O p³atno�ci bezpo�rednie do grun-
tów rolnych mo¿e siê ubiegaæ producent
rolny posiadaj¹cy gospodarstwo o pow.
co najmniej 1 ha, a dzia³ki rolne wchodz¹-
ce w jego sk³ad nie mog¹ byæ mniejsze ni¿
0,1 ha. P³atno�ci przys³uguj¹ równie¿ oso-
bom, które w³adaj¹ gruntami rolnymi z in-
nego tytu³u np. dzier¿awy, u¿ytkowania
i u¿yczenia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e o dop³atê
na dan¹ dzia³kê roln¹ mo¿na ubiegaæ siê
tylko jeden wnioskodawca. Je�li wiêc oso-
ba u¿ytkuj¹ca grunt rolny (a nie bêd¹ca
jej w³a�cicielem) zamierza z³o¿yæ wniosek
o przyznanie p³atno�ci bezpo�rednich,
powinna zawrzeæ umowê na u¿ytkowane
ziemie (najlepiej w formie pisemnej). W ten
sposób uniknie problemów w przypadku,
gdy z podaniem o przyznanie p³atno�ci
bezpo�rednich na tê sam¹ dzia³kê roln¹
wyst¹pi inny wnioskodawca.

ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków

Je¿eli rolnik lub inny wnioskodaw-
ca ma ju¿ numer identyfikacyjny nadany
przez ARiMR, nie musi siê o niego ubie-
gaæ ponownie. Wyj¹tkiem jest zmiana da-
nych, np. NIP czy REGON. W takiej sytu-
acji wnioskodawca powinien z³o¿yæ po-
danie o wpis do ewidencji producentów,
zaznaczaj¹c, ¿e celem zg³oszenia jest zmia-
na danych.

Osoba ubiegaj¹ca siê o p³atno�æ
obszarow¹ za 2005 r. deklaruje we wnio-
sku o przyznanie p³atno�ci wszystkie
dzia³ki ewidencyjne wchodz¹ce w sk³ad
gospodarstwa.

Wpisuj¹c w podaniu powierzch-
niê trwa³ych ³¹k i pastwisk, sk³adaj¹cy
wniosek zobowi¹zuje siê, ¿e powierzch-
nie zadeklarowane jako trwa³e u¿ytki zie-
lone nie zostan¹ w³¹czone do p³odozmia-
nu oraz ¿e nie ulegnie zmniejszeniu pro-
centowy udzia³ powierzchni trwa³ych
u¿ytków zielonych w gospodarstwie.

Po przeprowadzeniu wszystkich
kontroli sk³adaj¹cy wniosek otrzyma de-
cyzjê w sprawie przyznania p³atno�ci,
a na jego konto bankowe zostan¹ przeka-
zane pieni¹dze.

Przelewy bêd¹ dokonywane
w okresie od 1 grudnia 2005 r. do
30 czerwca 2006 r.

Dopuszczalne jest z³o¿enie wnio-
sku po 15 maja, ale nie pó�niej ni¿ do
9 czerwca 2005 r. Jednak za ka¿dy dzieñ
roboczy opó�nienia nale¿na rolnikowi
p³atno�æ bêdzie obni¿ona o 1 proc.

W parku, co wszystkich
przyci¹ga z miasta
rozwin¹³ kwiaty cienisty kasztan.
Wielopalczaste rozpostar³ li�cie
i teraz czeka na wasze przyj�cie
W³odzimierz �cis³owski

Trudno wyobraziæ sobie parki i ale-
je bez piêknych drzew, które wiosn¹ kwia-
tami przypominaj¹ o maturach, a jesieni¹
ciesz¹ b³yszcz¹cymi owocami w kolcza-
stych ³upinkach. Niestety kasztanowcom
zagra¿a szkodnik - szrotówek kasztanow-
cowiaczek. Niezwykle ¿ar³oczne g¹sieni-
ce wyjadaj¹ tkanki li�ci, co powoduje ich
przedwczesne opadanie. Bez ochrony
ska¿one drzewo ju¿ po 10 latach trzeba
wyci¹æ. Jest jednak ratunek dla drzewa,
oto kilka z nich:
- bardzo dok³adne wygrabianie li�ci spod
chorych drzew i ich kompostowanie
w temperaturze nie ni¿szej ni¿ 40 st. C,
- zak³adanie budek lêgowych dla ptaków
(szczególnie sikorek) w pobli¿u kaszta-
nowców. Budki powinny byæ zawieszone
na wysoko�ci 3-4 m nad ziemi¹ i rozmiesz-
czone w odstêpach 10-metrowych w ilo-
�ci nie wiêkszej ni¿ jedna budka na jedno
drzewo.

Powy¿sze zabiegi s¹ jednak spo-
sobami zapobiegawczymi. Dla ska¿onego
ju¿ drzewa ratunkiem jest szczepionka,
dziêki której drzewo staje siê bezpieczne
co najmniej przez 4 lata. Zabieg wstrzyki-
wania ¿elu mo¿e wykonaæ wy³¹cznie prze-
szkolony specjalista. W pniu drzewa wier-
ci siê otwory, do których jest wprowadza-
ny ¿el, który sprawia, ¿e larwom przestaj¹
smakowaæ li�cie i gin¹ z g³odu. Najlepszy
moment na szczepienie kasztanowców
przed tym paso¿ytem to marzec i kwiecieñ.

Liga Ochrony Przyrody po raz ko-
lejny uruchomi³a akcjê �Ratujmy kaszta-
nowce�, by zachêciæ spo³eczno�ci lokal-
ne do ochrony tych drzew. Mi³o�nicy
przyrody mog¹ wp³acaæ pieni¹dze na kon-
to LOP, a tak¿e zamówiæ szczepienie kon-
kretnego kasztanowca za ok. 60 z³. Wy-
starczy skontaktowaæ siê z lokalnym od-
dzia³em Ligi. (mc)
Liga Ochrony Przyrody:
BG¯ Warszawa,
Nr 73 2030 0045 1110 0000 0029 9200
         z dopiskiem �Ratujmy kasztanowce�
Rzeszów, ul. Geodetów 1
tel.: 8622521, wew. 358

 Ratujmy
          kasztanowce

W Urzêdzie Gminy i Miasta
w Tyczynie, w godz. od 7.30 do15.30,
pomoc rolnikom w wype³nianiu
wniosków �wiadcz¹:
- Aniela Ostrowska, ODR, parter,
    pok. nr 16
- Marta Opio³a, pracownik zatrudniony
   w ramach prac interwencyjnych,
   parter, pok. nr 14
oraz
- El¿bieta Wo�niak, Gminne Centrum
   Informacji w Tyczynie, ul. Rynek 15,
   w godz. od 10.30 do 17.30
Zapraszamy rolników do skorzystania
z us³ug naszych doradców.
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 Anna Jenke
 - wzór cz³owieka i pedagoga

(...) Dzisiaj -Tak jak dawniej -
 Pedagog z charakterem

 Wzorzec dla M³odych
 W S³oñcu Ska³a

 A imiê Jej
Anna Jenke - S³u¿ebnica Bo¿a.

Lidia Tomkiewicz
Anna Jenke urodzi³a siê 3 kwiet-

nia 1921 r. w Bla¿owej. Od siódmego roku
¿ycia zamieszka³a w Jaros³awiu i z tym mia-
stem zwi¹za³a swoje ¿ycie.

Profesor Anna by³a niepospolitym
cz³owiekiem. Mo¿na siê o tym przekonaæ
czytaj¹c Jej biografiê, opracowania doty-
cz¹ce Jej osoby, wspomnienia ludzi, któ-
rzy mieli szczê�cie J¹ znaæ. Wspania³ym
�ród³em wiedzy o Autorce s¹ Jej listy -
przebogate w formie i tre�ci. Z tych
wszystkich publikacji wy³ania siê postaæ
wzorowego pedagoga i wychowawcy,
cz³owieka na co dzieñ ¿yj¹cego Ewange-
li¹, kochaj¹cego Boga, przyrodê, drugie-
go cz³owieka i Ojczyznê.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e Anna Jenke
by³a profesjonalistk¹, a swoj¹ pracê trak-
towa³a jak s³u¿bê. Najpierw zaznajamia³a
siê ze �rodowiskiem i otoczeniem, potem
zg³êbia³a psychikê poszczególnych
uczniów, poznawa³a ich zainteresowania
i zdolno�ci, by nastêpnie s³u¿yæ im swoj¹
wiedz¹. Lekcje przez Ni¹ prowadzone od-
znacza³y siê kompetencj¹, dowcipem, sto-
sowaniem najrozmaitszych �rodków i me-
tod dydaktycznych. Bardzo dba³a o kul-
turê ¿ywego s³owa, popularyzacjê dobrej
literatury, teatru poprzez organizowanie
konkursów, klubów dyskusyjnych,do któ-
rych sama pisa³a scenariusze.

Bardzo du¿¹ wagê przywi¹zywa³a
do wychowania patriotycznego. Nale¿a³a
do ludzi, dla których s³owa: Bóg, Honor,
Ojczyzna - nie by³y pustym d�wiêkiem, lecz
zasadnicz¹ tre�ci¹ ¿ycia.

Do ca³okszta³tu wychowania na-
le¿y wychowanie patriotyczne, ale jak dzi�
uczyæ patriotyzmu? Czy w ogóle go uczyæ?
Jak u�wiadamiaæ uczniów, ¿e znajomo�æ
historii w³asnego narodu jest warunkiem
jego istnienia? Tak¿e w tym wzglêdzie
mo¿emy skorzystaæ z do�wiadczeñ Anny
Jenke.

Doceniaj¹c wagê wychowania pa-
triotycznego, przygotowa³am z uczniami
mojej klasy IIb program artystyczny pt.
�Polska u ¿³óbka Jezusa�. Oparty on zo-
sta³ na scenariuszu autorstwa Profesor
Anny, w którym pozwoli³am sobie doko-
naæ pewnych zmian, maj¹cych na celu
jego uwspó³cze�nienie. Uczniowie bardzo
zaanga¿owali siê w przygotowanie insce-
nizacji. Nie tylko piêknie recytowali tek-

sty literackie, ale tak¿e zadbali o dekora-
cje, kostiumy i rekwizyty, które zosta³y wy-
korzystane w przedstawieniu. Stron¹ mu-
zyczn¹ zajê³a siê niezawodna p. Diana
Ha³oñ wraz z chórem szkolnym.

