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Rada uchwali³a...
27 kwietnia br. odby³a siê sesja

Rady Miejskiej. Radni podjêli uchwa³y
w sprawach:
>  przyjêcia Planu Rozwoju Miejscowo-
�ci Borek Stary. Plan powsta³ w celu
pozyskania �rodków z UE w ramach dzia-
³ania �Odnowa wsi oraz zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego�. Jest
on obowi¹zkowym za³¹cznikiem do wnio-
sku o dofinansowanie. Planowane kierun-
ki rozwoju miejscowo�ci wypracowane
zosta³y przez mieszkañców wsi w trakcie
warsztatów szkoleniowych. Ujêtym w do-
kumencie zadaniem do realizacji jest prze-
budowa boisk szkolnych przy Szkole Pod-
stawowej w Borku Starym;
> rozpatrzenia sprawozdania z wykona-
nia bud¿etu Gminy za rok 2004. Zgod-
nie z przedstawionym Radzie sprawozda-
nim, dochody bud¿etu w ubr. wynosi³y
20.230.727 z³ (99,26% zaplanowanych),
a  wydatki - 20.080.414 z³ (99,16%). Wiêcej
informacji o wykonaniu bud¿etu za ubr. -
w kolorowej wk³adce;
> udzielenia absolutorium Burmistrzo-
wi  2004 r. Wniosek o udzielenie absolu-
torium sformu³owa³a Komisja Rewizyjna;
zosta³ on pozytywnie zaopiniowany przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ i przyjê-
ty przez Radê;
> porozumienia z Gmin¹ Chmielnik
w sprawie budowy drogi. Porozumienie za-
warte zostaje w celu wspólnego z³o¿enia
wniosku o dofinansowanie, jak równie¿
pó�niejszej realizacji przebudowy drogi
gminnej Borek Stary - Borówki - Chmiel-
nik. Porozumienie to ulega natychmiasto-
wemu rozwi¹zaniu w przypadku nieotrzy-
mania  dofinansowania. Gmina Tyczyn
pe³ni funkcjê lidera projektu;
> zmiany Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego. W zwi¹zku z planowanym przy-
st¹pieniem do przebudowy drogi gmin-
nej Borek Stary - Borówki - Chmielnik,

                         Ci¹g dalszy na stronie 9

5 maja br. w siedzibie Narodowego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie odby³o siê
podsumowanie III Edycji Internetowego
Konkursu Ekologicznego �Ekologia
w Unii, My w Unii�.

Konkurs, który polega³ na odpo-
wiadaniu poprzez  internet na pytania te-
stowe zwi¹zane z problemami ekologii
w Polsce i krajach Unii, cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem w�ród uczniów. Przez

 

Nasi znów gór¹!
ponad 4 miesi¹ce w zmaganiach ekolo-
gicznych wziê³o udzia³ 4 659 uczestników
z ca³ej Polski, którzy by zdobyæ wiado-
mo�ci pozwalaj¹ce na udzielenie popraw-
nej odpowiedzi, spêdzali kilka godzin
dziennie przeszukuj¹c zasoby internetu.

Wyniki tych zmagañ s¹ imponu-
j¹ce; najlepszym zespo³em w Polsce oka-
za³ siê zespó³ �Zielone Tygrysy� ze
Szko³y Podstawowej w Kielnarowej

Najlepsi w Polsce - �Zielone Tygrysy" z Kielnarowej podczas odbierania nagród

Wi e l k i e  s p r z ¹ t a n i e
Wraz z nadej�ciem wiosny i top-

niej¹cym �niegiem ukaza³y siê naszym
oczom, obok zielonej trawy, inne �atrak-
cyjne elementy� - �mieci; papierki, butel-
ki, worki i zasypane nimi rowy przydro¿-
ne, brzegi rzek i lasów, miejsca niczyje,
poro�niête wysokimi trawami. Brak wy-
obra�ni, kultury a mo¿e przekonanie, ¿e jak
nie moje to mo¿na �mieciæ???

Wiosna nierozerwalnie zwi¹zana
jest z obchodami  �Dnia Ziemi�. Obcho-

dzony ju¿ po raz 35. na �wiecie jest oka-
zj¹ do podjêcia dzia³añ zwi¹zanych
z ochron¹ �rodowiska naturalnego.

Tyczyñskie Potoki sprz¹ta³a pod
opiek¹  mgr Bogus³awy Pietruszki m³o-
dzie¿ Zespo³u Szkó³ i Gimnazjum w Ty-
czynie. Joanna Kaplita, Bo¿ena Napora,
Bart³omiej Gancarczyk, Daniel Stel-
mach, Jakub Madej, Rafa³ Salach,
Beata Kuklis i Piotr Kowalski zebrali
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15 maja br. up³ywa termin z³o¿e-
nia wniosków o dop³aty bezpo�rednie.
Wniosek mo¿na z³o¿yæ 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 Urzêdzie Gminy i Miasta w Ty-
czynie udzielana jest pomoc przy wype³-
nianiu wniosków. Pracownicy udzielaj¹-
cy tej pomocy (pok. 14 i 16) czekaj¹ na
rolników 14 maja br. (sobota) w godz.
8.00 - 15.00.

Rolniku,coraz mniejczasu!!!
Przypominamy, ¿e
15 maja br. up³yn¹³ termin p³atno�ci:
- II raty podatku rolnego
- II 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
u so³tysów lub na konto Gminy Tyczyn

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

                               Marta Opio³a

Dzia³alno�æ wolontariacka mo¿e
byæ przepustk¹ do przysz³ej pracy. Praco-
dawca wie, ¿e taki kandydat jest osob¹
otwart¹ na innych, ¿e zale¿y mu na zdo-
bywaniu wiedzy, nowych umiejêtno�ci
i do�wiadczenia, a nie tylko na zarabianiu
pieniêdzy. Poza tym praca w wolontaria-
cie to doskona³a okazja, aby poznaæ no-
wych ludzi, zdobyæ do�wiadczenie, a cza-
sem nawet znale�æ sta³¹ pracê.

Wspó³czesny wolontariusz to nie
tylko opiekun i pomoc dla osoby chorej -
z czym bywa najczê�ciej uto¿samiany.
Wolontariusze wyje¿d¿aj¹ z konwojami
Polskiej Akcji Humanitarnej, pomagaj¹
przy usuwaniu skutków kataklizmów. S¹
tak¿e w biurach: prowadz¹ koresponden-
cjê, umawiaj¹ petentów, udzielaj¹ informa-
cji, t³umacz¹ zagraniczn¹ korespondencjê.
Lista miejsc, gdzie mog¹ pomagaæ wolon-
tariusze jest bardzo d³uga. Podobnie jak
dziedziny, w których dzia³aj¹. Wszystko
zale¿y od umiejêtno�ci i wiedzy.

Wolontariuszem mo¿e byæ ka¿dy
bez wzglêdu na wykszta³cenie, status ma-
terialny, wiek (wyj¹tek stanowi¹ placówki
opiekuñczo-wychowawcze, czêsto ukoñ-
czenie 18 lat jest wymagane w szpitalach).
Ka¿dy musi jednak znale�æ dla siebie w³a-
�ciwe zajêcie, które da mu prawdziw¹ sa-
tysfakcjê, gdy¿ wolontariat zwi¹zany
z przymusem i niechêci¹, traci swój sens.

Je�li chcesz zostaæ spo³ecznikiem
powiniene� skontaktowaæ siê z lokalnym
centrum wolontariatu (ich adresy s¹ na
stronie www.wolontariat.org.pl), b¹d� sa-
memu kontaktowaæ siê z organizacjami

Oblicza wolontariatuPomagaj¹c innym, pomo¿esz sobie
pozarz¹dowymi. Warto rozejrzeæ siê wo-
kó³ siebie, czy obok naszego domu, w
drodze do szko³y, pracy znajduj¹ siê pla-
cówki lub organizacje pozarz¹dowe, któ-
re mog³yby byæ zainteresowane nasz¹
pomoc¹, np. miejski dom kultury, przed-
szkole integracyjne, stowarzyszenie
ochrony ptaków itp. Równie¿ w naszej
gminie dla chêtnych znajd¹ siê miejsca
pracy.

Prawa i obowi¹zki wolontariuszy
okre�la m.in. ustawa o dzia³alno�ci po-
¿ytku publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z t¹ ustaw¹ wolontariusz mo¿e
pracowaæ w instytucji, które przynosz¹
po¿ytek spo³eczeñstwu. Zatem nie mog¹
pracowaæ dla instytucji prowadz¹cych
dzia³alno�æ komercyjn¹. Bez wzglêdu czy
jest to prywatna firma czy np. zak³ad na-
le¿¹cy do gminy albo pañstwa.

Organizacje i instytucje, które za-
trudniaj¹ wolontariusza stosuj¹ wobec
niego okres próbny. Je�li organizacja chce
z nami wspó³pracowaæ d³u¿ej ni¿ miesi¹c,
wówczas konieczne jest porozumienie na
pi�mie. Organizacja równie¿ okre�la cha-
rakter, sposób i czas wykonywania pra-
cy, praw i obowi¹zki wolontariusza. Na
jego ¿yczenie powinna te¿ wydaæ za-
�wiadczenie, ¿e pracowa³ na jej rzecz,
i wystawiæ mu referencje. Poza tym orga-
nizacja ma obowi¹zek zapewniæ mu od-
powiednie warunki pracy (przepisy BHP)
oraz zg³osiæ do ubezpieczenia zdrowot-
nego, chyba, ¿e jest ju¿ ubezpieczony
z innego tytu³u (np. jest studentem lub
pracuje na etacie). Musi mieæ jednak op³a-

Zapraszamy do skorzystania z po-
mocy i prosimy o zabranie ze sob¹ wypi-
sów z rejestrów gruntów. Równie¿ w Urzê-
dzie Gminy mo¿na zostawiæ wype³niony
wniosek, który zostanie przewieziony do
ARiMR w Rzeszowie.

Przypominamy, ¿e p³atno�ci przy-
s³uguj¹ posiadaczowi gospodarstwa rol-
nego o minimalnej ³¹cznej pow. 1 ha u¿yt-
ków rolnych, utrzymanych w dobrej kul-
turze rolnej z zachowaniem zasad ochro-
ny �rodowiska. P³atno�ci przys³uguj¹ tak-
¿e osobom, które w³adaj¹ gruntami rol-
nymi z tytu³u np. dzier¿awy, u¿ytkowania
i u¿yczenia.

cone ubezpieczenie wypadkowe. Gdy pra-
cuje do 30 dni, wystarczy polisa od nie-
szczê�liwych wypadków, a jak d³u¿ej, to
opiekê nad nim przejmuje ZUS.

Za swoj¹ pracê wolontariusz nie
dostaje wynagrodzenia, ma jednak prawo
do:
- delegacji i diet - organizacja powinna
zwróciæ koszty delegacji s³u¿bowych
i wyp³aciæ diety (uwaga: nie wszystkie
maj¹ na to pieni¹dze w zwi¹zku z czym wo-
lontariusz mo¿e z tego prawa zrezygno-
waæ, jednak musi to zrobiæ na pi�mie);
- szkoleñ - instytucja zatrudniaj¹ca wo-
lontariuszy mo¿e op³acaæ kursy potrzeb-
ne im w pracy;
- zwrotu kosztów pracy - organizacja mo¿e,
ale nie musi pokrywaæ kosztów, jakie wo-
lontariusz poniós³ w trakcie pracy (np.
koszty biletów na przejazdy).
Tu znajdziesz informacje o wolontariacie
www.wolontariat.edu.pl - strona po�wiê-
cona programowi �Wolontariat studenc-
ki�. Serwis adresowany przede wszystkim
do studentów, uczniów szkó³ podstawo-
wych i gimnazjalnych zainteresowanych
nawi¹zaniem wspó³pracy. Studenci wo-
lontariusze zachêcani s¹ do realizacji
w szko³ach autorskich projektów eduka-
cyjnych.
www.wolontariat.ngo.pl - serwis o wolon-
tariacie adresowany do wszystkich zain-
teresowanych prac¹ ochotnicz¹. Ciekawe
informacje, linki do organizacji wolunta-
rystycznych, ciekawostki o wolontariacie
Polsce i na �wiecie.
www.ngo.pl - portal internetowy o dzia³al-
no�ci organizacji pozarz¹dowych. Zawie-
ra poradniki, wyniki badañ, komentarze
aktów prawnych dotycz¹cych III sektora,
przybli¿a dzia³alno�æ wolontariatu w Pol-
sce i na �wiecie.
                     Oprac. Magda Cag
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S u k c e s y  t y c z y ñ s k i c h  g i m n a z j a l i s t ó w
Z mgr Piotrem Ledwoniem i mgr Wie-
s³awem Dziur¹,  nauczycielami historii
w Gimnazjum w Tyczynie rozmawia
Alicja Kustra
> Jakie sukcesy z historii odnie�li ucznio-
wie gimnazjum w ostatnim czasie?
- Wies³aw Dziura:  Za du¿y sukces uwa-
¿am zdobycie w konkursie przedmiotowym
z historii tytu³u laureata przez nasze trzy
uczennice oraz tytu³u finalisty  przez jed-
nego ucznia. Konkurs ten organizowany
jest corocznie przez Kuratorium O�wiaty
w Rzeszowie i jest najwa¿niejszym oraz
najwy¿ej cenionym konkursem.