Program sk³ada³ siê z trzech czê�ci
zatytu³owanych: �Przedwczoraj�, � Wczo-
raj�, �Dzi� i Jutro�. Przedstawiona zosta³a
w nim historia naszego narodu od zabo-
rów do wspó³czesno�ci. Teksty literackie
i utwory muzyczne mówi³y o wierze Pola-
ków w odzyskanie niepodleg³o�ci i o sile,
jak¹ przez te wszystkie lata  czerpali z w³a-
snej religijno�ci.

Przedstawienie odby³o siê 8 lute-
go br. w naszym gimnazjum. Przygotowa-

Miejska i Gminna Biblioteka
w Tyczynie oraz Filie biblioteczne
w Borku Starym, Budziwoju,
Hermanowej, Kielnarowej przypomi-
naj¹ swoim Czytelnikom o termino-
wym  zwrocie ksi¹¿ek.

Uwaga  Czyte lnicy!
Nastêpny numer �GT� uka¿e siê z dat¹
         10 kwietnia 2005 r.
Termin sk³adania tekstów up³ywa
          4 kwietnia 2005 r.
                  Zdjêcia mile widziane

ny program dedykowali�my wszystkim
Polakom, którzy na przestrzeni wieków
walczyli o wolno�æ i niepodleg³o�æ. Szcze-
gólnie jednak dedykowali�my go po-
wstañcom styczniowym w 142 rocznicê
wybuchu Powstania oraz wiê�niom
O�wiêcimia w 60 rocznicê wyzwolenia
obozu.

Mam nadziejê, ¿e t¹ niecodzienn¹
lekcj¹ historii uczynili�my krok naprzód
na drodze kszta³towania postawy patrio-
tyzmu.

                   Danuta Wróbel
           Publiczne Gimnazjum w Tyczynie
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LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
> z rozszerzonym programem nauczania
jêzyka angielskiego i informatyki
(pod patronatem Wy¿szej Szko³y Informa-
tyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie)
- nauka dwóch jêzyków obcych: jêzyk
angielski, j. niemiecki; mo¿liwo�æ nauki
dodatkowego - trzeciego jêzyka obcego;
- jêzyk angielski w zwiêkszonym wymia-
rze, 5 godzin tygodniowo;
- uczniowie maj¹ mo¿liwo�æ przyst¹pie-
nia do pañstwowych egzaminów z jêzy-
ków obcych i uzyskania certyfikatów jê-
zykowych;
- zajêcia z informatyki wzbogacone o do-
datkowe tre�ci z zakresu programowania
i grafiki komputerowej;
- uczniowie mog¹ uczestniczyæ w zajê-
ciach fakultatywnych z informatyki pro-
wadzonych przez pracowników WSIiZ;
- mo¿liwo�æ wyboru dodatkowych zajêæ
spo�ród przedmiotów szkolnych wg za-
interesowañ i potrzeb ucznia (egzamin
maturalny).

Od 1 wrze�nia 2005 r. w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Zespole Szkó³ w
Tyczynie utworzona zostanie klasa o spe-
cjalno�ci ogólnopolicyjnej. Jest to jedna
z naszych propozycji kierowanych do
uczniów klas trzecich gimnazjum. Uroczy-
ste porozumienie w tej sprawie zosta³o
podpisane 1 marca br. w pa³acu Wodzic-
kich - siedzibie Zespo³u Szkó³. Zosta³o ono
zawarte pomiêdzy Starost¹ Rzeszowskim
- Stanis³awem O¿ogiem a Podkarpackim
Komendantem Wojewódzkim Policji -
insp. Dariuszem Bielem.

OFERTA EDUKACYJNA ZESPO£U SZKÓ£
Klasa policyjna

Klasa o specjalno�ci ogólnopoli-
cyjnej realizowaæ bêdzie plan nauczania
liceum ogólnokszta³c¹cego uzupe³niony
o blok przedmiotów z zakresu kszta³cenia
policyjnego. Zajêcia te prowadziæ bêd¹
policyjni wyk³adowcy. Lekcje z przygoto-
wania ogólnopolicyjnego bêd¹ mieæ cha-
rakter zarówno teoretyczny - w salach
szkolnych, jak i praktyczny - w Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji oraz o�rodku
szkolenia policjantów. Uczniowie pozna-
waæ bêd¹ pracê ekspertów kryminalistyki
podczas zajêæ w laboratorium, tajniki s³u¿-
by policyjnych antyterrorystów, bêd¹
mogli uczestniczyæ w pracy oddzia³ów
prewencji i policjantów z Wydzia³u Ru-
chu Drogowego.

Szko³a przygotowuje do dalszego
kszta³cenia w zawodach zwi¹zanych
z funkcjonowaniem s³u¿b wewnêtrznych.

Najlepsi uczniowie, po zdaniu te-
stów psychofizycznych mog¹ liczyæ
na preferencje w przyjêciu do s³u¿by
w Policji. Absolwenci, oprócz �wiadectwa
maturalnego otrzymaj¹ �wiadectwo ukoñ-
czenia szkolenia ogólnopolicyjnego.

Blok przedmiotów
z zakresu przygotowania
ogólnopolicyjnego obejmowa³
bêdzie nastêpuj¹ce zajêcia:
- organizacja policji,
- obowi¹zki i uprawnienia policji,
- prawo karne i prawo wykroczeñ,
- kodeks drogowy,
- prewencja,
- negocjacje policyjne,
- samoobrona,
- �rodki przymusu,
- zasady pos³ugiwania siê broni¹ paln¹.

Zainteresowanych nasz¹ now¹,
jedyn¹ na Podkarpaciu ofert¹, zaprasza-

my do odwiedzenia strony internetowej
Szko³y: www.zs-tyczyn.szkoly.itl.pl oraz
serwisu informacyjnego KW Policji
w Rzeszowie:
              www.podkarpacka.policja.gov.pl

Gimnazjalisto,
wybierz nasze liceum

W Zespole Szkó³ dzia³a grupa break dance

Podpisanie porozumienia o utworzeniu klasy ogólnopolicyjnej w Zespole Szkó³.  Na zdj. (od
lewej): Marek Sitarz - Wicestarosta Rzeszowski, Stanis³aw O¿óg - Starosta, insp. Dariusz  Biel
- Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie
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                       Agnieszka Chmiel
                  Ma³gorzata Sochacka

> z rozszerzonym programem nauczania
biologii, informatyki i geografii z elemen-
tami turystyki (we wspó³pracy z Katedr¹
Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Rzeszowie)
- zwiêkszona liczba godzin z biologii, in-
formatyki oraz geografii;
- program nauczania geografii uzupe³nio-
ny o dodatkowe tre�ci z zakresu turystyki
(zajêcia realizowane w obiektach WSIiZ);
- plan nauczania uzupe³niony o zajêcia
warsztatowe i terenowe;
- dodatkowe zajêcia z wybranego jêzyka
obcego pod k¹tem pracy w bran¿y tury-
stycznej;
- mo¿liwo�æ wyboru dodatkowych zajêæ
spo�ród przedmiotów szkolnych wg za-
interesowañ i potrzeb ucznia (egzamin
maturalny).
> o specjalno�ci ogólnopolicyjnej (we
wspó³pracy z KWP w Rzeszowie)
- realizacja zajêæ wg planu liceum ogólno-
kszta³c¹cego uzupe³nionych o przedmio-
ty z zakresu ogólnopolicyjnego;
- przygotowanie policyjne obejmuje tre-
�ci uwzglêdniaj¹ce m. in.: prewencjê, or-
ganizacjê policji, prawo wykroczeñ, pra-
wo karne, zasady ruchu drogowego, pod-
stawy samoobrony, zasady pos³ugiwania
siê broni¹ paln¹, zasady postêpowania do-
chodzeniowego, �rodki przymusu bezpo-
�redniego itp.;
- zajêcia z przygotowania ogólnopolicyj-
nego prowadzone przez pracowników
KWP;
- program obejmuje równie¿ zajêcia prak-
tyczne w o�rodkach szkolenia policji;

- programy nauczania przedmiotów ogól-
nokszta³c¹cych (np. przysposobienie
obronne, wychowanie fizyczne, wiedza
o spo³eczeñstwie, informatyka) wzboga-
cone o dodatkowe tre�ci w ramach przy-
gotowania policyjnego;
- szko³a przygotowuje do dalszego kszta³-
cenia w zawodach zwi¹zanych z funkcjo-
nowaniem s³u¿b wewnêtrznych (policja,
wiêziennictwo, ochrona osób i mienia).

LICEUM  PROFILOWANE
> profil: us³ugowo-gospodarczy
- przygotowuje do pracy w zak³adach han-
dlowych i us³ugowych oraz do prowadze-
nia w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej;
- pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejêt-
no�ci w zakresie marketingu, ekonomii,
zarz¹dzania firm¹;
- mo¿liwo�æ wyboru dodatkowych zajêæ
spo�ród przedmiotów szkolnych wg za-
interesowañ i potrzeb ucznia (egzamin
maturalny).
Kryteria przyjêæ
Maksymalnie 200 punktów, w tym:
* 100 punktów za egzamin gimnazjalny,
* 80 punktów za �wiadectwo - na sumê
sk³adaj¹ siê punkty za oceny z czterech
przedmiotów wskazanych (podanych w
informatorze przy ka¿dym kierunku),
* 20 punktów za osi¹gniêcia: �wiadectwo
z wyró¿nieniem, ocena wzorowa lub
bardzo dobra z zachowania, udzia³ w olim-
piadach przedmiotowych, konkursach
i zawodach sportowych.

Wychowawca klasy - to nauczy-
ciel odpowiedzialny za koordynacjê i pro-
wadzenie pracy wychowawczej  w powie-
rzonej mu klasie. Do jego zadañ nale¿¹:
poznanie wszystkich uczniów w klasie
oraz ich warunków domowych, czuwanie
nad zachowaniem , postawami spo³ecz-
no- moralnymi, kultur¹ i zdrowiem
uczniów, kszta³towanie pozytywnego sto-
sunku do nauki, organizowanie pomocy
i opieki w przypadkach indywidualnych.