W tegorocznej edycji  zatytu³owa-
nej  �Staro¿yto�æ odleg³a i bliska�, w I eta-
pie wziê³o udzia³  ok. 8 tys. uczniów z ca³e-
go województwa, z czego do II etapu za-
kwalifikowa³o siê tylko 196 uczniów.
W gronie tym znalaz³o siê 4 uczniów na-
szej szko³y. Aby zdobyæ miano laureata,
uczeñ musia³ uzyskaæ 85% punktów, a ty-
tu³ finalisty -  65%  na 100 mo¿liwych. Ty-
tu³ laureata zdoby³y: Justyna Warzocha z
kl. IIIc (93 pkt); Joanna Paciorek - kl. IIIc
(89); Edyta Ciura - kl. IIc (88). Mianem
finalisty pochwaliæ siê mo¿e uczeñ kl IIIa -
£ukasz Prêdki, który uzyska³ 80 pkt.
Zdobycie tytu³u laureata, np. z historii,
oznacza zwolnienie ucznia z egzaminu gim-
nazjalnego w czê�ci humanistycznej, co
jest równoznaczne z uzyskaniem przez nie-
go najwy¿szego wyniku, tzn. 50 pkt. i uzy-
skanie oceny celuj¹cej z historii na �wia-
dectwie. Laureaci konkursów przyjmowa-
ni s¹ do wybranej szko³y �redniej nieza-
le¿nie od ustalonych kryteriów rekrutacji.
Zdobycie tytu³u finalisty oznacza uzyska-
nie przez ucznia dodatkowo 8 pkt. Warto
wspomnieæ, ¿e ju¿ w ubr. szkolnym nasza
uczennica Katarzyna Negacz by³a fina-
listk¹ konkursu przedmiotowego z histo-
rii. Do tytu³u laureata zabrak³o jej ledwie 2
pkt. Tegoroczne zwyciêstwo naszych wy-
chowanków to ogromny sukces uczniów
i szko³y, przy naszym skromnym udziale.
> Jak wygl¹da praca nauczyciela
z uczniem olimpijczykiem?
- W. D.: Od pocz¹tku istnienia gimnazjum
prowadzimy spo³ecznie zajêcia Ko³a Hi-
storycznego. Bior¹c pod uwagê  zaintere-
sowanie uczniów udzia³em w zajêciach,
napisali�my wspólnie z Piotrem program
kó³ka historycznego, którego celem jest
w³a�nie praca  z uczniem zdolnym. Czyn-
ne uczestnictwo w zajêciach sprzyja kszta³-
towaniu osobowo�ci i rozwijaniu zainte-
resowañ dzieci. Zajêcia pozalekcyjne po-                         Ci¹g dalszy na stronie 12

zwalaj¹ nam lepiej poznaæ uczniów, ich
zdolno�ci i predyspozycje. Na zajêciach
skupiamy siê na tematyce,  która  wzbu-
dza najwiêksz¹ ciekawo�æ gimnazjalistów,
oraz na zagadnieniach rozszerzaj¹cych
materia³ programowy.

Istot¹ aktywizacji m³odzie¿y jest
tak¿e rozwi¹zywanie przez nich odpowied-
nich zagadnieñ  dydaktycznych. Najwiêk-
sz¹ rolê spe³niaj¹ tutaj inicjatywa i samo-
dzielno�æ uczniów, które to cechy nale¿y
nieustannie kszta³towaæ. Szczególne po-
trzeby ucznia uzdolnionego, jego chêæ
i energia do pracy, musz¹ zostaæ w³a�ci-
wie zagospodarowane. Nauczyciel powi-
nien zmobilizowaæ dziecko do pracy,
wzmocniæ jego motywacjê i zaanga¿owa-
nie, zaszczepiæ rado�æ uczenia siê. Wy-
maga to ze strony nauczyciela przemy-
�lanych decyzji i wyboru odpowiednich
metod. Praca z uczniem zdolnym jest trud-
n¹ i absorbuj¹c¹ p³aszczyzn¹ dzia³alno-
�ci w procesie dydaktycznym, ale jedno-
cze�nie pasjonuj¹c¹, stawiaj¹c¹ nauczy-
cielowi pewne wyzwanie.
> Jak rówie�nicy odbieraj¹ sukcesy
swoich kolegów?
- Piotr Ledwoñ:  Wydaje mi siê, ¿e rówie-
�nicy ciesz¹ siê z sukcesów swoich kole-
¿anek i kolegów. Trochê im zazdroszcz¹,
ale sukcesy te motywuj¹ ich jeszcze bar-
dziej  do nauki. Dotyczy to tych uczniów,
którzy nie brali  udzia³u w ¿adnych kon-
kursach. Niepowodzenie jest nierozerwal-
nie zwi¹zane z przykro�ci¹, a samodzielna
praca uwieñczona sukcesem daje ogrom-
ne zadowolenie, wzmacnia si³ê woli   po-
trzebn¹ do pokonywania wiêkszych trud-
no�ci, przyczyniaj¹c siê tym samym do
rozwoju zdolno�ci i umiejêtno�ci.
> Czy m³odzie¿ chêtnie bierze udzia³
w konkursach?

- P. L.: Bardzo chêtnie. W eliminacjach
bierze udzia³ kilkudziesiêciu uczniów. Do
drugiego etapu awansuje dziesiêciu naj-
lepszych. Tak du¿a liczba uczestników ma
ca³kiem ,,materialny� wymiar - zwyciêzcy
otrzymuj¹ oceny celuj¹ce z historii na ko-
niec roku, co u³atwia dostanie siê do do-
brego liceum, w którym poprzeczka punk-
towa jest umieszczona wysoko.
> W ostatnim czasie w zwi¹zku z refor-
m¹ o�wiaty nast¹pi³y du¿e zmiany w pro-
gramach nauczania poszczególnych
przedmiotów. Czy uwa¿a Pan, ¿e zmiany
te s¹  korzystne dla uczniów?
- P. L.: Program nauczania historii zosta³
,,odchudzony�. Znacznie wiêcej czasu po-
�wiêcamy teraz na kszta³cenie umiejêt-
no�ci (kosztem tre�ci). Z pewno�ci¹ szcze-
gó³owa wiedza zniechêca³a m³odego cz³o-
wieka do poznawania zagadnieñ histo-
rycznych. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdze-
nie, ¿e u wiêkszo�ci uczniów nauka pole-
ga³a na pamiêciowym opanowaniu tre�ci
nauczania. Obecnie k³adziemy nacisk na
opanowanie umiejêtno�ci. Uczeñ zdolny
nie ma z tym wiêkszych problemów. Dla
ucznia s³abego jest to trudniejsze ni¿ ,,wy-
kucie� kilku dat lub pojêæ. Tak wiêc zmia-
ny s¹ korzystne dla tych gimnazjalistów,
którzy chc¹ siê uczyæ, a tacy zawsze sta-
nowili mniejszo�æ.
> Czy dostrzega Pan ró¿nice w poziomie
wiedzy obecnego gimnazjalisty i dawne-
go ucznia szko³y podstawowej kl. 7 i 8?
- P. L.: Z pewno�ci¹ poziom wiedzy histo-
rycznej ucznia dobrego i bardzo dobrego
szko³y podstawowej by³ du¿o wy¿szy ni¿
wspó³czesnego gimnazjalisty. Ale, czy tak
obszerna wiedza by³a potrzebna 14-letnie-
mu uczniowi?
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 Ci¹g dalszy ze strony 1 W i e l k i e  s p r z ¹ t a n i eok. 50 worków �mieci (zdj. górne). Nie-
przypadkowo miejsce to zosta³o wybrane
do sprz¹tania. Tereny te cenione s¹ ze
wzglêdu na wystêpowanie rzadkiego oka-
zu ptaka derkacza, który jest jednym z kil-
ku gatunków uznanych za zagro¿one
w skali globalnej (piszemy o tym poni¿ej).
Równie¿ pracownicy gospodarczy UGiM
zlikwidowali �dzikie wysypisko� na Ka-
mieñcu w Hermanowej, które przez oko-
licznych mieszkañców od lat uznawane
jest za legalne, posprz¹tali przydro¿ne
rowy i brzegi Hermanówki (zdj. dolne).
Do sprz¹tania przy³¹czy³o siê Ko³o Wêd-
karskie �Strug �. Odpady zebrane we
worki zosta³y wywiezione na wysypisko
w Kozodrzy.

Cieszy fakt, ¿e coraz wiêcej ludzi
jest wra¿liwych na problem zanieczyszcze-
nia naszego �rodowiska. Dziêkujemy te-
gorocznym uczestnikom �wielkiego sprz¹-
tania�. Miejmy nadziejê, ¿e z ka¿dym ro-
kiem bêdzie coraz mniej okazji do organi-
zowania tego typu akcji. Posprz¹tane te-
reny bêd¹ monitorowane, aby nie dopu-
�ciæ do ponownego powstawania tam
�dzikich wysypisk�.

Przypominamy mieszkañcom, ¿e na
terenie naszej gminy nie ma wyznaczo-
nych miejsc do deponowania odpadów,
dlatego ka¿de ich sk³adowanie jest niele-
galne i podlega karze grzywny. Ka¿dy ma
obowi¹zek zawarcia umowy z firm¹ wy-
wo¿¹c¹ odpady. S¹ to:
> Gospodarka Komunalna
            w B³a¿owej Sp. z o.o. tel. 2297-085
> MPGK Bia³a 238, tel. 2219-403
> Trans-Formers Podkarpacie,
           tel. 863-45-18                                             (bk)

Potoki to zachodnia czê�æ  Tyczy-
na o pow. ok. 120 ha. Na obszarze ok. 86
ha corocznie prowadzone s¹ badania przy-
rodnicze. Potoki (lub Rudawki) stanowi¹
mozaikê ró¿nych �rodowisk i s¹ miejscem
bytu dla wielu zwierz¹t  i ro�lin. Dziêki Ru-
dawcowi (okoliczny strumyk) w wielu
miejscach pod³o¿e jest podmok³e; s¹ tu
wiêc olszyny i sitowie le�ne, s¹ trzcinowi-
ska i liczne ³¹ki oraz pojedyncze krzewy.

Badania przyrody potoczañskiej
rozpoczê³y siê w 2002 r. od obserwacji or-
nitologicznych. W nastêpnym roku, wraz
z kontynuacj¹ badañ ptaków, zosta³ zor-
ganizowany pierwszy obóz ornitologicz-
ny �Rudawki�. Zebrane informacje na te-
mat gatunków ptaków i ro�lin pos³u¿y³y

do sporz¹dzenia  inwentaryzacji ornitolo-
gicznej i florystycznej tego terenu.

Ptaki stanowi¹ najliczniejsz¹ gru-
pê krêgowców na Potokach Tyczyñskich
i s¹ reprezentowane przez ok. 80 gatun-
ków (nie licz¹c przelotnych) z 29 rodzin.
Urozmaicony charakter �rodowiska Poto-
ków stwarza dla wielu gatunków ptaków

Potoki Tyczyñskie

mo¿liwo�æ odbycia lêgu oraz zdobycia
po¿ywienia czy przenocowania.

Najliczniejszym gatunkiem ptaka
spotykanego na Potokach jest cierniów-
ka zamieszkuj¹ca g³ównie ³¹ki. Bytuje tu
te¿ �wierszczak, strumieniówka i zagro¿o-
ne w Europie derkacze (zdj.) i g¹siorki. S¹
¿eruj¹ce ptaki drapie¿ne (myszo³ów kro-
gulec - w zimie i pustu³ka), lêgowe go³ê-
bie grzywacze i dziêcio³y (du¿y i dziêcio-
³ek). Nie brak licznych wróblowatych
(g³ównie wêdruj¹cych drozdów),  plisz-
kowatych, lêgowych ³uszczaków  i trzna-
dlowatych (trznadel i potrzos).

Rudawki s¹ tak¿e wa¿nym przy-
stankiem na szlaku ptasich wêdrówek.
Szczególnie wróblowate maj¹ mo¿liwo�æ
pozyskania tu po¿ywienia i schronienia
przed drapie¿nikami. Tak¿e dymówki pod-
czas wêdrówek licznie zbieraj¹ siê na noc-
leg w trzcinowiskach.

Warto wspomnieæ, ¿e grupa
uczniów tyczyñskiego liceum nosi siê
z zamiarem powo³ania na Potokach ob-
szaru u¿ytku ekologicznego, mog¹cego
chroniæ cenn¹ lokaln¹ przyrodê.

                    Rafa³ Salach
                             Kl. II LO w Tyczynie
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Dzieñ Ziemi obchodzony jest na
�wiecie od 1970 r., kiedy to Zgromadzenie
Generalne ONZ og³osi³o 22 kwietnia �wia-
towym Dniem Ziemi. W Polsce w br. �wiê-
towali�my go po raz piêtnasty.

Tegoroczne has³o Dnia Ziemi to
,,Dekada edukacji na rzecz zrównowa¿o-
nego rozwoju�. Wg definicji  - zrównowa-
¿ony rozwój, to rozwój cz³owieka w har-
monii z przyrod¹, nie naruszaj¹cy w spo-
sób istotny i nieodwracalny zasobów �ro-
dowiska. Opiera siê on g³ównie na jedno-
czesnym respektowaniu  praw przyrody,
ekonomii i rozwoju spo³ecznego.

Jeste�my czê�ci¹ przyrody - musi-
my ¿yæ w przekonaniu, ¿e przyroda prosi
nas o pomoc w przetrwaniu. Stan naszej
planety ci¹gle nie jest zadawalaj¹cy. Na-
ruszona równowaga przyrody spowodo-
wana jest niewystarczaj¹c¹ wiedz¹ cz³o-
wieka, lekcewa¿eniem praw natury, nad-
miern¹ integracj¹ w �rodowisko i jego de-
wastacj¹. Cz³owiek bezmy�lnie eksploatu-
je bogactwa przyrody, co poci¹ga za sob¹
katastrofalne skutki. Wymieranie gatun-
ków ro�lin i zwierz¹t, erozja gleb, pusto-
szenie krajobrazów, masowe pojawianie
siê szkodników, efekt cieplarniany, smog,
nie mog¹ pozostaæ niezauwa¿one.

Ekolodzy bij¹  na alarm.
Czy wiesz, ¿e....

> przedmioty wykonane z plastiku rozk³a-
daj¹ siê po 500 latach,
> ka¿dy Polak produkuje rocznie 300 kg
�mieci,
> do spalenia 4 plastikowych torebek zu-
¿ywa siê tyle tlenu, ile potrzebuje do od-
dychania 1 cz³owiek w ci¹gu doby,
> 17 drzew - to 1 tona papieru,
> 1sosna produkuje 1800 kg tlenu w ci¹-
gu doby.

Nie powinni�my byæ obojêtni wo-
bec coraz czêstszego zjawiska wypalania
traw i zaro�li - to jeden z brutalnych spo-
sobów niszczenia zieleni, gleby i zatruwa-
nia i tak ju¿ nadmiernie zanieczyszczonej
atmosfery.

Wielk¹ szans¹ ludzko�ci jest eko-
rozwój.  Konieczne jest kszta³towanie w³a-
�ciwego stosunku cz³owieka do �rodowi-
ska, jego przekonañ, postaw, systemu
warto�ci, celu ¿ycia. Ka¿dy z nas musi
mieæ poczucie wp³ywu na kszta³towanie
�rodowiska dla poprawy ¿ycia.

Kszta³towanie �wiadomo�ci i po-
staw proekologicznych u dzieci jest spra-
w¹ bardzo wa¿n¹. Edukacja ekologiczna

          Ziemiê mamy tylko jedn¹
powinna byæ procesem d³ugofalowym,
rozpoczynaj¹cym siê ju¿ od pocz¹tku
kszta³cenia dziecka. Dzieci czêsto dostrze-
gaj¹ to, czego nie dostrzegaj¹ doro�li, s¹
przy tym dobrymi obserwatorami. Z de-
terminacj¹ wytrawnego badacza penetru-
j¹ otaczaj¹c¹ je rzeczywisto�æ i poszukuj¹
odpowiedzi na wiele pytañ,  które nie mog¹
pozostaæ bez odpowiedzi. Wykszta³cenie
u uczniów umiejêtno�ci obserwacji faktów
i zjawisk w �rodowisku, formu³owanie traf-
nych wniosków, podejmowanie celowej
dzia³alno�ci praktycznej na miarê ich  mo¿-
liwo�ci, rozbudzanie poczucia odpowie-
dzialno�ci za otaczaj¹ce �rodowisko, wy-
kszta³cenie nawyków zachowañ proeko-
logicznych i prozdrowotnych - to g³ówne
cele edukacji ekologicznej.

Program edukacji ekologicznej
w naszej szkole ma charakter otwarty, sta-
le jest wzbogacany i rozszerzany. Od kilku
lat systematycznie wspó³pracujemy ze
Zwi¹zkiem Komunalnym �Wis³ok� -
uczestniczymy w akcjach zbiórki zu¿ytych
baterii, konkursach Wiecznie Zielone Drze-
wo, konkursach plastycznych. Aktualnie
uczniowie klas IV- VI realizuj¹ zadania eko-
logiczne Podkarpackiego Systemu Zbiór-
ki Olejów Przepracowanych, zwracaj¹ce
uwagê na problem szkodliwego oddzia³y-
wania zu¿ytych olejów na �rodowisko na-
turalne oraz ¿ycie i zdrowie cz³owieka.

Rokrocznie jeste�my uczestnikami
Jarmarku Ekologicznego,akcji Sprz¹tania
�wiata. Wyje¿d¿amy na wyprawy w po-
szukiwaniu Ekolandii. W szkole odbywa-
j¹ siê tygodnie  ekologiczne, tygodnie pro-
mocji zdrowia, uczniowie przygotowuj¹ in-
scenizacje o tematyce ekologicznej, które
chêtnie ogl¹daj¹ rodzice. M³odzie¿ rozu-
mie potrzebê recyklingu, chêtnie podejmu-
je akcje zbiórki surowców wtórnych.
W szkole dzia³a ko³o LOP.

A oto apel uczniów - m³odych eko-
logów - z naszej szko³y:
,,Nie pozwólmy przyjaciele,
        aby b³êkit w dymach pad³,
by marnia³a polska zieleñ,
        ¿eby marnia³ miejski park,
chroñmy ka¿dy promieñ s³oñca,
       on nam sprawia ¿ycia ³ad,
a ten li�æ -  to nasz obroñca
       - dziêki niemu ¿yje �wiat�.

El¿bieta Stanio
   nauczyciel przyrody

Szko³a Podstawowa w Bia³ej

* Miejsko-Gminny O�rodek
                 Kultury w Tyczynie
* Uczniowski Klub Sportowy
                �Flimero� w Tyczynie
* Szko³a Podstawowa
                 w Hermanowej

zapraszaj¹ na
III Miêdzyszkolny Przegl¹d

Dzieciêcych Zespo³ów
Gimnastyki Artystycznej

oraz III Powiatowe Prezentacje
Zespo³ów Chearleaders Szkó³

Podstawowych
Impreza odbêdzie siê w dniu

18 maja 2005 r. godz. 10.00 w sali
gimnastycznej SP w Hermanowej

Miejsko-Gminny O�rodek Kultury
w Tyczynie

zaprasza serdecznie
wszystkie Mamy na koncert
�Na ca³ym �wiecie Mama...�

21 maja br.(sobota), godz. 17.00,
sala widowiskowa Domu Kultury
Dla Mam wyst¹pi¹:
- Chór dzieciêcy z Bia³ej,
- Zespó³ Wokalno-Taneczny
                             �Katarzynki�,
- Recytatorzy.

Dom Ludowy
i Biblioteka Publiczna

w Budziwoju
serdecznie zapraszaj¹

wszystkie Mamy na program
artystyczny

pt. �Kwiaty dla naszych  Mam�
22 maja br. (niedziela)
              godz. 17.00 w sali DL
W programie:
- monta¿ s³owno-muzyczny w wy-
konaniu dzieci i m³odzie¿y,
- fragment �Wesela Borkowskiego�
w wyk. Zespo³u �Budziwojce�
-

******
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Krok drugi: wniosek o wypis albo
warunki zabudowy.

Sprawd�, czy twoja gmina ma ak-
tualny plan zagospodarowania prze-
strzennego (ma je niewiele gmin w kraju).
> WARIANT 1. Je�li gmina ma plan, sk³a-
dasz w urzêdzie wniosek o wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Wypis informuje, co mo-
¿esz wybudowaæ na swojej dzia³ce - czy
bêdzie to dom jednorodzinny, czy bli�nia-
czy, ile mo¿e mieæ kondygnacji, jak¹ po-
wierzchniê itp. Wyrys to fragment planu,
na którym zaznaczona jest twoja dzia³ka.

Druk wniosku o wypis i wyrys
dostaniesz w gminie. Podajesz w nim swo-
je dane (imiê, nazwisko itp.), jakie jest pla-
nowane przeznaczenie nieruchomo�ci
(budowa domu) oraz gdzie le¿y dzia³ka
(informacje o adresie geodezyjnym tere-
nu mo¿na uzyskaæ w Zarz¹dzie Geodezji,
Kartografii i Katastru). Wniosek kosztuje
ok. 5 z³. Za sam wypis i wyrys zap³acisz
ok. 20 z³ za stronê A4. Zazwyczaj maj¹ po
kilka stron. Na wydanie dokumentów
urz¹d ma 14 dni.
> WARIANT 2. Na terenach, gdzie pla-
nów nie ma, sk³adasz do gminy wniosek
o tzw. warunki zabudowy. Innymi s³owy
pytasz gminê (czyli wójta, burmistrza),
pod jakimi warunkami mo¿esz siê pobu-
dowaæ na tym terenie.

Siedem kroków do w³asnego domu

        Gazeta Nieruchomo�ci i dom,

                                  marzec 2005

We wniosku (dostaniesz go w gmi-
nie) wypisujesz swoje dane, rodzaj inwe-
stycji (dom jednorodzinny), charaktery-
stykê obiektu, m.in. jakie bêdzie mia³ za-
potrzebowanie na wodê, energiê oraz
w jaki sposób bêd¹ odprowadzane �cieki
(informacje  te otrzymasz od architekta).

Do wniosku musisz do³¹czyæ mapê
geodezyjn¹ z zaznaczeniem granic dzia³ki
obejmuj¹cej teren, na którym bêdziesz siê
budowaæ i obszar, na którym ta inwesty-
cja bêdzie oddzia³ywaæ (zapytaj geodetê).
Urzêdy wymagaj¹ dwóch, trzech egzem-
plarzy takich map.

By dostaæ decyzjê, dzia³ka musi
spe³niaæ jednocze�nie kilka warunków:
- Co najmniej jedna dzia³ka s¹siednia do-
stêpna z tej samej drogi publicznej musi
byæ zabudowana (dzia³ka s¹siednia to ta,
która ma z twoj¹ wspóln¹ granicê oraz
dostêp do tej samej drogi publicznej);
UWAGA! je�li s¹siednia dzia³ka jest nie-
zabudowana, nie mo¿esz siê budowaæ.
Musisz czekaæ, a¿ gmina zrobi nowy plan.
- Teren musi mieæ dostêp do drogi pu-
blicznej;
- Istniej¹ce lub projektowane uzbrojenie
dzia³ki ma byæ wystarczaj¹ce do rozpo-
czêcia budowy;

- Dzia³ka nie wymaga uzyskania zgody na
zmianê przeznaczenia gruntów rolnych
i le�nych na nierolne i niele�ne.
UWAGA! gmina mo¿e zawiesiæ postêpo-
wanie administracyjne w sprawie ustale-
nia warunków zabudowy na 12 miesiêcy,
a je¿eli wniosek o ustalenie warunków
zabudowy dotyczy obszaru, w odniesie-
niu do którego istnieje obowi¹zek spo-
rz¹dzania planu miejscowego, nawet do
czasu uchwalenia planu!
Co dalej?

Do 22 wrze�nia ubr. sprawa wy-
gl¹da³a tak: warunki dostawa³e� po prze-
prowadzeniu przez gminê uzgodnieñ
�w zakresie zadañ samorz¹dowych i rz¹-
dowych�. Samorz¹d rozmawia³ o tym  m.in.
z wojewod¹ i starost¹. Efekt by³ taki, ¿e na
decyzjê czeka³e� min.kilka tygodni.

Teraz jest ³atwiej i krócej. Gmina
musi bowiem konsultowaæ siê z wojewo-
d¹, marsza³kiem wojewódzkim oraz staro-
st¹, tylko gdy inwestycja koliduje z �reali-
zacj¹ ponadlokalnego celu publicznego�
(np. budow¹ drogi wojewódzkiej lub kra-
jowej przewidzianej w tzw. starych pla-
nach, które wygas³y w 2003 r.).

Na stronach internetowych www
oraz w  Nowej Encyklopedii Powszechnej
PWN w tomie 6, obok has³a �Tyczyn�,
widnieje has³o � Tyczyna�. Nie chodzi tu
jednak o nazwê geogaficzn¹, lecz tym ra-
zem o nazwisko. Jego w³a�cicielem jest
�Paw³o Tyczyna�. Warto wiêc wspomnieæ
w kilku s³owach osobê, która  znalaz³a
swoje miejsce na kartach encyklopedii.

Paw³o Tyczyna (ur. w roku 1891,
zm. w roku 1967), to ukraiñski poeta i t³u-
macz, cz³onek Ukraiñskiej - a tak¿e Bu³-
garskiej Akademii Nauk. Twórczo�æ roz-
pocz¹³ zbiorem wierszy symbolistycznych
pt. �S³oneczne klarnety�. Pó�niejsza po-
ezja Tyczyna, stanowi¹ca kronikê wyda-
rzeñ politycznych i spo³ecznych na Ukra-
inie, jest utrzymana w konwencji socreali-
stycznej.

U schy³ku ¿ycia, Paw³o Tyczyna
da³ siê poznaæ jako autor prac historycz-
nych, krytycznoliterackich i  publicystycz-
nych. W Polsce w 1969 r. wydane zosta³y
jego wiersze w tomiku  pt. �Poezje�.

Niedawno na adres GT nadesz³a
paczka z takim oto listem w �rodku:
Wielce Szanowni Pañstwo,

Z wielk¹ nie�mia³o�ci¹, poprzez
znajomych w Kraju przesy³am kilka eg-
zemplarzy zbiorku z moimi próbami po-
etyckimi. Pozwalam sobie na to, gdy¿ ze
wzglêdu na �internetowe s¹siedztwo�
nazwy miasta Tyczyn z moim nazwiskiem
czêsto odwiedzam "Wasze strony". Po-
zna³em wiêc wirtualnie miasto, jego oko-
lice, historiê, problemy i osi¹gniêcia.

Za mi³e przyjêcie moich wierszy,
ich ewentualne rozpowszechnienie i pro-
mocjê, by³bym wdziêczny i serdecznie
dziêkujê. ¯yczê dalszych sukcesów, po-
zdrawiam wiosennie i proszê o wie�ci.
Z nale¿nym szacunkiem
                                        Stefan T yczyna

Przes³ane przez p. Stefana tomiki
jego wierszy trafi³y do biblioteki, a zachê-
caj¹c do siêgniêcia po nie, publikujemy
wiersz pt. �Tratwa�.