Rolê wychowawcy klasy nale¿y
rozpatrywaæ jako jedn¹ z ról zawodowych
nauczyciela. Nale¿y ona do tzw. ról kom-
plementarnych w tym znaczeniu, ¿e reali-
zowana jest zawsze w parze (rola wycho-
wawcy - rola ucznia), a realizacja powin-
no�ci jednej z nich jest mo¿liwa wy³¹cznie

  Wychowawca
               klasy (I)

Skala punktowa
celuj¹cy                       20 punktów
bardzo dobry                       16
dobry                                   12
dostateczny                        8
Limit punktowy
> Liceum Ogólnokszta³c¹ce z rozszerzo-
nym programem nauczania jêzyka angiel-
skiego i informatyki - 100 punktów
Przedmioty punktowane: jêzyk polski, jê-
zyk angielski, informatyka, przedmiot wy-
brany przez ucznia
> Liceum Ogólnokszta³c¹ce z rozszerzo-
nym programem nauczania biologii, infor-
matyki, geografii z elementami turystyki -
80 punktów
Przedmioty punktowane: jêzyk polski, bio-
logia lub geografia, informatyka, przed-
miot wybrany przez ucznia
> Liceum Ogólnokszta³c¹ce o specjalno-
�ci ogólnopolicyjnej - 80 punktów
Przedmioty punktowane: jêzyk polski, wie-
dza o spo³eczeñstwie, historia, przedmiot
wybrany przez ucznia
> Liceum Profilowane o profilu us³ugo-
wo-gospodarczym - 60 punktów
Przedmioty punktowane: jêzyk polski, bio-
logia lub geografia, wiedza o spo³eczeñ-
stwie, przedmiot wybrany przez ucznia.

przy jednoczesnej realizacji powinno�ci
drugiej osoby.
Sposoby bycia wychowawcy z klas¹:
- �Razem� - wspó³bycie pe³ne, �cis³y zwi¹-
zek osobowy w dzia³aniu i spoczynku,
w podejmowaniu wspólnych celów, de-
cyzji, odpowiedzialno�ci.
- �Bycie na peryferiach drugiego� - wyraz
ostro¿no�ci i subtelno�ci; wynika niekie-
dy z agnostycyzmu, niewiary w mo¿liwo�æ
czy konieczno�æ wiêzi zupe³nej.
- �Bycie obok� - trwaj¹ce zbyt d³ugo jest
rodzajem pora¿ki, niemo¿liwo�ci pos³u¿e-
nia siê strategi¹ komunikacji, czêsto po-
zostaje tylko poszukiwaniem, d¹¿eniem.
Oddzia³ywania wychowawcy w zakresie
wychowania spo³eczno-moralnego:
- wspó³udzia³ uczniów w tworzeniu norm
i zwyczajów ¿ycia wewnêtrznego w klasie
i wdra¿anie do przestrzegania tych norm,
- dobór odpowiednich tre�ci programo-
wych i sprawna organizacja wewnêtrz-
nych imprez i uroczysto�ci;

- aktywizowanie wychowanków poprzez
konkretne zadania w szkole,
- rozbudzanie i rozwijanie ró¿nych zainte-
resowañ, w tym indywidualnych , jak zbie-
ractwo, znajomo�æ okre�lonej dziedziny
wiedzy, sport itp. ,
- integrowanie wychowanków w toku wy-
konywania wspólnych zadañ;
- tworzenie w³asnych tradycji i utrzymy-
wanie w tym celu  kontaktów z by³ymi
wychowankami,
- troska o poprawne kontakty wzajemne
dziewcz¹t i ch³opców, sprawy przyja�ni
i sympatii;
- przygotowanie do samodzielnego ¿ycia
zarówno poprzez stwarzanie okazji do zdo-
bywania praktycznych umiejêtno�ci i wia-
domo�ci, jak te¿ przez wdra¿anie do kul-
tury ¿ycia codziennego i umiejêtno�ci za-
chowania siê w ró¿nych sytuacjach to-
warzyskich.

                    Andrzej Ha³oñ
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W pocz¹tkowym okresie zimy, tj.
na prze³omie 2004/2005 wydawa³o siê, ¿e
bêdzie ona jedn¹ z l¿ejszych, a wiêc mniej
uci¹¿liwych dla mieszkañców i ma³o kosz-
town¹ dla gminy. Tê opiniê musieli�my
zweryfikowaæ w marcu, kiedy wydawa³o
siê, ¿e wiosna jest ju¿ na wyci¹gniêcie rêki.
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg wy-
gra³ Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjny
DROGMARK z Kielnarowej oferuj¹c: sa-
mochód ciê¿arowy z p³ugiem i piaskark¹,
ci¹gnik �Zetor� z p³ugiem, ci¹gnik �Ursus�
z p³ugiem i rozsiewaczem oraz kopark¹. Na
terenie gminy utrzymujemy 90 dróg o d³u-
go�ci 103 km, na terenie miasta 34 drogi -
ulice o d³ugo�ci 17 km. S¹ to drogi w wiêk-
szo�ci bardzo w¹skie, bez wylotu, lub bra-
ku mo¿liwo�ci zawrócenia, co powoduje
du¿e utrudnienie w ich utrzymaniu. Po-
siadany sprzêt wystarcza³ do bie¿¹cego
utrzymania przejezdno�ci dróg na terenie
Gminy do feralnego dnia 2 marca br.

Intensywne ca³odobowe opady
�niegu oraz zamiecie od 3 marca br. zaczê-
³y parali¿owaæ ruch na wszystkich dro-
gach w województwie. Równie¿ na naszym
terenie, pomimo ogromnej ofiarno�ci ze
strony wykonawcy, czas od�nie¿ania
wszystkich dróg wzrós³ do oko³o 48 go-
dzin. Takie zmagania trwa³y do 11 marca
br. i wydawa³o siê, ¿e temat zosta³ opano-
wany, lecz niestety - w nocy z 11/12 marca
zima pokaza³a ponownie swoj¹ si³ê i za-
czê³a nas uczyæ pokory. Od�nie¿one dro-
gi okry³y siê biel¹ - przedstawione zdjêcia
obrazuj¹ zmagania z opadami �niegu
w tych dniach. Zmuszeni byli�my wyna-
j¹æ dodatkowy sprzêt do od�nie¿ania.
Odbierali�my dziennie nawet 300 telefo-
nów. Czê�æ z podziêkowaniami, lecz wiêk-
szo�æ z interwencjami o przy�pieszenie
terminu od�nie¿enia. Ten stan trwa³ do
17 marca br.

Przywracanie ca³kowitej przejezd-
no�ci na drogach gminnych zakoñczyli-
�my 17 marca br. Planowane wydatki
w bud¿ecie gminy nie wystarcz¹ na po-
krycie kosztów zimowego utrzymania
dróg w 2005 roku. Zadecydowa³y o tym
opady w ci¹gu dwóch tygodni marca.

Zima `2005

Podziêkowania za starania
w od�nie¿aniu i utrzymaniu prze-
jezdno�ci drogi Pañskie Pola
w Hermanowej
                 sk³adaj¹ mieszkañcy
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               Kazimierz Szczepañski
                  Stanis³aw Fr¹czek

Skoñczy³y siê opady �niegu i pro-
blemy z od�nie¿aniem, pojawi³o siê nowe
zagro¿enie. Wiosna zafundowa³a nam
gwa³towne ocieplenie. Ogromne masy
�niegu zaczê³y b³yskawicznie topnieæ i za-
mieniaæ siê w wodê, która ró¿nymi spo-
sobami sp³ywa³a do potoków i do Stru-
gu, nie oszczêdzaj¹c pól, dróg, domów.
Jeszcze nie skoñczy³y siê telefony doty-
cz¹ce od�nie¿ania, w koñcówce dotycz¹-
ce szczególnie usuwania tzw. b³ota po-
�niegowego, w które zamienia³ siê �nieg
na drogach, a ju¿ zaczê³y siê interwencje
mieszkañców o pomoc przed zalewaj¹c¹
ich posesje wod¹.

Jeszcze w czwartek, 17 marca br.,
synoptycy uspokajali, ¿e powód� nie gro-
zi, ale w pi¹tek Wis³ok i Strug przekroczy-
³y stany alarmowe. W naszej gminie roz-
poczêli�my dy¿ury, zakupili�my dodatko-
we worki na piasek, postawili�my w stan
pogotowia stra¿aków, przywie�li�my do-
datkowe ilo�ci piasku i rozpoczêli�my wy-
dawanie worków z piaskiem mieszkañcom.

W ewidencji UGiM odnotowano,
i¿ 17 marca br. w godz. 7.00-15.00 poziom
wody na Strugu kszta³towa³ siê na pozio-
mie 1,30 m. O godz. 16.00 wynosi³ 1,50 m,
o godz.24.00 -  ju¿ 2,65 m, a o 3.30 w dniu
18 marca br. osi¹gn¹³ stan alarmowy, tj.
poziom 3 m i nadal rós³. Skutki topnienia
�niegu zwielokrotnia³y opady deszczu;
momentami intensywne, jednak - na szczê-
�cie - nie maj¹ce charakteru ci¹g³ego.

Uruchomili�my sprzêt do udra¿-
niania rowów, przepustów, celem po-
wstrzymania wody lub skierowania jej do
rowów i potoków. Stra¿acy chronili mo-
sty i k³adki, wypompowywali wodê z za-
lanych piwnic. Stan ten utrzymywa³ siê
do 19 marca br., gdy Strug o 3.00 nad ra-
nem osi¹gn¹³ poziom 3,95 m. Od tego
momentu poziom wody zacz¹³ opadaæ
i o godz. 18.00 osi¹gn¹³ poziom 1,80 m.
Sta³o siê to za przyczyn¹ spadku tempe-
ratury do ok. 0o C, co powstrzyma³o dal-
sze topnienie �niegu oraz opady deszczu.

Sk³adam podziêkowanie wszyst-
kim mieszkañcom, którzy wspó³pracowali
z nami w okresie �nie¿ycy i powodzi wy-
wo³anej gwa³townym ociepleniem, a wiêc
w dniach od 3 do 19 marca br., firmie �Drog-
mark� z podwykonawcami, stra¿akom -
szczególnie z Tyczyna, Budziwoja Dêbi-
ny i Borku Starego oraz pracownikom
UGiM. By³ to trudny sprawdzian naszych
umiejêtno�ci i spo³ecznych postaw. Przy-
roda udowodni³a, ¿e w ka¿dej chwili mo¿e
okazaæ siê od nas mocniejsza.



12 G£OS TYCZYNA      6/2005

                 mgr El¿bieta Wo�niak

Promujemy lokaln¹ przedsiêbiorczo�æPOL - SERVICE
Kolejn¹ z firm prezentowanych na

³amach GT  jest mieszcz¹ca siê w Budzi-
woju firma POL-SERVICE, któr¹ prowa-
dz¹ i wspólnie zarz¹dzaj¹ w³a�ciciele Pan
Jacek Majcher i Pan Bogus³aw Bober.