Z tratwy swej samotno�ci
Wyrzucasz wypite, puste butelki
Z listami o ratunek.
Dryfuj¹c bezwietrznie
Zbudowa³e� z marzeñ maszt
Rozwin¹³e� ¿agle nadziei.
Doczeka³e� siê wiatru,
Zobaczy³e� góry,
I zacz¹³e� sw¹ modlitwê
O ³agodnych brzegach.
Dop³yn¹³e� na piêkn¹ pla¿ê
Pe³n¹ witaj¹cych ciê ludzi.
Po�ród nich w mokrym piasku
Znalaz³e� s³ane im butelki.
By³y zakorkowane
A wiêc wróci³e� do siebie.

na stronie www. i w encyklopedii

S¹siedzi-poeci Tra twa

                                             (ak.)
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Kiedy wje¿d¿amy do Nowego S¹-
cza od strony Jas³a, po lewej stronie do-
strzegamy �wi¹tyniê - wotum wdziêczno-
�ci Bogu na 700-lecie miasta. Patronk¹ tej
piêknej �wi¹tyni jest Matka Bo¿a Niepo-
kalana. To miejsce, aby pomagaæ cierpi¹-
cym, umêczonym, bêd¹cym na granicy
rozpaczy wybra³a sobie �w. Rita. Obraz
�w. Rity jest z prawej strony g³ównego
o³tarza, w specjalnej wnêce, z odpowied-
nim o�wietleniem i ozdobn¹ ornamenta-
cj¹. Obraz namalowany przez artystê Ber-
narda Wójcika z Nowego S¹cza, jest wier-
n¹ kopi¹ obrazu �wiêtej, znajduj¹cego siê
w miejscowo�ci Cascia (W³ochy) nieda-
leko której, w Rocca-Parena urodzi³a siê
�w. Rita. Przed obrazem jest wiele pal¹-
cych siê �wiec. W drugi czwartek ka¿de-
go miesi¹ca odprawiana jest (o godz.
18.00) Nowenna do �w. Rity i Msza �w.
Nabo¿eñstwo koñczy siê b³ogos³awieñ-
stwem relikwiami �w. Rity i ich uca³owa-
niem. W dniu narodzin �w. Rity dla nieba,
22 maja, ma tu miejsce obrzêd b³ogos³a-
wieñstwa ró¿. Pob³ogos³awione ró¿e wier-
ni zabieraj¹ do domów, aby domy, rodzi-
ny i oni sami pozostawali pod szczególn¹
opiek¹ �w. Rity. Opieka jej jest niezwyk³a.
Przychodz¹ pod ten obraz wierni w ró¿-
nych sytuacja ¿yciowych; ma³¿onkowie
prze¿ywaj¹cy kryzys ma³¿eñski, rodzice
maj¹cy problemy wychowawcze, ludzie
chorzy. Przychodz¹, by prosiæ i dziêko-
waæ, bo s¹ przekonani, ¿e ³aski które otrzy-
mali zawdziêczaj¹ wstawiennictwu �w.
Rity, ¿e tam gdzie ludzkie mo¿liwo�ci zo-
sta³y wyczerpane, mo¿e pomóc ta �wiêta,
która jest patronk¹ spraw beznadziejnych.

Urodzi³a siê niedaleko Asy¿u we
W³oszech, w ma³ej górskiej miejscowo�ci
Rocca-Porena w roku 1381. Od dzieciñ-
stwa pragnê³a wst¹piæ do zakonu. Rodzi-
ce jednak postanowili wydaæ j¹ za m¹¿.
Pos³uszna ich woli po�lubi³a Paw³a Ferdi-
nando Mancini. By³ to cz³owiek o trud-
nym charakterze, bardzo gwa³towny. St¹d
jej ¿ycie ma³¿eñskie by³o bardzo ciê¿kie.
Kiedy jej m¹¿ zosta³ �miertelnie postrze-
lony, modli³a siê by umar³ pojednany z Bo-
giem. Modlitwa zosta³a wys³uchana.
Umieraj¹c Pawe³ przebaczy³ swym wro-
gom i z modlitw¹ na ustach odszed³ z tego
�wiata. Gdy synowie bli�niacy postano-
wili pom�ciæ �mieræ ojca, Rita modli³a siê
gor¹co by Bóg powstrzyma³ ich przed
zbrodni¹, a nawet zabra³ ich do wieczno-
�ci. Bóg znowu wys³ucha³ pró�b matki
i obaj synowie zmarli podczas zarazy.
Umieraj¹c tak jak ich ojciec przebaczyli                              Ks. Jan Pyziak

�wiêta Rita - patronka od spraw beznadziejnych

zabójcom i ze s³owami �nie ma zemsty�
odeszli do Pana. Za³amana, ale umocnio-
na chrze�cijañsk¹ nadziej¹ Rita zosta³a
zupe³nie sama i postanawi³a spe³niæ swe
dzieciêce pragnienia. Wst¹pi³a do klasz-
toru sióstr Augustianek w pobliskiej miej-
scowo�ci Cascia. W klasztorze prze¿y³a
resztê swego ziemskiego ¿ycia, bêd¹c
wzorem �wiêto�ci ¿ycia dla pozosta³ych
w klasztorze. Choæ zamkniêta w klaszto-
rze nie zamyka³a siê na sprawy i dramaty
ludzi ¿yj¹cych poza murami. Bóg wys³u-
chiwa³ jej pró�b, a  specjalnym darem Pana
Jezusa dla Rity by³ dar cierpienia. W ¿y-
ciu wspólnoty zakonnej wiele wycierpia-
³a, g³ównie z powodu niezrozumienia.
W jej ¿yciorysie czytamy m.in.o tym,  jak
prze³o¿ona poleca³a jej codziennie podle-
waæ suchy patyk wbity w ziemiê. Rita
w duchu pos³uszeñstwa przez wiele dni
spe³nia³a to polecenie, nie zwa¿aj¹c na
¿arty i z³o�liwe komentarze sióstr. Jakie¿
jednak by³o zdziwienie wszystkich, gdy
pewnego ranka wysuszony patyk zaowo-
cowa³ piêknym winnym gronem. O ³asce
cierpienia �wiadczy te¿ inne wydarzenie.
Kilka lat przed �mierci¹, Rita g³êboko prze-
¿ywa³a rekolekcje wielkopostne. W Wiel-
ki Pi¹tek kaznodzieja u¿ywaj¹c przejmuj¹-
cych okre�leñ opisywa³ Mêkê Pana Jezu-
sa. Pod wp³ywem tej nauki Rita prosi³a
Jezusa, by przynajmniej jeden z kolców
ciernistej korony przeniós³ siê na jej cia³o.
W pewnym momencie jeden cierñ z gip-
sowej korony cierniowej Chrystusa ode-
rwa³ siê i wbi³ siê w ko�æ czo³ow¹ Rity,
która pad³a zemdlona z powodu cierpie-
nia ale i rado�ci. Po odzyskaniu �wiado-
mo�ci resztê nocy spêdzi³a na dziêkczyn-
nej modlitwie.

Odbywaj¹ce siê 22 maja w Nowym
S¹czu b³ogos³awieñstwo ró¿ zwi¹zane
jest  z pewnym niezwyk³ym wydarzeniem.

Pod koniec ¿ycia, kiedy Rita by³a ju¿ bar-
dzo s³aba, odwiedza³y j¹ dawne przyja-
ció³ki, krewne, znajome. Pewnego razu od-
wiedzi³a j¹ kuzynka. Odchodz¹c pyta³a j¹
co ma jej przynie�æ jak odwiedzi j¹ nastêp-
nym razem. Rita nie zdaj¹c sobie sprawy,
¿e jest mro�na zima, poprosi³a kuzynkê by
przynios³a jej ró¿e z rodzinnego ogrodu.
Kuzynka tê pro�bê potraktowa³a jako ob-
jaw mówienia od rzeczy z powodu choro-
by. Wracaj¹c od chorej Rity, przechodz¹c
obok ogrodu zauwa¿y³a jak¹� dziwn¹ pla-
mê w�ród poczernia³ych ga³êzi. Kiedy po-
desz³a bli¿ej zauwa¿y³a, ¿e jest to ró¿a,
wspania³a ró¿a o per³owym odcieniu, zu-
pe³nie podobna do tych, co latem tak licz-
nie rozkwita³y w ogrodzie Rity. Krewna
Rity zerwa³a kwiat, w³o¿y³a do koszyka
i nie trac¹c czasu szybko wróci³a do cho-
rej, by daæ jej ró¿ê.

Rita zmar³a 22 maja 1447 r. w opinii
�wiêto�ci. Zaraz po jej �mierci, a pó�niej
przy jej grobie mia³y miejsca nadzwyczaj-
ne wydarzenia. To �ci¹ga³o t³umy wier-
nych, co ma miejsce do dzi�. Cia³o Rity
mimo up³ywu czasu pozosta³o nienaruszo-
ne. Zosta³o uratowane od zniszczeñ tak¿e
w inny sposób. Ko�ció³, gdzie spoczy-
wa³o cia³o �wiêtej, sp³on¹³ doszczêtnie,
lecz  cyprysuwa trumna i cia³o pozosta³y
nietkniête. Kult �w. Rity zatwierdzi³ papie¿
Urban VIII w 1628 r. Kanonizacji dokona³
papie¿ Leon XIII w 1900 r. nazywaj¹c �w.
Ritê �drogocenn¹ per³¹ Umbrii�.

W Polsce jest jeszcze jedno miej-
sce, gdzie czczona �w. Rita. Jest to ko-
�ció³ �w. Katarzyny w Krakowie na rogu
ul. Augustowskiej i Ska³ecznej. �wiêta
czczona jest tam nie w obrazie, ale w du¿ej
rze�bie.

Korzystajmy z orêdownictwa
u Boga tej �wiêtej, jej imieniem chrzcijmy
swe dzieci, bêd¹c za� w Nowym S¹czu czy
Krakowie nawiedzajmy �wi¹tynie z jej
obrazem i rze�b¹, pamiêtajmy o jej dniu
narodzin dla nieba - 22 maja. Jest to bo-
wiem �wiêta od spraw trudnych, niemo¿-
liwych, beznadziejnych, �wiêta do której
warto siê modliæ i polecaæ sprawy nasze-
go ziemskiego ¿ycia. Chcia³bym te my�li
o �w. Ricie zakoñczyæ modlitw¹: �wiêta
Rito, przyk³adzie ka¿dej cnoty, wierna
Uczennico Chrystusa pe³na mi³o�ci i po-
koju, pomó¿ nam - Patronko rodziny
i przebaczenia - uwierzyæ, ¿e dla Boga
wszystko jest mo¿liwe oraz wspomagaj
nas w ka¿dej potrzebie.
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Z ¿ycia stra¿y
Jak co roku, ca³a spo³eczno�æ stra-

¿acka, zarówno stra¿acy zawodowi jak
i ochotnicy, w dniu 4 maja sk³adaj¹ ho³d
swojemu patronowi na Mszach dziêkczyn-
nych w ca³ej Polsce. W tym roku dla stra-
¿aków z Jednostki OSP z Tyczyna by³o to
�wiêto wyj¹tkowe, poniewa¿ podczas
Mszy �w. by³y po�wiêcone dwa samocho-
dy, które rozpoczynaj¹ s³u¿bê w OSP
w Tyczynie. Jednym z samochodów jest
Tarpan Honker, który zosta³ zakupiony za
�rodki przekazane przez mieszkañców mia-
sta i okolicy podczas roznoszenia kalen-
darzy stra¿ackich, a dziêki wsparciu ze
strony UGiM w Tyczynie zaadoptowany
na potrzeby OSP. Drugim z samochodów
jest operacyjny Polonez Caro przekazany
przez KW PSP. Tutaj pragnê podkre�liæ
ogromne wsparcie i wyraziæ podziêkowa-
nia  za pomoc w pozyskaniu tego samo-
chodu Panu kpt. Januszowi Chwaszczo-
wi. Prace przy adaptacji Tarpana przeci¹-
ga³y siê ze wzglêdu na brak pomieszcze-
nia do wykonania koñcowych napraw,
które uniemo¿liwia³y w³¹czenie go do
czynnej s³u¿by. Jednak¿e zaanga¿owanie
niektórych cz³onków Naszej Jednostki
przeros³o naj�mielsze oczekiwanie Zarz¹-
du. Druh dowódca sekcji Andrzej Domi-
no wraz z Druhem st. stra¿akiem Zenonem
Domino, którym ca³y czas pomaga³   Pan
Boles³aw Piecuch, bez wynagrodzenia
po�wiêcaj¹c swój wolny czas, niejedno-
krotnie pracuj¹c do pó�nych godzin wie-
czornych, wymienili ca³y uk³ad hamulco-
wy oraz naprawili zawieszenie. Chcia³bym
równie¿ serdecznie podziêkowaæ Panu
Januszowi Wróblowi, bo dziêki jego pra-
cy nareszcie bez zarzutu funkcjonuje ca³y
uk³ad elektryczny. Panu Adamowi Prêd-
kiemu, który ju¿ po raz kolejny pomaga³
zarówno sw¹ fachowo�ci¹, jak i wspar-
ciem technicznym u¿yczaj¹c niezbêdnych
narzêdzi, bez których zapewne prace nie

Maj - miesi¹c Stra¿aków,
             rycerzy �w. Floriana.

zosta³yby dokoñczone. Polonez przeka-
zany zosta³ przez KW PSP w pe³ni spraw-
ny, jednak¿e konieczno�ci¹ by³a wymia-
na paru niezbêdnych podzespo³ów, na
które w jednostce brakowa³o �rodków.
Z pomoc¹ po�pieszy³  nam w³a�ciciel
Firmy �SZIK� z Tyczyna Pan Henryk Szy-
de³ko, który nieodp³atnie przekaza³ nam
wszystkie niezbêdne czê�ci do samocho-
du operacyjnego.
      Wszystkim serdecznie dziêkujê za po-
moc w imieniu Stra¿aków OSP z Tyczyna.Aktualno�ci.
> Niebawem trzech Stra¿aków wyjedzie do
o�rodka szkoleniowego w Nisku, aby
wzi¹æ udzia³ w szkoleniu Ratowników Me-

 

 
dycznych. ̄ yczê im powodzenia w szko-
leniu i pozytywnego zdania egzaminu.
> Rozpoczê³y siê treningi dru¿yny OSP,
której nowym trenerem zosta³ asp. Stani-
s³aw Magda. Trudne przed nim zadanie,
bior¹c pod uwagê, ¿e zawody s¹ plano-
wane zaraz po wakacjach.
> Trwaj¹ koñcowe prace przy witrynie in-
ternetowej, w której pragniemy umie�ciæ
wszystkie informacje zwi¹zane z Nasz¹
jednostk¹ (zdjêcia sprzed lat i aktualne,
wydarzenia, zdjêcia naszych stra¿aków,
a tak¿e wszystkie zdarzenia na terenie
gminy).                       Tomasz Zawadzki
                           Komendant OSP Tyczyn

15 maja 2005 r. w Niedzielê Zes³a-
nia Ducha �wiêtego w godzinie 20.30 na
ul. 3-go Maja w Rzeszowie (przy ko�ciele
Farnym) odbêdzie siê plenerowy koncert
- uroczyste wystawienie Oratorium
�Wo³a Nas Pan�  W³odzimierza
Korcza i Ernesta Brylla.

Ten wspania³y utwór, którego
premiera odby³a siê wiosn¹ 2000 r.

Oratorium
�Wo³a Nas Pan� w Katedrze Oliwskiej w Gdañsku, prezen-

towany by³ w wielu presti¿owych miej-
scach w kraju i za granic¹, m.in. w USA w
s³ynnym gmachu Chicagowskiej Filhar-
monii z okazji 25 rocznicy pontyfikatu Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II.

W koncercie wyst¹pi¹ znakomici
soli�ci: Alicja Majewska, Dorota Osiñska,
Ewa Uryga, Marek Ba³ata, Zbigniew Wo-
decki. Towarzyszyæ im bêdzie Orkiestra
Kameralna Filharmonii Rzeszowskiej i rze-
szowscy chórzy�ci.

Przedsiêwziêcie to, któremu patro-
nuje Biskup Rzeszowski, bêdzie g³ównym
punktem  obchodów �wiêta ulicy 3 Maja,
dawnej Paniagi. Spektakl mo¿e siê odbyæ
przede wszystkim dziêki sponsorom,
w�ród których - obok  w³adz miasta
Rzeszowa - jest tak¿e Gmina Tyczyn.

Serdecznie zapraszamy naszych
mieszkañców do pos³uchania i obejrzenia
tego wyj¹tkowego koncertu.
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Ci¹g dalszy ze strony 1

Nasi znów gór¹!
z wynikiem 89954 pkt., a II miejsce z pra-
wie identycznym wynikiem, bo tylko
o trzy punkty mniej, zaj¹³ prowadzony
przez mgr Danutê Tadlê zespó³ �Ozon�
ze Szko³y Podstawowej w Tyczynie.

Dorobek punktowy �Tygrysów�
i �Ozonu�  by³ tak du¿y, ¿e inne zespo³y
zosta³y daleko w tyle - trzeci w klasyfika-
cji zespó³ z Pi³y zdoby³ 23974 pkt. Indywi-
dualnie te¿ dominowali nasi zawodnicy.

W kat. szkó³ podstawowych naj-
wy¿ej uplasowali siê:
I miejsce Ania Macio³ek z Kielnarowej,
II m. Pawe³ Macio³ek z Kielnarowej,
III m. Sebastian Wróbel  z Tyczyna,
IV-VI Agata Rydzik z Lublina, Mateusz
Chort i Patrycja Chort z Pi³y, a miejsca VII-
X odpowiednio:  Mateusz Kuna, Micha³
Kusz, Adrian Ko�ció³ek i Kasia Kuc -
wszyscy z Kielnarowej.

Na uroczystym podsumowaniu
konkursu uczniowie, oprócz dyplomów,
odebrali nagrody w postaci cyfrowych
odtwarzaczy MP3  i  akcesoriów kompu-
terowych. Nagrody otrzyma³y te¿ szko³y
(encyklopedie multimedialne) oraz opie-
kunowie (programy komputerowe).

Opiekunowie serdecznie dziêkuj¹
Panu Burmistrzowi za sfinansowanie
 wyjazdu do Warszawy, dziêki której  Sto-

     Opiekun zespo³u �Zielone Tygrysy�
       Wac³aw Warda

Na Starówce...
                                                                                              ...w porcie lotniczym na Okêciu

licê zobaczyli nie tylko nagrodzeni ucznio-
wie, ale równie¿ ci, którzy najbardziej wy-
ró¿nili siê w pracy obu  zespo³ów.

Szczegó³owe informacje o konkur-
sie s¹ na stronie www.agenda21.pl

26 i 27 kwietnia br. gimnazjali�ci
z Tyczyna zmagali siê z ogólnopolskim eg-
zaminem, którego wyniki wp³ywaj¹ na to,
do jakiej szko³y �redniej zostan¹ przyjêci.
Podczas 2-godzinnego sprawdzianu
uczniowie musieli odpowiedzieæ na 33
pytania (testowe i otwarte) z przedmio-
tów humanistycznych i matematyczno-
przyrodniczych. Podobnie jak rok temu,
gimnazjali�ci otrzymali trzy warianty ar-
kuszy z zadaniami egzaminacyjnymi.
W ka¿dym by³y te same pytania i odpo-
wiedzi do wyboru, ale u³o¿one w ró¿nej
kolejno�ci. Chodzi³o o utrudnienie dla
tych, którzy chcieliby �ci¹gaæ. Rok temu
�z powodu niesamodzielno�ci� musia³o
powtarzaæ egzamin 1955 gimnazjalistów.
Egzamin mia³ na celu sprawdzenie wiedzy
i umiejêtno�ci uczniów.

Gimnazja lny   t e s t

                        Ci¹g dalszy na stronie 10
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£awki rozstawione by³y jak pod-
czas  matury. Ka¿dy siedzia³ osobno i nie
ze swoj¹ klas¹. Wszyscy byli elegancko
ubrani. Panowa³y wielkie emocje. Do szko-
³y zakaz wstêpu mieli m³odsi uczniowie,
nauczyciele spoza komisji i rodzice. Egza-
min by³ powszechny i obowi¹zkowy dla
wszystkich uczniów. Za ka¿d¹ jego czê�æ
mo¿na by³o zdobyæ 50 pkt. Ka¿dy jednak,
kto stawi³ siê na egzamin, zda³ go bez
wzglêdu na wynik, bowiem do zaliczenia
nie ma potrzebnych limitów punktów. Ci,
którzy z przyczyn losowych nie pojawili
siê na egzaminie, bêd¹ mogli przyst¹piæ
do niego 15 i 16 czerwca.

Teraz gimnazjali�ci - oczekuj¹c na
wyniki - do koñca maja musz¹ z³o¿yæ po-
dania do szkó³ �rednich. Od 24 do
28 czerwca przyjmowane bêd¹ kopie �wia-
dectw ukoñczenia gimnazjum i kopie za-
�wiadczeñ o wynikach egzaminu gimna-
zjalnego. 29 czerwca br., najpó�niej o godz.
13.00, szko³y �rednie musz¹ og³osiæ listy
przyjêtych. A od 29 czerwca do 1 lipca
nale¿y donie�æ orygina³y dokumentów;
jest to traktowane jako potwierdzenie woli
podjêcia nauki w danej szkole.
A oto, co powiedzieli nam zdajacy egza-
min gimnazjali�ci.
Natalia Wilk i Katarzyna Knutel: Testy
by³y o wiele trudniejsze ni¿ te próbne,
zw³aszcza czê�æ matematyczno-przyrod-
niczy w której by³o du¿o pytañ z chemii

Gimnazjalny test
Ci¹g dalszy ze strony 9

i fizyki. To by³ du¿y stres. Ale mamy na-
dziejê, ¿e bêdzie dobrze. W przysz³o�ci
chcia³yby�my podj¹æ naukê w technikum,
ale na razie zaczekamy na wyniki.
Anna Krztoñ, Sylwia G³owacka, Barba-
ra Kawalec: My�limy, ¿e bêdzie dobrze.
Zadania testowe nie by³y takie trudne.
Trzeba by³o tylko uwa¿nie czytaæ fragmen-
ty do³¹czonych tekstów. Trochê gorzej
by³o ju¿ czê�ci¹ matematyczno-przyrod-
nicz¹. A co pó�niej? Mo¿e razem pójdzie-
my do technikum fryzjerskiego?
Ewelina, Aneta, Justyna, Gabriela z kl.
III c: Egzamin jak egzamin. By³o du¿y py-
tañ podchwytliwych, ale najtrudniejsze
by³y przygotowania, bo uczyli�my siê za-
równo na egzamin jak i na bie¿¹ce zajêcia.
P³akaæ bêdziemy gdy przyjdzie nam siê
rozstaæ, a teraz idziemy �wiêtowaæ, bo je-

ste�my ju¿ po. Jutro znowu szko³a i kolej-
ne sprawdziany. I znów trzeba siê uczyæ.
Pawe³ Kunica i Mateusz Szyszka: Ca³y
ten egzamin to tylko po to, by sprawdziæ
siebie i nauczycieli. Jak posz³o? Wszyst-
ko siê oka¿e. Na pewno czê�æ humani-
styczna by³a ³atwiejsza od matematycz-
no-przyrodniczej. Co do przysz³o�ci,
chcia³bym kontynuowaæ naukê w szkole
wojskowej, a kolega w technikum samo-
chodowym.
Pawe³ Mita³: My�lê, ¿e napisa³em dobrze,
ale nie chcê zapeszaæ.
Krzysztof Pocz¹tek: By³o tak sobie.
Dobrze, ¿e rozprawki nie by³o. Najwiêcej
problemów sprawi³a mi czê�æ matematycz-
no-przyrodnicza. My�lê jednak, ¿e nie od-
powiedzia³em najgorzej.
                   Zebra³a Magdalena Cag

14 kwietnia br. w Szkole Podsta-
wowej w Budziwoju po raz drugi odby³
siê �Quiz matematyczny� dla uczniów
szkó³ gminy Tyczyn. Celem konkursu by³o
rozwijanie zainteresowañ matematycznych
uczniów, motywowanie ich do zespo³o-
wej rywalizacji i wdra¿anie do pracy z gru-
p¹. Przygotowane zadania dotyczy³y ma-
tematyki, ale wymaga³y te¿ od uczestni-
ków pewnego zasobu wiedzy ogólnej.

W tym roku do rywalizacji przy-
st¹pi³y trzyosobowe dru¿yny z 5 szkó³:
w Bia³ej, Hermanowej, Kielnarowej, Ma-
tysówce oraz w Budziwoju. Pojedynek
miêdzy grupami by³ bardzo zaciêty i wy-
równany, wzbudza³ w�ród uczestników
sporo emocji. Zwyciê¿y³a dru¿yna go-
spodarzy: Wojciech Matwij, £ukasz
Groszek i Mateusz Chmiel.

Jury z³o¿one z  nauczycieli - opie-
kunów grup, któremu przewodniczy³a  wi-

Quiz matematyczny

cedyrektor mgr Zofia Ró¿ycka, ocenia³o
wykonanie przez zespo³y zadañ oraz roz-
strzyga³o kwestie sporne.

Organizacj¹ quizu zajê³a siê grupa
uczniów z  klasy VI a, która z zaanga¿owa-

niem w³¹czy³a siê w przygotowanie deko-
racji i poczêstunku oraz w obs³ugê  impre-
zy. Pozyskane dziêki pomocy p. Jacka
Kotuli �rodki finansowe z funduszu Rady
So³eckiej, pozwoli³y na przeprowadzenie
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Polecane
adresy internetowe

Od kilku lat uczniowie klas I-III
z siedmiu szkó³ podstawowych gminy Ty-
czyn, spotykaj¹ siê na konkursie ortogra-
ficznym organizowanym w ramach Gmin-
nego Forum Samokszta³ceniowego Na-
uczycieli. 27 kwietnia br. uczestników kon-
kursu o tytu³ Mistrza Ortografii  go�ci³a
Szko³a Podstawowa w Budziwoju.

Uczniowie, którzy brali udzia³ w
konkursie:
> SP Tyczyn - Paulina Kaplita, Weronika
Brzêk, Monika £obaza, Mateusz Zawada,
Marcin Gniewek, Maria Zegar;
> SP Bia³a  - Magdalena Kozak, Agata
Szostek, Dominika Jucha;
> SP Kielnarowa - Bart³omiej Filip, Joan-
na Oczo�;
> SP Matysówka - Bernadetta Szyszka,
Aleksandra Szczoczarz, Iwona Kmiotek;
> SP Hermanowa - Gabriela Bieda, Micha³
Kalandyk, Karolina Nieckarz;
> SP Borek Stary - Magdalena Pluta,
Anna Pluta, Martyna Ku�nierz;
> SP Budziwój - Ewelina Terech, Dagmara
Mi�, Aleksandra Jurek, Maciej Szymañski,
Maciej Ziarnik, Dagmara Janda.

Dzieci zmaga³y siê z testem orto-
graficznym opracowanym przez nauczy-
cielki kszta³cenia zintegrowanego pracu-

                              Organizator konkursu
                      mgr Anna Sawicka

j¹ce w naszej szkole. Zadania konkurso-
we zosta³y zró¿nicowane ze wzglêdu na
wiek uczniów.

W oczekiwaniu na wyniki, dzieci
obejrza³y inscenizacjê pt.,,Poznajemy pol-
skie miasta� przygotowan¹ przez uczniów
klasy IIIb pod kierunkiem mgr Haliny
Szybki oraz przedstawienie kukie³kowe
pt.,,Smok ze smoczej jamy� w wykonaniu
szkolnego teatrzyku ,,Ma³y Skrzat�. Po-
mimo konkursowych emocji, u�miechniê-
te buzie dzieci �wiadczy³y o tym, ¿e by³a
to  te¿ wspania³a zabawa, okazja do spo-
tkania siê z rówie�nikami z innych szkó³.