Pocz¹tki dzia³alno�ci firmy datuj¹
siê na 1990 r., kiedy to, w wydzier¿awionej
od SKR-u hali w Czudcu , powsta³y pierw-
sze linie produkcyjne i rozpocz¹³ siê han-
del maszynami do przetwórstwa tworzyw
sztucznych.

Pocz¹tki lat dziewiêædziesi¹tych
przynios³y prê¿ny rozwój firmy i ju¿
w 1994 r. zosta³a zakupiona nowa hala pro-
dukcyjna w Sêdziszowie M³p., która funk-
cjonowa³a a¿ do 2001 r., kiedy to POL-
SERVCE przeniós³ swoj¹ dzia³alno�æ do
Budziwoja, gdzie w pe³ni wyposa¿onej hali
produkcyjnej i zapleczem biurowej dzia³a
do dzi�.

Od samego pocz¹tku g³ównym
profilem dzia³alno�ci firmy jest handel
nowymi i u¿ywanymi maszynami do prze-
twórstwa tworzyw sztucznych, a tak¿e
produkcja wielu urz¹dzeñ z tego zakresu.
S¹ to miêdzy innymi g³owice, kalibratory,
wanny pró¿niowe, kompletacje linii do
wyt³aczania, mieszanki z PVC.

G³ównym rynkiem, z którego  fir-
ma sprowadza maszyny  by³a uprzednio
Europa Zachodnia, jednak sytuacja ta ci¹-
gle siê zmienia i obecnie najczêstszym
kontrahentem w tej dziedzinie s¹ Chiny.

Na miejscu za� produkowane s¹
niektóre oprzyrz¹dowania do maszyn,
a tak¿e kompletowane s¹ linie technolo-
giczne. Wszelkie drobne materia³y po-
trzebne do konstruowania linii, czyli wszel-
kiego rodzaju elementy konstrukcyjne,
blachy, �ruby, elementy elektryczne po-
trzebne do produkcji sprowadzane s¹ naj-
czê�ciej z rynków krajowych.

W szerokiej ofercie firmy znajduj¹
siê m.in.: linie do produkcji rur z PCV, PE i
PP, linie do wyt³aczania folii, wiele typów
wyt³aczarek jedno i dwu�limakowych,
poza tym pi³y, odci¹gi, mieszalniki PCV,
drukarki, wtryskarki  (wszystkie produkty
firmy oraz ich rodzaje dostêpne s¹ na stro-
nie internetowej www.pol-service.npl.pl)

Stanowisko oferowane       numer oferty
- monter instalacji sanitarnych 827
- kierownik budowy 826
- kierowca kat. C 825
- kasjer magazynier 819
- stylista 818
- inspektor nadzoru 816
- przedstawiciel handlowy 814
- architekt 809
- sprzedawca 805
- specjalista ds. marketingu 803

Je�li szukasz pracy...

G³ównymi klientami i odbiorcami
maszyn i linii produkcyjnych tworzonych
przez POL-SERVICE s¹ rynki by³ego
Zwi¹zku Radzieckiego, rzadziej Czechy,
natomiast na rynki krajowe trafia 20-30%.

Firma ci¹gle siê rozwija, systema-
tycznie unowocze�nia technologie pro-
dukcji, wprowadza nowe tendencje obo-
wi¹zuj¹ce w tej dziedzinie, poza tym po-
siada dobrze wyszkolon¹ za³ogê. Zatrud-
nia elektryków, spawaczy, �lusarzy oraz
osoby obs³uguj¹ce biuro i ksiêgowo�æ
firmy.

POL-SERVICE  jest na etapie po-
szukiwania nowego obiektu na stworze-
nie nowej hali produkcyjnej, jak mówi¹
w³a�ciciele, chcieliby znale�æ co� odpo-
wiedniego na terenie naszej gminy, z uwa-
gi na blisko�æ macierzystej placówki,

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.

Gminne Centrum Informacji
czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 - 17.30, a w soboty
od  9.00 do 16.00, tel. 22-91-885.

a tak¿e bardzo dobr¹ lokalizacjê. Je�li  po-
wiod¹ siê plany kierownictwa,  powstan¹
miejsca pracy, które bêd¹ kierowane do
naszych bezrobotnych.

Bli¿szych informacji na temat wy-
robów, sposobu realizacji zamówieñ, cen-
nika produktów firmy mo¿na uzyskaæ
w Budziwoju przy ul. Milenijnej 30, b¹d�
pod nr telefonu: 22-93-456.

Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy do wspó³pracy.
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Ludzkie losy s¹ czasem bardzo
pokrêtne, a nawet tragiczne. S¹d Grodzki
w Tyczynie by³ w przesz³o�ci �wiadkiem
wielu spektakularnych wydarzeñ. To ju¿
dawne dzieje, bo mowa w o dniu 8 lipca
1936 r. Wtedy to w³a�nie sêdzia w Tyczy-
nie postanowi³ zastosowaæ areszt wobec
Jana Karpuli. W postanowieniu o tymcza-
sowym aresztowaniu skierowanym do
Zarz¹du Wiêzienia Karno-�ledczego
w  Rzeszowie, w swoim uzasadnieniu  ty-
czyñski przedstawiciel wymiaru sprawie-
dliwo�ci stwierdzi³, ¿e nasz �bohater�, trzy
dni wcze�niej w miejscowo�ci po³o¿onej
nieopodal Tyczyna, zabi³ swoj¹ ¿onê
Barbarê.

Musia³y siê dziaæ wtedy rzeczy
straszne, bowiem zabójca kilkakrotnie
ugodzi³ no¿em kobietê. Poniewa¿ zacho-
dzi³a uzasadniona obawa, ¿e podejrzany
bêdzie siê ukrywa³, albo nak³ania³ �wiad-
ków do fa³szywych zeznañ, areszt - zda-
niem sêdziego - by³ w pe³ni zasadny.

Co te¿ musia³o siê zdarzyæ, ¿e do-
sz³o do takiej tragedii? Sprawca zabójstwa
urodzi³ siê jako drugie dziecko w rodzinie,
w pierwszej dekadzie ubieg³ego wieku. Je-
dena�cie osób, mia³ a¿ bowiem o�mioro
rodzeñstwa, mieszka³o wspólnie w jednej
izbie o powierzchni 40m2. Pomimo ogrom-
nej biedy rodzina ¿y³a w zgodzie, a jej �ró-
d³em utrzymania by³o rolnictwo. Jan do
szko³y uczêszcza³ regularnie i chêtnie, ale
uczy³ siê krótko, bo tylko dwa lata. Dom
rodzinny musia³ opu�ciæ w wieku 13 lat.
Jak poda³ pó�niej funkcjonariuszowi Stra-
¿y Wiêziennej, zmusi³a go do tego w³a-
�nie bieda, tak typowa dla podkarpackich
wsi z tamtego okresu. W odpowiednim
czasie Jan odby³ s³u¿bê wojskow¹, a na-
stêpnie kiedy poczu³  �wolê Bo¿¹�, po pro-
stu  siê o¿eni³. Kilka lat pó�niej wiêzienne-
mu urzêdnikowi �nasz znajomy� wyzna³,
¿e jego ¿ona, jak to okre�li³, nie prowadzi-
³a siê moralnie. Na tym jego k³opoty siê
nie koñczy³y. Bieda towarzyszy³a mu na-
dal, na przestrzeni 36 m2 mieszka³o dzie-
wiêæ osób, w tym rodzice jego ¿ony.  Mê¿-
czyzna pracowa³ ciê¿ko jako �le�ny�
w lasach prywatnych. Pieniêdzy by³o ci¹-
gle za ma³o, za to nieporozumieñ i k³ótni
ma³¿eñskich coraz wiêcej.

Tak wiêc, 26-letni Jan Karpula przy-
zna³  siê do pope³nienia zbrodni. Podwoje
rzeszowskiego zamku stanê³y przed nim
otworem. Nawet niezbyt d³ugo czeka³ na
wyrok. W imieniu Rzeczypospolitej Pol-
skiej skazano go, w dniu 24 lutego 1937 r.,
na mocy artyku³u 225,§ 1 kk, na karê piê-
ciu lat pozbawienia wolno�ci. S¹d uzna³
bowiem, ¿e sprawca by³ w chwili zabój-
stwa w stanie silnego wzruszenia. Odby-

Tyczyñska  Temida

waj¹c zas¹dzon¹ karê, nasz znajomy Jan
przez w³adze wiêzienne postrzegany by³
jako cz³owiek towarzyski, z drugiej jednak
strony - jako cz³owiek wra¿liwy. We wstêp-
nym kwestionariuszu do badañ kryminal-
no-biologicznych jego intelekt  oceniono
jako  �pojêtny i bystry�. Podkomisarz  Stra-
¿y  Wiêziennej  W³. Rutkowski oceni³, ¿e
skazany w stosunku do personelu wiê-
ziennego zachowuje siê w sposób niena-
ganny. Jan by³ pó³analfabet¹, a do szko³y
wiêziennej uczêszcza³ nieregularnie.

Ale wiemy i o tym, ¿e Jan sprawia³
w³adzom wiêziennym tak¿e i k³opoty. Wia-
domo np., ¿e w dniu 14 wrze�nia 1938 r.
zachowywa³ siê nieodpowiednio podczas
modlitwy, spotka³a go wiêc zas³u¿ona
kara;  pozbawiono bowiem osadzonego...
jednej kolacji. Na tym jednak nie koniec,
bo w dniu 16 grudnia 1938 r. okaza³o siê,
¿e Jan Karpula posiada³ rzeczy bez zezwo-
lenia.  Wtedy tak¿e go ukarano pozba-
wiaj¹c tym razem... jednego obiadu.

Wiêzieñ nie zd¹¿y³ jednak zbytnio
schudn¹æ. Tak siê dla niego szczê�liwie

z³o¿y³o, ¿e w dniu 1 lutego 1939 r., na sie-
dem miesiêcy przed wybuchem kolejnej
�wiatowej wojny, napisa³ pro�bê o prze-
rwê w karze. Wiceprokurator S¹du Okrê-
gowego w Rzeszowie dr J. Redliczka  prze-
rwy mu udzieli³. Tak wiêc, w dniu 14 lute-
go 1939 r. Jan Karpula zosta³ zwolniony.
W zwi¹zku z powy¿szym opu�ci³ Wiêzie-
nie Karno-�ledcze w Tarnowie.

Koñcz¹c warto chyba dodaæ, ¿e
w dniu 20 stycznia 1940 r. za �spokojne
zachowanie� Jan Karpula kwalifikowa³
siê, po odbyciu 2/3 kary, do przedtermi-
nowego zwolnienia. Natomiast koniec
kary obliczono na dzieñ 6 lipca 1941 r.

Co siê jednak dalej dzia³o tego ju¿
nie wiadomo. Akta wiêzienne na ten te-
mat milcz¹. Wybuch³a II wojna �wiatowa,
jej okropno�ci przyæmi³y niejedno.
PS. Imiona i nazwiska ofiary oraz sprawcy
przestêpstwa zosta³y zmienione.

                            Dariusz Fudali
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W dniach od 1 do 4 marca br. Pu-
bliczne Gimnazjum w Tyczynie by³o naj-
bardziej �oblegan¹� szko³¹ w gminie.
Oprócz naszych uczniów na korytarzach
spotkaæ mo¿na by³o przemieszczaj¹ce siê
ró¿ne grupy i grupki �oprowadzane� przez
elegancko ubranych trzecioklasistów,
a szkolny autobus co chwilê przywozi³ ko-
lejnych go�ci. A wszystko to za spraw¹
Dni Otwartych Szko³y, kiedy to ucznio-
wie klas szóstych ze wszystkich szkó³ pod-
stawowych z gminy Tyczyn mogli przyj�æ
do naszego Gimnazjum, zobaczyæ, zapy-
taæ, poznaæ przysz³ych nauczycieli, kole-
gów...

I tak, we wtorek odwiedzili nas
uczniowie ze Szko³y Podstawowej z Her-
manowej i Budziwoja, w �rodê uczniowie
z Borku, Kielnarowej i Tyczyna, natomiast
w pi¹tek szóstoklasi�ci z Bia³ej i Maty-
sówki.

Po krótkiej prezentacji szko³y (tj.
historii powstania, wystêpuj¹cych profi-
lów, kó³ek przedmiotowych, kó³ek zainte-
resowañ i imprez szkolnych) przygotowa-
nej przez naszych uczniów, nasi go�cie
mieli mo¿liwo�æ obejrzeæ szko³ê od pod-
dasza a¿ do piwnic (oprócz sal lekcyjnych
odwiedzili m.in.: bibliotekê, sto³ówkê, �wie-
tlicê, Szok, pokój nauczycielski, sekreta-
riat, a tak¿e gabinet Dyrektora). Po zwie-
dzaniu by³ jeszcze czas na pytania, wszy-
scy przybyli otrzymali ulotki i s³odkie upo-
minki, po czym udali siê do swoich macie-
rzystych szkó³.

W tym miejscu przypominamy
równie¿ wszystkim szóstoklasistom
i szanownym Rodzicom, i¿ podanie do kla-
sy pierwszej gimnazjum mo¿na sk³adaæ do
dnia 11 kwietnia br.

Na rok szkolny 2005/2006 oprócz
podstawowej oferty edukacyjnej przygo-
towali�my tak¿e klasy  z poszerzonym pro-
gramem jêzykowym, matematyczno - in-
formatycznym i przyrodniczym.

Wszelkie informacje udzielane s¹
osobi�cie w sekretariacie szko³y, a tak¿e
pod numerem telefonu 22-91-740.

O rekrutacji mo¿na równie¿ poczy-
taæ na naszej stronie internetowej
                                      pt1.webpark.pl.

Serdecznie zapraszamy!
                                                               (³b)

Dni Otwarte
Szko³y

* Salonik prasowy
* Wypo¿yczalnia kaset video

* Us³ugi krawieckie
Rynek 19 (obok Urzêdu Gminy)
Zapraszamy w dni powszednie
i w soboty, w godz. 9.00 - 17.00

Alkoholizm zatacza coraz szersze
krêgi. Pijañstwo zdarza siê w zak³adach
pracy - mimo niebezpieczeñstwa utraty
pracy. Szerzy siê na ulicach naszych miast,
miasteczek i wsi, jak w¹¿ skrada siê do
naszych szkó³ i rodzin. Tragedii pijañstwa
nie ma koñca - brak odpowiedzialno�ci
ojców i ¿on alkoholików, tzw. ukrywanie
choroby alkoholowej mê¿a czy ¿ony - fa³-
szywy wstyd. Kiedy przerwie siê krzyk
i pro�ba dzieci:
 - tato przestañ mnie biæ!!!
- dlaczego znów siê upi³e�?
- przecie¿ ja tak mocno ciê kocham.

Droga do trze�wo�ci jest krêta
i d³uga, ale mo¿liwa. Budowaæ j¹ nale¿y
z pomoc¹ Zmartwychwsta³ego Chrystu-
sa, który pokona³ �mieræ, oraz ludzi, któ-
rzy wyzwolili siê z na³ogu i pragn¹ wska-
zaæ drogê innym we wspólnocie. Lekar-
stwem jest g³êboka wiara, Bóg i drugi al-
koholik, który do�wiadczy³ daru wyzwo-
lenia. Trzeba zaufaæ i wierzyæ w to, ¿e mo¿-
na ¿yæ godnie. Chorobê alkoholow¹ mo¿-
na zatrzymaæ w ka¿dym etapie. Rado�æ
wyzwolenia bêdzie tym wiêksza, ile potra-
fi siê wnie�æ w swej trze�wo�ci do ufno-
�ci wiary oraz ciep³a do swej rodziny,
mimo ró¿nych k³opotów i trudno�ci. Mo¿-
na zatrzymaæ ³zy matek, ¿on i dzieci. Niech
Wielki Tydzieñ wniesie rado�æ poranka
Wielkanocnego i odwa¿nych decyzji: ju¿
dzi� powiedz stop alkoholowi, stop mar-
nowanemu czasowi, powiedz stop pijac-
kim awanturom. Pewien alkoholik zaczy-
naj¹c trze�wieæ i ucz¹c siê trze�wego, ¿y-
cia,  w Niedzielê Wielkanocn¹ mówi do
swego kolegi - �ju¿ tydzieñ jak nie pijê
i ¿yjê�. Cierpliwo�æ jest niezbêdna na dro-
dze trze�wo�ci - uczyæ siê si³y w chwilach
s³abo�ci, uodparniaæ siê na pokusy terro-

Wielkanocne zawo³anie o trze�wo�æ
ru picia w swoim �rodowisku. Trzeba nam
wiêcej nadzieji i rado�ci w ¿yciu, poczu-
cia, ¿e ¿ycie ma g³êboki sens - bez wzglê-
du na okoliczno�ci.

W dniu, w którym postawy te sta-
n¹ siê dominuj¹ce w naszym spo³eczeñ-
stwie, bêdziemy mogli spokojnie patrzeæ
w przysz³o�æ. Bo w spo³eczeñstwie, które
nawet swoj¹ mentalno�æ potrafi³o prze-
syciæ nadziej¹ i rado�ci¹ ¿ycia, pijakiem
bêdzie wy³¹cznie ten, kto tego bardzo
chce, czyli praktycznie nikt. Dopóki za�
dzieñ ten jest przedmiotem marzeñ, ka¿de
zetkniêcie siê z tym na³ogiem i z nieszczê-
�ciami, jakie on powoduje, niech bêdzie
dla mnie i dla ciebie powodem do wyrzutu
sumienia, bo gdyby by³o we mnie i w to-
bie wiêcej wiary w sens ¿ycia, bo gdyby-
�my umieli t¹ wiar¹ promieniowaæ, zapew-
ne do wielu ludzkich nieszczê�æ w ogóle
by nie dosz³o.

Nie jest sztuk¹ piæ - wielk¹ sztuk¹
jest trwaæ w abstynencji i nie wypiæ ani
kropli alkoholu. Alkoholik, który osi¹gn¹³
trze�wo�æ musi ciê¿ko pracowaæ, aby j¹
zachowaæ. Musi siê modliæ, wspó³dzia³aæ
z bli�nimi i byæ odwa¿nym.

S³owa Jana Paw³a II wypowiedzia-
ne na pocz¹tku pontyfikatu w 1979 r. do
Polaków w Nowym Targu: Pragnê, aby
Polacy przeciwstawiali siê wszystkiemu
co uw³acza ludzkiej godno�ci, poni¿a
obyczaje zdrowego spo³eczeñstwa, co
czasem mo¿e zagra¿aæ jego egzystencji
i dobru wspólnemu.

Odpowiedzmy wiêc na apel nasze-
go rodaka, najwiêkszego z Polaków, Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II:
odrzuæ alkohol - wybierz trze�wo�æ!
        Przewodnicz¹cy ST �Wyzwolenie�
                 Tadeusz Keina

Klub WHY NOT
Tyczyn, ul. Rynek 15

zaprasza na
Wielkanocny Poniedzia³ek
z muzyk¹ �Z³ote Przeboje�

Do tañca bêdzie przygrywa³ zespó³
muzyczny.

Wstêp od 18 lat
Cena biletu 5 z³, w tym piwo gratis
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Gminne Forum na temat �Profilak-
tyka w �rodowisku lokalnym�, które od-
by³o siê 23 lutego br., mia³o charakter in-
formacyjno-szkoleniowy. Zagadnienia
zwi¹zane z profilaktyk¹ przybli¿y³a pani
El¿bieta Gruca-Bielenda - psycholog z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 1 w Rzeszowie. Podkre�li³a, i¿ skutecz-
na profilaktyka obejmuje to wszystko, co
s³u¿y wychowaniu dojrza³ych i odpowie-
dzialnych ludzi, którzy potrafi¹ kszta³to-
waæ swoje ¿ycie w sposób pozwalaj¹cy
na g³êbok¹ satysfakcjê i dojrza³¹ samore-
alizacjê. Dzia³ania zmierzaj¹ce do osi¹gniê-
cia tego celu musz¹ odbywaæ siê w spo-
sób integralny w domu rodzinnym i w
szkole. Systemy przekonañ oraz wzorce
postêpowania zale¿¹ w znacznym stop-
niu od �rodowiska rodzinnego i rówie�ni-

czego, w którym wzrasta m³ody cz³owiek
(Gminna Komisja Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych wspiera dzia³ania
szkó³ w zakresie realizacji  Szkolnych Pro-
gramów Profilaktyki  oraz organizuje szko-
lenia dla zainteresowanych nauczycieli).

Kolejny wa¿ny temat dotycz¹cy
postêpowania w sprawach nieletnich
omówi³ aspirant Piotr Filip - specjalista
ds. nieletnich i patologii Komendy Miej-
skiej Policji w Rzeszowie. Statystyki ob-
razuj¹ce kontakty nieletnich ze �rodkami
psychoaktywnymi  (narkotyki, alkohol) s¹
przera¿aj¹ce. W wielu przypadkach winê
za taki stan rzeczy ponosz¹ doro�li, któ-
rzy podaj¹  alkohol nieletnim. Istotn¹ rolê
w tym zakresie  mo¿e odegraæ spo³eczny
sprzeciw oraz piêtnowanie osób sprzeda-
j¹cych lub podaj¹cych alkohol nieletnim.