Uczniowie doskonale poradzili
sobie z ortograficznymi zagadkami, tek-
stem z lukami, wykazali siê znajomo�ci¹
zasad ortografii. �wiadcz¹ o tym wyniki
konkursu - dwudziestu dwóch uczniów
zdoby³o tytu³ Mistrza Ortografii, a piêciu
zosta³o Wicemistrzami Ortografii.

Ka¿dy uczestnik konkursu otrzy-
ma³ pami¹tkowy dyplom, s³ownik orto-
graficzny oraz s³odki upominek.

 

            mgr Agnieszka Janowska
                mgr Ewa Morlak
                     SP Budziwój

konkursu oraz na zakup nagród rzeczo-
wych dla wszystkich uczestników.

Pragnê podziêkowaæ nauczyciel-
kom: mgr Alicji Wo�niak, mgr Agniesz-
ce Najdeckiej, mgr Annie Kozdra� oraz
mgr Lidii Kupiszewskiej za przyjêcie za-
proszenia do konkursu, przygotowanie

uczniów do podjêcia rywalizacji oraz za
opiekê nad nimi. Mam nadziejê, ¿e w przy-
sz³o�ci  spotkamy siê na kolejnych edy-
cjach tej formy matematycznych zmagañ.

www.polska.pl
Portal prezentuje najnowsze informacje
o Polsce w dzia³ach Polityka, Gospodar-
ka, Nauka, Kultura, Spo³eczeñstwo, Sport.
www.kprm.gov.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - znaj-
dziesz tu ³¹cza do serwisów interneto-
wych wszystkich urzêdów centralnych.
www.sejm.gov.pl
Szukasz aktów prawnych? Skorzystaj
z Internatowego Systemu Informacji
Prawnej.
www.europa.eu.int
Chcesz pracowaæ, mieszkaæ, studiowaæ
i podró¿owaæ po krajach UE? Portal Unii
Europejskiej jest ju¿ w jêzyku polskim!
Kliknij, a nie po¿a³ujesz.
www.pbi.edu.pl
Szukasz lektur szkolnych? Polska Biblio-
teka Internetowa - cyfrowa skarbnica wie-
dzy i kultury narodowej, zawiera zbiór
literatury polskiej.
www.interklasa.pl
Polecamy multimedialne pomoce nauko-
we, testy egzaminacyjne i porady, serwisy
tematyczne, scenariusze lekcji i prezenta-
cji dydaktycznych, a tak¿e nauczycielsk¹
Internetow¹ Ksiêgarniê Edukacyjn¹.
www.naukawpolsce.pap.pl
W serwisie publikowane s¹ informacje
i artyku³y dotycz¹ce najwybitniejszych
osi¹gniêæ polskich naukowców w kate-
goriach: Cz³owiek, Zdrowie, Spo³eczeñ-
stwo, Przyroda, Technika, Kosmos.
www.olimpijski.pl
Najwiêkszy polski portal o tematyce spor-
towej! Zawiera archiwum materia³ów
o najwa¿niejszych wydarzeniach sporto-
wych oraz nagrañ multimedialych
dokumentuj¹cych sukcesy polskich
olimpijczyków.
http://weather.icm.edu.pl
Internetowa numeryczna prognoza pogo-
dy wyliczana przez najwiêkszy dzia³aj¹cy
w Polsce superkomputer - sprawd�, jaka
pogoda bêdzie jutro w Twoim regionie.
Przypominamy, ¿e w Bibliotece w Tyczy-
nie dzia³a �czytelnia internetowa�, czyli
bezp³atny punkt dostêpu do internetu.
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> Jakie tematy z historii ciesz¹ siê naj-
wiêksz¹ popularno�ci¹ w�ród uczniów?
- P. L.: Tematy zwi¹zane z histori¹ poli-
tyczn¹ i wojnami. W klasie I s¹ to czasy
Mieszka I i Boles³awa Chrobrego, w II cza-
sy Jagiellonów. W klasie III okres ostat-
niej wojny �wiatowej. Du¿¹ rolê w zainte-
resowaniu przedmiotem odgrywaj¹ pomo-
ce dydaktyczne, np. uczniowie klas pierw-
szych bardzo lubi¹ pracowaæ z map¹ ma-
gnetyczn¹. Niezwykle pomocne s¹ tak¿e
filmy; dziêki nim prawie ka¿dy gimnazjali-
sta wie, kto walczy³ pod Grunwaldem
i przed kim broniono Jasnej Góry.
> W jaki sposób stara siê Pan rozbudziæ
zainteresowanie uczniów przedmiotem?
- W. D.: Aby nauczyciel móg³ pomóc
w rozwoju twórczych umiejêtno�ci
uczniów, musi poznaæ ich zdolno�ci i za-
interesowania, okre�liæ temperament, mo-
tywacje, potrzeby i aspiracje oraz dosto-
sowaæ proces nauczania do procesu ucze-
nia siê. Wa¿nym czynnikiem psycholo-
gicznym w uczeniu siê jest równie¿ moty-
wacja (dobra ocena, uznanie w oczach na-
uczyciela czy kolegów).

Staramy siê zaoferowaæ m³odzie¿y
szerok¹ gamê ró¿norodnych form czy
ciekawych zajêæ edukacyjnych. Organi-
zujemy wiêc wycieczki dydaktyczne np.
do skansenów, czy te¿ wycieczki eduka-
cyjne na lekcje muzealne do zamku  w £añ-
cucie.  Przeprowadzamy szkolne konkur-
sy historyczne na poziomie trzech klas.
W miarê posiadanych �rodków finanso-
wych, staramy siê finalistom fundowaæ
nagrody.

Byli�my te¿ pomys³odawcami or-
ganizowania konkursów historycznych
dla szkó³ gimnazjalnych z Doliny Strugu.
Ju¿ dwukrotnie przeprowadzali�my takie
konkursy, a nasi uczniowie zdobywali
czo³owe lokaty. Wspó³pracujemy z Mu-
zeum Regionalnym w Tyczynie. W ramach
tej wspó³pracy zorganizowali�my dwie
wystawy: �Spo³eczeñstwo polskie u pro-
gu niepodleg³o�ci� oraz  �Kampania wrze-
�niowa�. Przyk³adamy równie¿ du¿e zna-
czenie do pokazania pracy naszych
uczniów lokalnej spo³eczno�ci. Ostatnim
tego przyk³adem by³o widowisko teatral-
ne z okazji rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja.

Dziêkujê za rozmowê.

Ci¹g dalszy ze strony 3

Sukcesytyczyñskichgimnazjalistów Ci¹g dalszy ze strony 1

konieczne jest naniesienie zmian w Wie-
loletnim Planie Inwestycyjnym. Za wy-
konane zadanie p³atno�æ realizowana bê-
dzie w 2006 r., natomiast wniosek musi
byæ z³o¿ony w roku 2005;
> zaopiniowania propozycji planu aglo-
meracji Rzeszowa. Wojewoda Podkar-
packi, realizuj¹c ustawê Prawo Wodne,
poleci³ Gminie Rzeszów przygotowanie
propozycji planu aglomeracji Rzeszowa.
Aglomeracja ta obejmuje równie¿ teren
Gminy Tyczyn. We wrze�niu ubr. zosta³a
podana do Biura Rozwoju Miasta Rze-
szowa propozycja planu aglomeracji z
Gminy Tyczyn w zakresie istniej¹cej i pla-
nowanej kanalizacji sanitarnej odprowa-
dzaj¹cej �cieki do oczyszczalni miasta
Rzeszowa. Propozycja ta zosta³a przyjê-
ta. Uwzglêdniono w niej istniej¹c¹ sieæ
kanalizacji o ³¹cznej d³ugo�ci 116 km w
miejscowo�ciach: Bia³a, Budziwój, Ma-
tysówka, Tyczyn i Hermanowa oraz pla-
nowane w miejscowo�ciach: Borek Sta-
ry i Kielnarowa (rok 2005 - 17 km, rok
2006 - 16 km). Ustalenie obszarów i gra-
nic aglomeracji przez Wojewodê z
uwzglêdnieniem naszej Gminy spowodu-
je ujêcie planowanych zadañ inwestycyj-
nych w Krajowym Programie Oczyszcza-
nia �cieków Komunalnych;
> wyra¿enia zgody na przyst¹pienie
Gminy Tyczyn w poczet Cz³onka Wspie-
raj¹cego Podkarpacki Bank ̄ ywno�ci.
Podkarpacki Bank ¯ywno�ci od marca
br. na terenie województwa podkarpac-
kiego realizuje Europejski Program Po-
mocy ̄ ywno�ciowej Najbardziej Potrze-
buj¹cym �PEAD�, który funkcjonuje
w krajach UE od 1987 r.  G³ównym celem
programu jest walka z ubóstwem i nie-
do¿ywieniem najubo¿szych grup spo-
³ecznych poprzez przekazanie ¿ywno�ci
dla organizacji pozarz¹dowych dzia³a-
j¹cych na rzecz osób ubogich i porze-
buj¹cych pomocy. Realizuj¹c program,
Bank ̄ ywno�ci bêdzie przekazywa³ do
gminy artyku³y spo¿ywcze zgodnie ze
zg³oszonym zapotrzebowaniem oraz licz-
by podopiecznych uprawnionych do
korzystania z pomocy. Bank zapewnia
profesjonalne magazynowanie artyku-
³ów ¿ywno�ciowych i przestrzeganie
wymagañ epidemiologiczno-sanitar-
nych. Bank nie zapewnia transportu ar-
tyku³ów spo¿ywczych. Przyst¹pienie
Gminy Tyczyn w poczet Cz³onka Wspie-
raj¹cego PB¯ umo¿liwi korzystanie z po-
mocy ¿ywno�ciowej. Gmina jako cz³o-

Rada uchwali³a...

                                Alicja Kustra

nek wspieraj¹cy bêdzie przekazywaæ
kwotê 2000 z³ rocznie jako op³atê cz³on-
kowsk¹, która bêdzie przeznaczona na
koszty ponoszone przez Bank (op³aty
za rozmowy telefoniczne, zatrudnienie,
wynajêcie magazynów i ch³odni, kosz-
ty energii). Gmina Tyczyn przyjmuj¹c
¿ywno�æ sk³adowaæ j¹  bêdzie w Domu
Parafialnym w Tyczynie, gdzie bêdzie
w trybie pilnym rozdana potrzebuj¹cym,
zgodnie  z limitem przypadaj¹cej ¿ywno-
�ci dla 1 osoby. Pierwsza dostawa ¿yw-
no�ci z Banku dla ubogich mieszkañców
gminy Tyczyn mia³a miejsce w dniach
21-23 kwietnia br., nastêpna spodziewa-
na jest w po³owie maja;
> przeznaczenia do sprzeda¿y mienia
komunalnego. Do sprzeda¿y w drodze
przetargu przeznaczone bêd¹ dwie dzia³-
ki w Kielnarowej o ³¹cznej pow. 43 ary
(pogranicze Kielnarowej i Chmielnika).
Zainteresowani kupnem s¹ przedsiêbior-
cy, którzy chc¹ tu wybudowaæ nowocze-
sny zak³ad produkcji urz¹dzeñ do druku;
> ustalenia wynagrodzenia dla Burmi-
strza. Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
zosta³y zmienione stawki wynagrodze-
nia zasadniczego i dodatku funkcyjne-
go wójtów, burmistrzów, starostów i mar-
sza³ków województw. Burmistrzowi Gmi-
ny z dniem 1 stycznia br. przys³uguje wy-
nagrodzenie w kwocie 6.864 z³, na któr¹
sk³adaj¹ siê:
- miesiêczne wynagrodzenie zasadnicze
w wysoko�ci 3.720 z³;
- dodatek funkcyjny w kwocie 1.380 z³;
- dodatek specjalny w wysoko�ci 20%
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego w kwocie 1.020 z³;
- dodatek za wys³ugê lat w wysoko�ci
20% wynagrodzenia zasadniczego
w  kwocie 744 z³.                                   (bs)

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

29 maja 2005 r.
Termin sk³adania tekstów up³ywa

18 maja 2005 r.
                  Zdjêcia mile widziane

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje  mieszkañców  gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
 od 8.00 do 15.30

                                      (I piêtro)
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Stanowisko oferowane       numer oferty
- przedstawiciel handlowy 1459
- elektronik 1458
- prac. produkcyjny -gastronomia 1457
- brukarz 1456
- kierowca kat C+E 1455
- doradca klienta 1454
- cukiernik 1453
- szwaczka 1452
- kierowca C+E 1450
- pracownik ochrony 1446

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.

Bezrobocie w statystyce

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.

Stopa bezrobocia w gminie Ty-
czyn w pierwszym kwartale 2005 r. kszta³-
tuje siê na poziomie 13,9% i jest wy¿sza
o 1,7% w porównaniu z koñcem 2004 r.
Wi¹¿e siê to z sezonem zimowym i sta-
gnacj¹ na rynku pracy.

Tyczyn jako miasto charakteryzu-
je do�æ du¿a stopa bezrobocia, choæ nie
jest ona najwy¿sza w gminie. Tylko
21 osób spo�ród 128 posiada prawo do
zasi³ku (ok.16%).