Procedury postêpowania w spra-
wie handlu alkoholem  w �wietle obowi¹-
zuj¹cych przepisów przedstawi³a pani
Ewa Chlebek - cz³onek Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych. Podkre�li³a konieczno�æ przestrze-
gania warunków i przepisów wynikaj¹-
cych z obowi¹zujacej Ustawy o wycho-
waniu w trze�wo�ci.

Uczestnicz¹cy w spotkaniu prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Pan  Antoni
Jonkisz oraz Pan Burmistrz Roman Sowa
zgodnie uznali, i¿ takie spotkania i wy-
miana do�wiadczeñ w gronie osób bez-
po�rednio realizuj¹cych zadania wynika-
j¹ce z Ustawy o wychowaniu w trze�wo-
�ci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi s¹
niezwykle potrzebne, gdy¿ pomagaj¹
w lepszym rozumieniu problemów w³asne-
go �rodowiska.
                                                                 (bs)

J a k  z a p o b i e g a æ ?

�Pozostawienie (�) cz³owiekowi
wspó³czesnemu do dyspozycji tysiêcy
godzin, które sam ma sobie wype³niæ,
bywa przyczyn¹ k³opotów, poniewa¿
osobnik nie umiej¹cy wybieraæ pewnych
mo¿liwo�ci  z ca³ego ich wachlarza, ani
samodzielnie organizowaæ sobie zajêæ
warto�ciowych i atrakcyjnych, wype³nia
pró¿niê biernym wa³êsaniem, drzemaniem,
plotkowaniem lub aktywizuje siê w grach
hazardowych, piciu alkoholu, narkomanii,
awanturach, bijatykach itp.�.
                                                 (D.R.T auber)

Od pa�dziernika 2004 r. w Herma-
nowej-Czerwonkach, w dawnym domu na-
uczyciela, dziêki przychylno�ci ksiêdza
proboszcza, który wyrazi³ zgodê na ini-
cjatywê Parafialnego  Zespo³u �Caritas�,
trwaj¹ zajêcia dla cz³onków  Dzieciêcego
i M³odzie¿owego Zespo³u Caritas oraz
z rodzin patologicznych. Spotkania odby-
waj¹ siê w niewykorzystywanych pomiesz-
czeniach Domu Nauczyciela. Dzieci i m³o-
dzie¿, 2-3 razy w tygodniu mog¹ wspólnie
spêdzaæ czas na ró¿nych zajêciach pro-
wadzonych pod opiek¹ pañ z Caritasu.
Z zaadaptowanych dwóch pomieszczeñ
urz¹dzono �wietlicê z zapleczem, gdzie
mo¿na przygotowaæ herbatê, oraz miejsce
w którym znajduje siê stary stó³ pingpon-
gowy. Tutaj spotyka siê przewa¿nie star-
sza gimnazjalna m³odzie¿, nad którymi
opiekê sprawuje pani Natalia Czaja. Dziê-
ki �rodkom Rady So³eckiej zosta³a odno-
wiona �wietlica, która obecny swój wy-

Ma³a �wietlica

strój zawdziêcza tak¿e osobom z lokalne-
go �rodowiska. Nie tylko uprz¹tnêli oni
pomieszczenie po remoncie, ale tak¿e
znacznie przyczynili siê do jego dekora-
cji. ̄ yczeniem pozostaje zaopatrzenie pla-
cówki w najbardziej potrzebne materia³y
biurowe dla dzieci: kredki, no¿yczki, czy
bloki, których koszt obecnie pokrywany
jest w czê�ci przez �rodki z Caritasu,
a w czê�ci przez prowadz¹cych zajêcia.

 Oczywi�cie s¹ i wiêksze zamierze-
nia, takie jak powstanie ubikacji,  remont
drugiego pomieszczenia oraz zakup sprzê-
tu do gier i zabaw.  Dotychczas w ramach
prowadzonych zajêæ dzieci wykonywa³y
m.in. laurki na �wiatowy Dzieñ Chorego,
kartki �wi¹teczne dla osób starszych, cho-
rych i samotnych oraz stroiki. Zorganizo-
wano tak¿e spotkanie dla dzieci ze �wiê-
tym Miko³ajem, dla doros³ych - z okazji
�w. Katarzyny, a tak¿e wieczór kolêd dla

seniorów. By³ te¿ program �Kolêdników
Misyjnych�, spotkanie Noworoczne dla
ca³ego zespo³u Caritas, a w t³usty czwar-
tek wspólnie po¿egnano karnawa³. W cza-
sie ferii zimowych dzieci przyst¹pi³y do
wykonywania bibu³kowych kwiatów,
z których wykona³y piêkne palmy.

Dla jednych to mo¿e niewiele,
nawet zbyteczne, ale trudno niedostrzec,
¿e  po�wiêcenie i oddanie inicjatorów
�wietlicy ma g³êboki sens. Sen ten z pew-
no�ci¹  doceni¹ po wielu latach uczestni-
cy �wietlicowych zajêæ, bo �Kto wiele
przebywa z dzieæmi odkryje, ¿e ¿aden nasz
czyn nie pozostaje u nich bez odd�wiê-
ku�. (J.W.Goethe).

Dziêkujê pani Marcie Leniart za
po�wiêcony mi czas oraz ¿yczê satysfak-
cji z dotychczasowych dokonañ i realiza-
cji dalszych marzeñ. (mc)
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Katastrofalne powodzie ostatnich
lat, jakie nawiedzi³y Europê i Stany Zjed-
noczone, uwidoczni³y bezradno�æ trady-
cyjnych, technicznych �rodków ochrony
przeciwpowodziowej wobec potêgi wod-
nego ¿ywio³u. Przed powodziami nie po-
trafi³y ochroniæ ani uregulowane rzeki, ani
potê¿ne zbiorniki retencyjne i obwa³owa-
nia. Powodzie radykalnie zmieni³y w wielu
pañstwach pogl¹dy na metody ochrony
przed powodzi¹. Wp³ynê³a na to niesku-
teczno�æ i zawodno�æ technicznych �rod-
ków ochrony przeciwpowodziowej oraz  -
�wiadomo�æ potrzeby ochrony cennych
ekosystemów dolin rzecznych. Niestety
w wielu krajach, w tym w Polsce, powo-
dzie utrwali³y technokratyczny mit sku-
teczno�ci zabiegów hydrotechnicznych.

Nowoczesna ochrona przeciwpo-
wodziowa musi uwzglêdniaæ zachowanie
walorów przyrodniczych dolin rzecznych.

Mimo setek lat przekszta³ceñ, rze-
ki nadal pe³ni¹ podstawow¹ funkcjê w za-
chowaniu bioró¿norodno�ci naszego kra-
ju i Europy. W dolinach rzecznych wystê-
puje wiele cennych siedlisk le�nych oraz
niele�nych, wiele rzadkich, gin¹cych i za-
gro¿onych wyginiêciem gatunków ro-
�lin oraz zwierz¹t. Doliny rzeczne s¹ czê-
sto dla nich jedynymi, naturalnymi miej-
scami wystêpowania.

 

Unikatowy meander z ³êgami. Odra na grani-
cy polsko-czeskiej.

Dziêki tym �korytarzom ¿ycia�, ró¿ne ga-
tunki ro�lin i zwierz¹t mog¹ przemieszczaæ
siê na dziesi¹tki, a nawet setki kilometrów.

Rosn¹ce w dolinach rzecznych
lasy ³êgowe s¹ najbogatszym w gatunki
ro�lin i zwierz¹t �rodowiskiem le�nym
w Europie (dpowiednikiem lasów desz-
czowych w tropikach). Równocze�nie s¹
one najbardziej zredukowanym i prze-
kszta³conym przez cz³owieka typem lasów.
Aktualnie istnieje tylko nieca³e 5% ich
pierwotnego area³u.

Doliny rzeczne odznaczaj¹ siê naj-
wy¿szym bogactwem gatunkowym pta-
ków. Wystêpuje tu wiele cennych i zagro-
¿onych gatunków, m.in. rybitwa bia³oczel-
na (75% populacji), ostrygojad (50% po-
pulacji), mewa czarnog³owa i sieweczka
obro¿na (powy¿ej 50% populacji). Na wiel-
ko�æ i ró¿norodno�æ ptasiej populacji
wp³ywa naturalno�æ koryta rzecznego

 

P o t ê g a   ¿ y w i o ³ u

Rzekotka drzewna jest jedynym w Polsce
p³azem nadrzewnym.
oraz zró¿nicowanie terenów zalewowych.
Im wiêksze ich zró¿nicowanie, tym ró¿no-
rodno�æ gatunkowa ptactwa jest wiêksza.
W takich siedliskach gniazduj¹ rzadkie
gatunki, jak np. b¹k, b¹czek, kulik wielki,
batalion, rybitwa czarna, dubelt, podró¿-
niczek, derkacz i wodniczka. A¿ 13% po-
wierzchni uznanej w Polsce za warto�cio-
w¹ ornitologicznie, znajduje siê w³a�nie
w obrêbie dolin rzecznych.

Prowadzona od wielu lat budowa
obwa³owañ i zbiorników retencyjnych
oraz regulacja biegu rzek, z jednej strony
doprowadzi³a do biologicznego zubo¿e-
nia i przekszta³cenia przyrody dolin rzecz-
nych, a z drugiej - do istotnego w wielu
miejscach zwiêkszenia ryzyka strat powo-
dziowych. Obiekty ochrony przeciwpo-
wodziowej stworzy³y poczucie bezpie-
czeñstwa, a co siê z tym wi¹¿e zachêtê do
wkraczania z zabudow¹ i inwestowania na
obszarach przez nie �chronionych�.
Wkrótce przychodzi³a powód�, a zabiegi
techniczne okazywa³y siê nieskuteczne.

Ren jest przyk³adem rzeki najbar-
dziej zabudowanej i przekszta³conej przez
cz³owieka. Wielu autorów nazywa go
sztuczn¹ rzek¹. Od stuleci wznoszono tam
obwa³owania. Rozwój ¿eglugi spowodo-
wa³ od 1817 r.  �prostowanie� rzeki, tj. od-
cinanie meandrów i regulacjê koryta tak,
¿e d³ugo�æ Górnego Renu  (poni¿ej Bazy-
lei) skrócono o 23%. Obszar terenów za-
lewowych w dolinie, zmniejszy³ siê na tym
odcinku z ponad 1000 km2 do 140 km2.
Rozwój energetyki wodnej przyczyni³ siê
do powstania wielu zbiorników i stopni

energetycznych. W wyniku tych przed-
siêwziêæ, na odcinku Bazylea-
Karslruhe, czas przep³ywu fali powodzio-
wej zmniejszy³ siê z ok. 64 do 23 godzin.
Zwiêkszy³o to ryzyko na³o¿enia siê fal
z dop³ywów bocznych na falê Renu. Zja-
wisko takie wyst¹pi³o w³a�nie w styczniu
1995 r. Zabudowa  Górnego Renu spowo-
dowa³a podniesienie przep³ywów maksy-
malnych w Kolonii o ok. 700-800 m3/s
(o 25%) i stanów wody o 40 cm. Zabudo-
wa hydrotechniczna na wielk¹ skalê zo-
sta³a wykonana równie¿ na dop³ywach
Renu: Neckarze, Menie, Mozeli i in., zwiêk-
szaj¹c - podobnie jak na Renie - zagro¿e-
nie powodziowe. Pomimo zabudowy hy-
drotechnicznej, wielkie powodzie wyst¹-
pi³y na Renie w latach 1993 i 1995. Po-
wód� 1995 r. objê³a swym zasiêgiem rów-
nie¿ Mozelê, Mozê i Sekwanê tak, ¿e pod
wod¹ znalaz³y siê znaczne obszary Nie-
miec, pó³nocnej Francji i Holandii. Przy
tej powodzi szczególnie uderzaj¹cy by³
widok zalanych starych miast - bezcen-
nych zabytków Kolonii, Bonn, Koblencji
i innych.

Podobny by³ przebieg wydarzeñ
w lipcu 1997 r. w dorzeczu Odry oraz
w nieco mniejszych rozmiarach w dorze-
czu górnej Wis³y - mogli�my to obserwo-
waæ na ekranach telewizorów. Wa³y zo-
sta³y przerwane w wielu miejscach. Za-
wiod³y (przepe³ni³y siê) wielkie zbiorniki
retencyjne na Nysie K³odzkiej. Nowo wy-
budowany wielki zbiornik w Czorsztynie
na Dunajcu ochroni³ skutecznie tylko kil-
ka wsi poni¿ej zapory. W sierpniu 2002 r.
klêska powodzi nawiedzi³a równie¿ pd.-
wsch. Niemcy, Czechy i Austriê, powo-
duj¹c straty oszacowane na 18,5 mld euro.
Telewizja pokazywa³a przera¿aj¹ce obra-
zy zatopionych centrów kultury europej-
skiej takich jak Praga i Drezno.

Powód�  w 1997 r. zala³a obszar o po³owê
mniejszy ni¿ w 1934 r., lecz zatopieniu uleg³o
trzy razy wiêcej zabudowañ, 38 razy wiêcej
mostów i 134 razy wiêcej kilometrów dróg.

                Oprac. Magdalena Cag



17G£OS TYCZYNA      6/2005

Gospodarka Komunalna w B³a¿owej Sp. z o.o. w porozu-
mieniu z Urzêdem Gminy Tyczyn informuje, ¿e dla gospodarstw
domowych w Budziwoju i Bia³ej bêd¹ rozprowadzone bezp³at-
nie odpowiednio oznakowane worki na surowce wtórne: maku-
laturê, plastik, metal, szk³o bia³e i kolorowe. Worki, wraz z harmo-
nogramem ich odbioru, mo¿na dostaæ we wszystkich sklepach
na terenie Budziwoja i Bia³ej. Szczegó³owe informacje mo¿na
znale�æ na odwrocie harmonogramu wywozu. W najbli¿szym
czasie podobna akcja bêdzie zorganizowana na terenie pozosta-
³ych miejscowo�ci Gminy Tyczyn.

Posegregujmy odpady i skorzystajmy z bezp³atnego ich
wywozu.

Bezp³atne worki

Rynek w Tyczynie, a �ci�lej drzewostan znajduj¹cy siê
na rynku, wymaga ciêæ pielêgnacyjnych. Rozmawiamy o tym z
panem Wies³awem Zio³o, dyrektorem  Firmy �Grin Estetyka�
z Rzeszowa.
> Dlaczego nale¿y przycinaæ drzewa?
- Aby zachowaæ drzewo w dobrym zdrowiu , utrzymaæ formê
i pokrój drzewa , uzyskaæ maksymalny efekt dekoracyjny na
minimalnej powierzchni , utrzymaæ statykê drzewa a tym samym
bezpieczeñstwo mieszkañców. Ciêcie jest zabiegiem pielêgna-
cyjnym o bardzo du¿ym znaczeniu dla miasta , usuniêcie bo-
wiem pewnych czê�ci drzewa sprzyja wzrostowi i kwitnieniu.
Drzewa w miarê starzenia siê osi¹gaj¹ okaza³e rozmiary. Zbyt
d³ugie konary - mimo zdrowego wygl¹du - mog¹ siê nagle z³a-
maæ podczas wichury. Im wiêksza jest objêto�æ korony, tym wiê-
cej soków kieruje siê do m³odych pêdów wierzcho³kowych, ze
szkod¹ dla dolnych ga³êzi. Wykonuj¹c ciêcia zmniejsza siê licz-
bê pêdów do wy¿ywienia, zachowuj¹c ten sam system korze-
niowy. Zabieg taki ofiaruje staremu drzewu drug¹ m³odo�æ. Jego
przyrosty staj¹ siê silniejsze, li�cie s¹ wiêksze i zdrowsze.
> Sk¹d wiadomo ile nale¿y dane drzewo przyci¹æ?
- Prawdziwi ogrodnicy do ka¿dego drzewa podchodz¹ indywi-
dualnie, ustalaj¹c czy  ma to byæ prze�wietlenie, czy redukcja
korony. Spotyka siê przeciwników ciêcia kwestionuj¹cych jego
u¿yteczno�æ na podstawie obserwacji kilku gatunków, które bez
¿adnej interwencji cz³owieka rosn¹ i kwitn¹. Oczywi�cie, przyro-
da sama, w swoisty sposób przycina dzia³aj¹c na nie wiatrem,
�niegiem i mrozem. Ale w mie�cie nie mo¿emy liczyæ na te czyn-
niki przy regulowaniu drzew, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
mieszkañców i ich  mienia. Ciêcie pozwala przy�pieszyæ i zmody-
fikowaæ naturalne procesy w celu zwiêkszenia urody drzew: b¹d�
sprzyja ich zakwitniêciu, b¹d� nadaje efektown¹ formê, zapew-
niaj¹c przy tym zdrowie i pe³ny wigor.
> Czy nie wydaje siê Panu, ¿e niektóre drzewa po przycince
wygl¹daj¹ nieestetycznie?
- Wprawdzie ciêcie mo¿e wydaæ siê pocz¹tkowo drastyczn¹
operacj¹, lecz zachowanie drzew w dobrym zdrowiu jest naszym
g³ównym celem. Wiadomo, ¿e lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ, za�
zabiegi pielêgnacyjne pozwalaj¹ unikn¹æ wiêkszo�æ chorób. Sil-
ne i zdrowe ga³êzie nie tylko wydaj¹ naj³adniejsze kwiaty i li�cie,
a1e równie¿ - dziêki ³atwemu dostêpowi promieni s³onecznych -
lepiej drewniej¹ i s¹ odporniejsze na mróz oraz choroby.

KONIECZNA  KOSMETYKA

                                                   Rozmawia³a  Magdalena Cag

Czy nie mo¿na drzew pozostawiæ w naturalnej postaci?
- Od wielu lat uwa¿ano, ¿e pielêgnacja drzew polega na podcina-
niu ga³êzi od do³u, tak aby podnie�æ koronê drzewa do góry.
By³a to teoria, która mia³a racjê bytu w lasach, gdy¿ tam potrze-
ba by³o nam drzewa, które mia³o wzrost i gruby pieñ, aby pó�niej
wykorzystaæ go jako materia³ opalowy lub budowlany. W mia-
stach, gdzie drzewa posiadaj¹ system korzeniowy s³aby, gdzie
jest zachwiana statyka drzewa - nale¿y koronê utrzymywaæ na
niewielkiej wysoko�ci, a tym samym uzyskaæ efekt ozdobny.

Wbrew rozpowszechnionej opinii, kwiaty nie s¹ jedyn¹
ozdob¹ drzewa. Nie zapominajmy o kszta³cie i barwie li�ci, bar-
wie ga³êzi, a nawet pokroju, które s¹ czêsto trwalsze od urody
kwiatów. Przemy�lane ciêcie uwydatnia te zalety.
> Czy Panu podoba siê rynek w Tyczynie i co by Pan ewentu-
alnie zmieni³?
- Na pewno w³adze miasta my�l¹ o przysz³o�ci p³yty rynku. Z
moich obserwacji w innych miastach wynika, ¿e jest tendencja
do powrotu do dawnego wygladu. W Tyczynie odtworzenie
rynku sprzed ponad sze�ciu wieków by³oby trudne, ale mo¿na
siê zastanawiaæ nad koncepcj¹ powrotu np. do okresu miêdzy-
wojennego.
> Dziêkujê za rozmowê.

Z soboty na niedzielê (26/27 marca) nast¹pi zmia-
na czasu z zimowego na letni. Przesuwamy wskazów-
ki zegarów z godziny 2.00 na godzinê 3.00 rano!

�pimy wiêc o jedn¹ godzinê krócej, lub jak kto woli,
wstajemy o godzinê wcze�niej.

       Na Rezurekcjê, zgodnie z tradycj¹, pójdzie-
my wiêc bladym �witem.