Z prawem do zasi³ku Bez prawa do zasi³ku  
Kobiety Mê¿czy�ni Kobiety Mê¿czy�ni 

RAZEM 

Gmina 
TYCZYN 

38 70 421 369 898 

Miasto 
TYCZYN 

11 10 126 101 248 

RAZEM 48 80 547 470 1145 
 

Pozostali spo�ród bezrobotnych
nie posiadaj¹ ¿adnych �rodków do ¿ycia
i zmuszeni s¹ do korzystania z ró¿nego
rodzaju pomocy Miejsko-Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej. W GCP za-
rejestrowane s¹ tak¿e ma³¿eñstwa, co
nasila tragiczn¹ sytuacjê cz³onków ich
rodzin. W GCP mo¿na uzyskaæ odpo-
wiednie za�wiadczenie, które potwierdza
posiadanie statusu bezrobotnego. Z ta-
kim za�wiadczeniem mo¿na udaæ siê od
M-GOPS w celu uzyskania pomocy.

 
B+Z B-Z  

Miejscowo�æ 
Kobiety Mê¿czy�ni Kobiety Mê¿czy�ni Razem 

Stopa 
bezrobocia 

(%) 
BIA£A 2 8 55 42 107 10,9 
BOREK STARY 7 12 56 56 131 15,6 
BUDZIWÓJ 10 11 80 74 175 9,7 
HERMANOWA 14 28 133 96 271 21,5 
KIELNAROWA 3 9 54 68 134 14,6 
MATYSÓWKA 1 2 43 33 79 11,5 
TYCZYN 11 10 126 101 248 13,5 

RAZEM 48 80 547 470 1145 13,9 

Niepokoj¹cym zjawiskiem
jest zmniejszaj¹ca siê liczba osób
bezrobotnych posiadaj¹cych prawo
do zasi³ku: z 14,8% na koniec 2004 r.
do 11% w pierwszym kwartale 2005.
Analizuj¹c dane zawarte w tabeli
obok zauwa¿yæ mo¿na, ¿e najwiêk-
sza stopa bezrobocia w dalszym ci¹-
gu wystêpuje w Hermanowej
i kszta³tuje siê na poziomie 21,5%.
Do�æ du¿e bezrobocie wyst¹pi³o
w Borku Starym - wzrost o 3% w po-
równaniu do koñca 2004 r.

                     Sabina Skoczylas
                Katarzyna Sobkowicz

   Informujemy, ¿e dzieñ 21 maja  br.
(sobota) jest dniem roboczym dla
Powiatowego Urzêdu Pracy w Rzeszo-
wie, godz. urzêdowania 7.00 - 15.00
w zamian za 27 maja br.  (pi¹tek), który
jest dniem wolnym od pracy.

Natomiast najni¿sze bezrobocie
wystêpuje w Budziwoju i w Bia³ej, co
wi¹¿e siê z lepsz¹ lokalizacj¹ i dostêpno-
�ci¹ do rynku pracy stolicy Podkarpacia.

Zauwa¿a siê równie¿ niewielk¹
ilo�æ ofert pracy dla kobiet, dlatego sta-
nowi¹ one tak wysoki procent po�ród
bezrobotnych.

Centrum Promocji Biznesu przy
wspó³pracy z Marsza³kiem i Wojewod¹
Podkarpackim organizuje czwart¹ edycjê
konkursu �Podkarpacka Nagroda Gospo-
darcza�, którego ide¹ jest tworzenie jak
najlepszego wizerunku podkarpackich
przedsiêbiorstw. Patronat medialny nad
imprez¹ objê³a TVP Rzeszów, Radio Rze-
szów, �Super Nowo�ci� i Puls Biznesu.

W³adze Gminy Tyczyn gor¹co za-
chêcaj¹ firmy dzia³aj¹ce na naszym tere-
nie do uczestnictwa w tym presti¿owym
przedsiêwziêciu, uczestnictwo w  tym
konkursie to promocja naszego regionu
na forum województwa i ca³ego kraju. Fir-
my bior¹ce udzia³ w konkursie na pewno
utrwal¹ wizerunek gminy - jako miejsca
gdzie mo¿na efektywnie prowadziæ inte-
resy. Sam fakt uczestnictwa w konkursie
pozwala na promocjê firmy, podkre�la jej
znaczenie i aktywno�æ na rynku.   (e.ch.)

Podkarpacka
Nagroda Gospodarcza
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Od 31 marca do 13 kwietnia br.
w Publicznym Gimnazjum w Tyczynie od-
by³a siê wystawa pt. �Tyczyn dawniej
i dzi��. Wystawa ta, po�wiêcona pamiêci
poleg³ych mieszkañcom Tyczyna i okolic
w czasie I i II wojny �wiatowej, zosta³a
przygotowana przez uczniów, pod kierun-
kiem opiekunów: mgr Danuty Koziñskiej,
mgr Celiny Zych-Krzanowskiej, mgr
Marii Fia³kiewicz-Górki oraz mgr Hali-
ny Krzysztofiñskiej. Wystawa zawiera³a
ponad 60 eksponatów i podzielona by³a
na 3 tematyczne dzia³y:
- pami¹tki wojenne,
- jak ¿yli nasi dziadkowie?- wystawa sprzê-
tu gospodarstwa domowego, przedmio-
tów kultu religijnego, rzemios³a, urz¹dzeñ

Tyczyn dawniej i dzi�
technicznych, �rodków p³atniczych i in-
nych oraz
- Tyczyn dawniej i dzi� oczami gimnazjali-
sty - prace plastyczne.

Celem przygotowanej ekspozycji
by³o pog³êbienie wiedzy o kulturze i hi-
storii w³asnego regionu oraz pokazanie
odchodz¹cych w zapomnienie przedmio-
tów codziennego u¿ytku, które stanowi¹
czê�æ tradycji i historii naszego regionu,
bo jak mówi stare przys³owie �Cudze znaæ
dobrze - swoje obowi¹zek�.

Organizatorzy wystawy sk³adaj¹
podziêkowania pani mgr Renacie Rzep-
ce, za sprawowanie opieki nad uczniami
przygotowuj¹cymi prace plastyczne.
                                                             (h.k.)

Gmina Tyczyn
36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18

tel. (0-17) 22 19 310, www.tyczyn.pl,
e-mail: tyczyn@intertele.pl,

og³asza
przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
na sprzeda¿ nieruchomo�ci wykazanych
w poni¿szej tabeli.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 czerwca
2005 r. o godz. 9.15 w Urzêdzie Gminy
i Miasta w Tyczynie (sala konferencyjna).
Warunkiem udzia³u w przetargu jest
wp³ata wadium w gotówce na konto Urzê-
du Gminy i Miasta w Tyczynie w Banku
Spó³dzielczym w Tyczynie nr konta: BS
Tyczyn 8091640008-2001-0000-0286-0018
lub w kasie Urzêdu do 17 czerwca 2005 r.
Wadium wp³acone przez uczestnika, któ-
ry wygra³ przetarg, zalicza siê na poczet
ceny nabycia nieruchomo�ci. Wadium
wp³acone przez innych uczestników prze-
targu podlega zwrotowi w kasie Urzêdu
Gminy i Miasta w Tyczynie w terminie
3 dni od dnia zamkniêcia, uniewa¿nienia
lub odwo³ania przetargu.
Uczestnik przetargu, który przetarg wy-
gra³, zostanie zawiadomiony w ci¹gu
21 dni od daty zamkniêcia przetargu o miej-
scu i terminie zawarcia umowy notarial-
nej. Wyznaczony termin nie mo¿e byæ krót-
szy ni¿ 7 dni od dnia dorêczenia zawiado-
mienia.

 
Lp. 

Jednostka 
ewidencyj na 

(gmina) 

Obrêb  
(wie�) 

Nr 
dzia³ki 

Nr  
ksiêgi 

wieczystej  

Pow.  
dzia³ki  
(ha) 

Opis  
nieruchomo�ci 

Przeznaczenie  
wg planu 

zagospodaro- 
wania 

przestrzennego 
(wa¿nego do 
 31 grudnia 

2003r.) 

Cena  
wywo³. 

(z³) 
Wadium 

(z³) 

1. Tyczyn Kielnarowa 1654/1 
KW 

41529 0,3500 

Niezabudowana, 
wolna od 
obci¹¿eñ i nie 
jest przedmiotem 
zobowi¹zañ 

Tereny rolne 2 000 200 

2. Tyczyn Hermanowa 2624/4 
KW 

43166 
1,9800 

Niezabudowana, 
wolna od 
obci¹¿eñ i nie 
jest przedmiotem 
zobowi¹zañ 

Tereny rolne 10 800 1 080 

3. Tyczyn Tyczyn 
2211 
2214 

KW 
43434 

0,4205 
0,2335 

Niezabudowana, 
wolna od 
obci¹¿eñ i nie jest 
przedmiotem 
zobowi¹zañ 

Tereny rolne 7 500 750 

 

Wp³ata wylicytowanej ceny nabycia
nieruchomo�ci winna nast¹piæ nie pó�niej
ni¿ na 3 dni przed zawarciem umowy
notarialnej.  Nabywcy, który nie ui�ci³
op³aty w wy¿ej wymienionym terminie,
jak równie¿, który nie stawi siê bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie

wskazanym w zawiadomieniu, nie przys³u-
guje roszczenie prawa w³asno�ci
nieruchomo�ci, a wadium nie podlega
zwrotowi.
Koszty zwi¹zane z nabyciem  nierucho-
mo�ci ponosi nabywca nieruchomo�ci
(op³aty s¹dowe i notarialne).

Burmistrz Gminy Tyczyn zastrzega so-
bie prawo do odwo³ania og³oszonego
przetargu oraz do uniewa¿nienia przetar-
gu bez uzasadnionej przyczyny.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
w Urzêdzie Gminy i Miasta w Tyczynie,
ul. Rynek 18, pok. 11, tel. 22 19 310,  w. 11.



15G£OS TYCZYNA      9/2005

Tenis sto³owy.

                             Ryszard Rz¹sa

Trwa maraton tenisowy; w ostat-
nich dwóch tygodniach tenisi�ci Jaru ro-
zegrali wa¿ne mecze ligowe i brali udzia³
w licz¹cych siê turniejach.
> Dru¿yna mêska w II lidze zremisowa³a
na wyje�dzie z LKS £¹ki Strzy¿owskie
5:5oraz pokona³a UKS Agra II Olesno 6:4,
zapewniaj¹c siebie II-ligowy byt na przy-
sz³y sezon.
> �wietnie spisali siê w rozgrywkach IV
ligi tenisi�ci rezerw naszego klubu, którzy
w ostatnich meczach pokonali MKS £añ-
cut, AZS Rzeszów II, Jordan Wola Ma³a
II i zremisowali z LKS II K¹kolówka trac¹c
tylko ten punkt w obu rundach zdecydo-
wanie zwyciê¿aj¹c w grupie IV ligi. Pozo-
sta³y mecze bran¿owe z MKS Mielec
o wej�cie do III ligi (29 maja i 4 czerwca
br.). Dru¿ynie w tych ostatnich meczach
wystêpowali Karol Wania, Dawid �l¹cz-

ka, Piotr Basta, Jakub Pa�ko i £ukasz
Pyziak.
> W III lidze kobiet odby³y siê w tym cza-
sie dwa mecze, w których na wyje�dzie
dru¿yna Jaru pokona³a 8:2 Wielopole
Skrzyñskie oraz 10:0 Korzeniów. Do roze-
grania pozosta³ jeszcze mecz z KKTS Kro-
sno II na wyje�dzie, ale wobec wygrania
pierwszego meczu 10:1 my�limy, ¿e ju¿ wi-
celider nas nie dogoni i nawet na w³asnych
��mieciach� nie ogra nas do zera, a to zna-
czy, ¿e kobiety z Jaru awansuj¹ do II ligi.

Poza meczami ligowymi odby³o siê
kilka turniejów indywidualnych.
> We Frysztaku odby³y siê mistrzostwa
woj. podkarpackiego, gdzie Kielnarowa
broni³a tytu³u mistrza klubowego z roku
poprzedniego. Niestety, tym razem �Ja-
rowcy� musieli siê zadowoliæ II miejscem
i mniejszym pucharem, ustêpuj¹c repre-
zentacji Brzostka, a wyprzedzaj¹c Frysz-
tak. Indywidualnie wysokie lokaty spo-

�ród naszych zawodników zajêli: m³odzi-
cy II m. Dorota Rz¹sa; kadeci II m. Joanna
Rz¹sa, IV m. Sylwia Pa�ko, II m. Dawid
�l¹czka, IV m. Karol Wania, V m. Piotr
Basta; juniorzy VIII m. Jakub Pa�ko; se-
niorzy I m. Tomasz Jurkiewicz, III m. Kata-
rzyna P³odzieñ.
> W Dêbicy rozegrane mistrzostwa woje-
wództwa m³odzików. Indywidualnie na
miejscu 5-8 uplasowa³a siê Dorota Rz¹sa,
za� w deblu wraz z Juli¹ Stêpieñ z Dukli
wywalczy³y wspania³y sukces zdobywa-
j¹c tutu³ mistrzyñ województwa. Równie¿
du¿y sukces odnios³a dru¿yna dziewczyn
z Jaru zajmuj¹c IV miejsce, a tym samym
kwalifikuj¹c siê na pó³fina³ ogólnopolski.
Dru¿yna ta wystêpowa³a w sk³adzie: Do-
rota Rz¹sa, Daria Flur. Ch³opcy w tej kate-
gorii uplasowali siê w przedziale 9-16 na
22 wystêpuj¹ce dru¿yny.
> W Stalowej Woli rozegrany zosta³ pó³fi-
na³ ogólnopolski m³odziczek, w którym
startowa³y po 4 najlepsze dru¿yny z wo-
jewództwa podkarpackiego, ma³opolskie-
go, �wiêtokrzyskiego i ³ódzkiego. Dziew-
czêta w swej 4 dru¿ynowej grupie zajê³y
III miejsce ulegaj¹c 3:0 MKS Jedynce
£ód�, 3:2 Rudzie Rysie i pokonuj¹c 3:0
Rafaello Kazimierza Wielka.
> Lepiej zagra³y w £odzi ich starsze kole-
¿anki w kadetach. W swej grupie zajê³y II
miejsce, a by³y o krok od awansu w 2 po-
jedynkach przegrywaj¹c w piêciu setach
po 3:2 z dru¿yn¹ Elfa z £odzi 3:1. Jedyny
punkt zdoby³a Joanna Rz¹sa. Ponadto po-
kona³y reprezentantów ma³opolskiej dru-
¿yny Rzegociny 3:0, a punkty zdoby³y
Sylwia Pa�ko i Joanna Rz¹sa po 1,5.
> W Krakowie, jak co roku, dosz³o do po-
jedynku Podkarpacie - Ma³opolska w ka-
tegorii m³odzików. W kadrze województw
wystêpowa³o po 12 najlepszych m³odzi-
ków i m³odziczek, a w�ród nich Dorota
Rz¹sa, która w turnieju indywidualnym
zajê³a VIII miejsce. Równie¿ w deblu
z Juli¹ Stêpieñ zajê³a miejsce w przedziale
5-8 zdobywaj¹c dla Podkarpacia cenne
punkty. Ca³y mecz zakoñczy³ siê wynikiem
28:20 dla Podkarpacia i ju¿ trzeci rok z rzê-
du wygrywamy jako województwo, mimo
i¿ w Krakowie istnieje Centralny O�rodek
Sportowy w tenisie sto³owym.