Przestawiamy zegary



18 G£OS TYCZYNA      6/2005

Oobowi¹zki i koszty, jakie ponosz¹
mieszkañcy w zwi¹zku ze zmian¹ gra-
nic:
> paszport - bez zmian,
> dowody osobiste w zwi¹zku ze zmian¹
granic pokrywa organ, który przy³¹cza
(Miasto; nale¿y jednak dwukrotnie odwie-
dziæ Urz¹d Miasta -  w celu z³o¿enia wnio-
sku i w celu odebrania dowodu, mieæ dwa
zdjêcia (nie pobiera siê op³aty za wydanie
dowodu osobistego od osó zobowi¹za-
nych do wymiany dowodu osobistego
z powodu zmiany nazwy miejscowo�ci,
nazwy ulic lub numeru domu),
> prawo jazdy: 75 z³ + dwukrotne przyby-
cie do Urzêdu Miasta,
> dowód rejestracyjny: 180 z³ + trzykrot-
ne przybycie do Urzêdu Miasta  (wnio-
sek, pozwolenie tymczasowe, dowód),
> w Urzêdzie Skarbowym: obowi¹zek z³o-
¿enia zg³oszenie aktualizacyjnego NIP 3
dla osób fizycznych, NIP 2 dla spó³ek
i organizacji - wci¹gu miesi¹ca, NIP 1 dla
p³atników VAT - w ci¹gu 14 dni, NIP 3
mo¿na z³o¿yæ za po�rednictwem Urzêdu

Zmiana granic
kosztuje ...

Miasta, gmina przesy³a dane do PESELa,
> posiadacze ksi¹¿eczek wojskowych:
zg³osiæ siê z ksi¹¿eczk¹ do WKU i poin-
formowaæ o zmianie adresu,
> w banku: nale¿y wype³niæ druk: dyspo-
zycjê zmiany adresu - nieodp³atnie, kore-
spondencyjnie lub osobi�cie,
> osoby posiadaj¹ce umowy z Zak³adem
Gazowniczym: przyj�æ do Zak³adu z za-
�wiadczeniem o zmianie adresu i zg³osiæ
to do celów korespondencyjnych: pocz-
t¹ przychodz¹ rachunki, nastêpuje to nie-
odp³atnie, ale jest bardzo wa¿ne, w Zak³a-
dzie Energetycznym: byæ mo¿e nowe umo-
wy roznios¹ inkasenci,
> ZUS: dla pracowników pracodawca, dla
bezrobotnych PUP, prowadz¹cy dzia³al-
no�æ gospodarcz¹ sami, wype³nia siê druk
ZUA (p³ac¹cy sam¹ sk³adkê zdrowotn¹
ZZA), nale¿y osobi�cie udaæ siê do ZUS,
> posiadacze nieruchomo�ci w gminach,
które wejd¹ w granice Rzeszowa powinni
w ci¹gu 1 miesi¹ca zg³osiæ to w PODGK
w Rzeszowie dokumentuj¹c zmianê adre-
su (np. po�wiadczona kserokopia dowo-
du osobistego) oraz w Wydziale Ksi¹g
Wieczystych - nie jest to obowi¹zkowe,
ale konieczne np. przy sprzeda¿y dzia³ek,
zmienia siê obrêb i numer dzia³ki, posia-
dacz dzia³ki musi na w³asny koszt sporz¹-
dziæ dokumentacjê geodezyjn¹ (wypis

i wyrys z ewidencji gruntów, ewentualnie
synchronizacja - koszt dokumentacji ok.
200-300 z³) oraz z³o¿yæ wniosek o zmianê
w ksiêdze wieczystej, koszt wniosku ok.
40-50 z³ od dzia³ki,
> dla osób prowadz¹cych dzia³alno�æ go-
spodarcz¹: obowi¹zek zg³oszenia zmiany
w urzêdzie gminy w³a�ciwej dotychcza-
sowo, gmina wydaje za�wiadczenie o zmia-
nie wpisu pobieraj¹c 50 z³, z tym za�wiad-
czeniem do Urzêdu Statystycznego po
nowy REGON (nieodp³atnie w ci¹gu 14
dni) i do Urzêdu Miasta po nowy wpis
(ju¿ nieodp³atnie),
> pacjenci powinni zg³osiæ do swojego
lekarza rodzinnego/ pielêgniarki/ po³o¿nej,
wype³niæ deklaracjê, która jest wprowa-
dzana do baz danych , któr¹ ZOZ przeka-
zuje do NFZ,
> studenci: zg³osiæ w dziekanacie zmianê
adresu; pracownik dziekanatu skre�la
dotychczasowy adres w indeksie i legity-
macji, podbija piecz¹tkê,
> uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz studenci z terenów, które wejd¹
w sk³ad Rzeszowa, strac¹ mo¿liwo�æ ubie-
gania siê o stypendia unijne dla miesz-
kañców wsi i ma³ych miasteczek.

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje  mieszkañców  gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
 od 8.00 do 15.30

                                      (I piêtro)

Dy¿ur Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej

Antoniego Jonkisza
odbywa siê w ka¿dy pierwszy
poniedzia³ek  miesi¹ca w godz.
11.00-14.00 pok. 27
                       (I piêtro UGiM).
  Najbli¿szy dy¿ur 4 kwietnia 2005 r.

Emeryci i renci�ci mieszkaj¹cy
w gminie Tyczyn, którzy chc¹ korzystaæ
z przys³uguj¹cych im zni¿kowych przejaz-
dów autobusami Miejskiego Przedsiêbior-
stwa Komunikacyjnego, musz¹ wyrobiæ
specjalne legitymacje. W przeciwnym ra-
zie, gdy kontroler z³apie osobê bez legity-
macji wydanej przez MPK, wypisze jej wy-
soki mandat. Aby zostaæ posiadaczem ta-
kiej legitymacji potrzebne jest zdjêcie, do-
wód to¿samo�ci oraz decyzja o przyzna-
niu emerytury b¹d� renty. Jej koszt to
50 groszy. Legitymacje mo¿na wyrobiæ
w punktach MPK przy ul. Grottgera i Lisa
Kuli w Rzeszowie.

Tych specjalnych legitymacji nie
musz¹ posiadaæ osoby, które ukoñczy³y

Potrzebne s¹ legitymacje!!!
70 lat i korzystaj¹ z bezp³atnych przejaz-
dów autobusami MPK; w razie kontroli
okazuj¹ tylko dowód osobisty.

Specjalne legitymacje dla emery-
tów i rencistów w³adze rzeszowskiego
MPK rozpoczê³y wydawaæ w 2003 r. na
mocy uchwa³y przyjêtej przez Radê Mia-
sta. Wprowadzenie legitymacji mia³o na
celu u³atwienie pracy kontrolerom i zapo-
biega³o wielu nadu¿yciom, gdy np. z legi-
tymacji emeryta korzysta³y osoby, którym
ulgowy przejazd nie przys³ugiwa³.

Zatem pamiêtajmy o zaopatrzeniu
siê w legitymacjê - dokument, który uwia-
rygodni nasze uprawnienia do ulgowych
przejazdów autobusami MPK - zarówno
na terenie gminy, jak te¿ w Rzeszowie. * Tanie us³ugi kserograficzne,

              kolorowe, czarno-bia³e.
* Akcesoria biurowe.
NOWO�Æ:
druki akcydensowe i chemia
gospodarcza w dobrej cenie.
* Rolki do kas fiskalnych
Rynek 19 (obok Urzêdu Gminy)

Przypominamy, ¿e 31 marca br.
up³ywa termin p³atno�ci za wieczyste
u¿ytkowanie dzia³ek gminnych.Nale¿no�æ
nale¿y wp³acaæ w kasie UGiM lub na kon-
to Gminy Tyczyn
nr 64 9164 0008 2001 0000 0286 0015
w Banku Spó³dzielczym w Tyczynie.

Nie niszcz, bo...
Na terenie gminy czêstym zjawi-

skiem jest niszczenie znaków drogowych.
Konsekwencj¹ jest konieczno�æ nieustan-
nego uzupe³niania znaków, ponoszenie
znacznych wydatków finansowych oraz
nara¿anie uczestników ruchu drogowego
na utratê ¿ycia i zdrowia.

Warto wiêc wiedzieæ, ¿e za nisz-
czenie znaków drogowych grozi kara 2 lat
wiêzienia.
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O G £ O S Z E N I A

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

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

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

SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

Kupiê dzia³kê roln¹, pole w gminie Tyczyn (Bia³a,
Budziwój).
(84/3)                                                  Tel. 85-73-195
Sprzedam dzia³kê o pow. 23 ary  rolno-budowlan¹
w Budziwoju.
(85/3)                          Tel. 0-500-350-352, po 15.00
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ o pow. 21 arów  w Bu-
dziwoju (obok by³ego Kó³ka Rolniczego).
(86/3)                                                  Tel. 22-91-150
Sprzedam dzia³kê o pow. 54 ary  w Hermanowej.
(87/2)                                                  Tel. 22-91-509
Kupiê dzia³kê budowlan¹ lub roln¹. Okolice Tyczyna,
Borku Starego, Kielnarowej.
(88/2)                                                  Tel. 857-45-47
Sprzedam dzia³kê 38 arów pod sadownictwo z mo¿li-
wo�ci¹ budowy altanki, granica Tyczyna, cena przystêpna.
(89/2)                                                  Tel. 22-19-700
Kupiê dzia³kê o pow. ok. 50 arów z mediami, w Bia³ej,
Budziwoju lub Tyczynie.
(90/2)                                                Tel. 0-504-353-333

   Oferty �Sprzedam-kupiê� zamieszczane s¹
                               bezp³atnie.

Sprzedam dzia³ki - o pow. 9 arów i 12 arów w Tyczynie.
(91/1)                                           Tel. 0-692-812-549
Kupiê dzia³kê rolno-budowlan¹ o pow. do 30 arów
Bia³a £any
(92/1)                                                Tel. 862-89-67

Zapraszamy do nowo otwartegosklepu AGD �Dom-Gos�.
Oferujemy wyroby gotowe
i czê�ci wszystkich producentów
(Zelmer, Whirpool itd.)
     Tyczyn ul. Grunwaldzka 16

STRUG-PEX, Tyczyn, ul. Podwale 27 a,
                               tel. 22-19-101; 0-603-752-965
Oferuje wymianê i sprzeda¿ opon letnich i zimowych
do samochodów:

* osobowych,
* dostawczych,

* ciê¿arowych
po atrakcyjnych cenach
hurtowych i detalicznych

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 13 arów
w Tyczynie, koniec ul. Sadowej (przy nawrocie)
(93/1)                                                  Tel. 86-57-945
Sprzedam pole  o pow. 0,5 ha z mo¿liwo�ci¹ podzia³u na
dzia³ki w Budziwoju.
(94/1)                                           Tel. 0-600-662-993
Sprzedam dzia³ki:  o pow. 1,16 ha wraz z domem miesz-
kalnym do remontu oraz opow. 0,31 ha w Hermanowej-
Czerwonkach, uzbrojone..
(95/1)                               Tel. 22-98-565; 22-99-467
Sprzedam dzia³kê  o pow. 0,48 ha w Borku Starym obok
szko³y
(96/1)                                                  Tel. 22-98-565
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