£ucznictwo.
W Kielnarowej, obok remizy stra-

¿ackiej  w poniedzia³ki i �rody w godz.
15.30 - 17.00 odbywaj¹ siê treningi w ³ucz-
nictwie. Prowadz¹ je studenci WF Uni-
wersytetu Rzeszowskiego.
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SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

Sprzedam dzia³kê o pow. 54 ary  w Hermanowej, ko³o
drogi asfaltowej.
(98/2)                               Tel. 22-91-509, po godz. 18.00

G£OS  TYCZYNA
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   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.

O G £ O S Z E N I A

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

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

Sprzedam dzia³kê  budowlan¹ o pow. 50 arów w na gra-
nicy Tyczyna i Hermanowej.
(97/3)                         Tel. 85-75-323; 22-93-083

Kupiê dom do remontu lub wykoñczenia.
(99/2)                       Tel. 609-577-586, 697-718-177

Bar  �U Wiktora�
Tyczyn, ul. Grunwaldzka 70, tel. 22-91-360
w y d a j e  p r z y j ê c i a :

- weselne,
- imprezy okoliczno�ciowe,

z a p e w n i a m y :
- domowe jedzenie

                   - mi³¹ obs³ugêZdecydowanie kupiê dzia³kê roln¹ b¹d� budowlan¹
o pow. 20-30 arów w Borku Starym-Buczynie.
(101/2)                                             Tel.  0-601-266-224

Sprzedam dzia³kê o pow. 14 a w Tyczynie.
(100/2)                                               Tel. 22-99-028

Posiadam do wynajêcia lokal ok. 150m2
w Tyczynie przy ul. Grunwaldzkiej

(telefon, si³a) - bardzo tanio, dobra lokalizacja

Likwidacja sklepu meblowego
wyprzeda¿ mebli produkcji

* krajowej
* holenderskiej

                                                Tel. 22-91-553

Kupiê dzia³kê budowlan¹ lub roln¹ w okolicach Tyczyna,
Borku Starego, Kielnarowej.
(102/1)                                               Tel. 857-45-47
Sprzedam dzia³ki:  o pow. 1,16 ha wraz z domem miesz-
kalnym do remontu oraz opow. 0,31 ha w Hermanowej-
Czerwonkach, uzbrojone.
(103/1)                               Tel. 22-98-565; 22-99-467
Sprzedam dzia³kê o pow. 6 arów w Tyczynie.
(104/1)                                               Tel. 745-74-15
Sprzedam tanio dzia³kê o pow. 54 ary w Hermanowej.
(105/1)                                               Tel. 22-91-509
Sprzedam pole orne o pow. 27 arów w Tyczynie
(Osiedle 600-lecia), ul. Orzeszkowej.
(106/1)                                          Tel. 852-53-36
Sprzedam pole orne o pow. 34,4 ary w Tyczynie,
ul. Lasek
(107/1)                                               Tel. 852-53-36
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 15 arów lub wiêk-
sz¹ w Budziwoju.
(108/1)                                               Tel. 22-99-738
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SK¥D WZIÊLI�MY PIENI¥DZE... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

... I NA CO JE WYDALI�MY 
w Gminie Tyczyn w 2004 r. 

 
W niniejszej broszurce pragniemy przybli¿yæ 

Pañstwu gospodarkê finansow¹ naszej gminy  
w 2004 r., opart¹ na wielko�ciach wynikaj¹cych  
ze sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za 
2004 r.  

W bud¿ecie gminy spotykamy siê  
z nastêpuj¹cymi pojêciami: dochody, wydatki, 
przychody i rozchody. Pojêcia te by³y zdefiniowane 
i obja�nione w poprzedniej broszurce.  

W 2004 r. wielko�ci te w Gminie Tyczyn 
kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: 

 
Dochody wykonane   - 20 081 276 z³ 
Rozchody                   - 1 826 112 z³ 
Wydatki wykonane               - 20 306 521 z³ 
Przychody                    - 2 058 168 z³ 
 
Jak to rozumieæ? 
 
Dochody wykonane to 

pieni¹dze, które za okres 
ca³ego roku wp³ynê³y do 
bud¿etu gminnego, czyli 
subwencje, dotacje, do-

chody w³asne. By³o tego  
20 081 276 z³. Zaci¹gniête kredyty i po¿yczki to 
kwoty, które musieli�my sp³aciæ - 1 826 112 z³, ale 

wydali�my wiêcej bo 20 306 521 z³. Brakuje  

2 051 357 z³. Brakuj¹ca ró¿nica to: po¿yczki  
i kredyty zaci¹gniête w 2004 r. - 1 848 685 z³ oraz 

nadwy¿ka z lat poprzednich - 209 483 z³. S¹ to nasze 
przychody.  

 

Pieni¹dze, które sami zgromadzili�my 
w 2004 r . to: 

 

I . Op³aty z mienia komunalnego 

1. Op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, dzier¿awê,  
z najmu - 149 467 z³ 

2. Dochody ze sprzeda¿y dzia³ek - 91 235 z³ 
3. Wp³aty z tytu³u nabycia praw w³asno�ci - 5 325 z³ 
I I . Ró¿ne op³aty 
1. Wp³ywy za dzier¿awê obwodów ³owieckich  
    - 1 081 z³ 
2. Op³aty za wpis do ewidencji      dzia³alno�ci gospodarczej   - 15 900 z³ 
3. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych  
    - 145 273 z³ 
4. Op³ata administracyjna - 2 530 z³ 
5. Ró¿ne op³aty - 1 780 z³ 
I I I . Wp³ywy z us³ug 
1. Us³ugi opiekuñcze z zakresu pomocy spo³ecznej  
    - 15 857 z³ 
2.  Us³ugi ksero - 2 202 z³ 
IV. Pozosta³e dochody 

1. Wp³ywy ze sprzeda¿y �G³osu Tyczyna�, specyfi- 
    kacji przetargowych, dzienników budowy  
   - 24 659 z³ 
2.  Zwrot �rodków za projekt - 14 623 z³ 
V. Dochody  podatkowe 
1.  Podatek od nieruchomo�ci - 1 694 575 z³ 
2.  Podatek rolny - 672 436 z³ 
3.  Podatek le�ny - 17 254 z³ 
4.  Podatek od �rodków transportowych - 200 548 z³ 
5.  Podatek od posiadanych psów - 630 z³ 

 

VI . Odsetki od �rodków gromadzonych na 
rachunku bankowym - 2 970 z³ 

 

1 
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VII    Odsetki od nieterminowych wp³at  
- 24 526 z³ 
 
VIII   Pieniê¿ne darowizny na inwestycje gminne  
          - 440 267 z³ 
 
Razem to daje - 3 523 138 z³ 
 
 

Co otrzymali�my? 

 
 

I . Udzia³y w podatkach  
1. Udzia³ gminy w podatku PIT - 3 043 451 z³ 
2. Udzia³ gminy w podatku CIT - 107 751 z³ 
3. 5 % udzia³ów w dochodach bud¿etu pañstwa  
    - 2 850 z³ 
 

I I . Dochody z podatków p³aconych na terenie 
gminy 

1.   Karta podatkowa - 11 163 z³ 
2.   Podatek od czynno�ci cywilno-prawnych  
     - 262 039 z³ 
3.   Podatek od spadków i darowizn - 19 224 z³ 
4. Op³ata skarbowa - 36 580 z³ 
5. Op³ata produktowa - 1 897 z³ 
 

I I I . Subwencje 
1.   O�wiatowa – 7 415 527  z³ 
2.   Ogólna – 2 903 925 z³ 
3. Rekompensuj¹ca – 8 397 z³ 
 

IV. Dotacje 
1.  Dotacje na sprawy administracyjne, obronne  
     - 108 283 z³ 
2.  Dotacje na zadania z zakresu opieki spo³ecznej  
     - 2 045 046 z³ 
3.  Dotacje na zadania o�wiatowe - 59 528 z³ 
4.  Dotacje na przeprowadzenie wyborów do  
     Parlamentu Europejskiego oraz do Senatu RP  
     - 38 711 z³ 
5.  Dotacje na o�wietlenie dróg - 28 140 z³ 
6.  Dotacja Ministerstwa Kultury na rozpowsze- 
     chnienie czytelnictwa - 3 700 z³ 

 

 

V. Refundacje �rodków z programów pomo- 
   cowych 

1. SAPARD - 436 761 z³ 
2. PHARE     - 25 165 z³ 
 �rodki które otrzymali�my to kwota  
16 558 138 z³ 
 
Mamy wiêc ³¹cznie                      - 20 081 276 z³ 
Po¿yczki                                        - 1 848 685 z³  
Nadwy¿ka bud¿etowa z 2003 r.       - 209 483 z³ 
RAZEM                                                - 22 139 444 z³ 
 

 
S¹ to nasze dochody i przy-
chody, które zgromadzili�my  
w 2004 r. 
 
 
 
 

Na co wydajemy pieni¹dze ...  
 
Kto wydaje gminne pieni¹dze? 
 
W celu realizacji zadañ na³o¿onych na gminê 
powo³ane s¹ jednostki wykonuj¹ce te zadania.  
 
S¹ to: 
§ Urz¹d Gminy 
§ O�rodek Pomocy Spo³ecznej 
§ Administracja O�wiaty 

 
Ponadto s¹ w naszej gminie jednostki otrzymuj¹ce  
z bud¿etu dotacje. 
 
S¹ to: 
§ Miejsko – Gminny O�rodek Kultury 
§ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 
§ Przedszkole Publiczne w Tyczynie 
§ Przedszkole Publiczne w Budziwoju 

 
 

Na jakie cele jednostki wydaj¹ 
pieni¹dze: 

 

 

♦ Urz¹d Gminy i Miasta – 8 424 094 z³ 
Ø Infrastruktura wodoci¹gowa, sanitarna  

i melioracyjna - 1 509 336 z³ 
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§ budowa kanalizacji na terenach wiejskich 
§ dostarczanie wody 
§ konserwacja i remonty rowów 

melioracyjnych 
§ ochrona zabytków 
 

Ø Drogi gminne - 1 894 872 z³ 
§ budowa dróg i chodników 
§ remonty dróg, chodników i parkingów 
§ bie¿¹ce utrzymanie dróg 
§ �rodki do dyspozycji rad so³eckich 
 

Ø Gospodarka mieszkaniowa - 166 290 z³ 
§ koszty szacowania nieruchomo�ci, 

opracowañ geodezyjnych, op³at 
s¹dowych i notarialnych, og³oszenia  
o przetargach i sprzeda¿ach 

§ remonty obiektów komunalnych  
 

Ø O�wietlenie ulic, placów, dróg - 307 878 z³ 
§ o�wietlenie ulic 
§ przebudowa linii energetycznych 
 

Ø Ochrona �rodowiska - 54 489 z³ 
§ segregacja i sk³adowanie odpadów, 

oczyszczanie ulic, likwidacja „dzikich” 
wysypisk 

§ utrzymanie zieleni na terenach 
komunalnych 

§ ochrona dla bezpañskich zwierz¹t oraz 
zbiórka pad³ych zwierz¹t 

 
Ø Plany zagospodarowania przestrzennego  

- 72 220 z³ 
 
Ø Administracja - 1 859 137 z³ 
§ zadania rz¹dowe (dowody osobiste) 
§ wydatki Rady Miejskiej 
§ inkaso podatku 
§ promocja gminy 
§ koszty funkcjonowania Urzêdu Gminy i 

Miasta (wynagrodzenia, materia³y, 
energia ... ) 

§ sk³adki 
 

Ø Bezpieczeñstwo publiczne - 107 851 z³ 
§ koszty funkcjonowania Ochotniczych 

Stra¿y Po¿arnych 
§ zadania z zakresu Obrony cywilnej 
 

Ø Realizacja programu przeciwdzia³ania  
alkoholizmowi - 127 309 z³ 

 
Ø Kultura fizyczna i sport - 28 760 z³ 

 
 

Ø Dotacje dla organizacji po¿ytku publicznego 
- 209 000 z³ (organizacje realizuj¹ce zadania 
og³aszane przez gminê) 

 
Ø Sp³ata zad³u¿enia wraz z odsetkami  

- 2 086 952 z³ 
§ sp³aty kredytów i po¿yczek 
§ odsetki 
 

♦ Administracja O�wiaty – 10 243 117 z³ 
Ø Szko³y Podstawowe, Gimnazjum  

i Przedszkola - 9 274 110 z³ 
§ koszty funkcjonowania placówek 

(ogrzewanie, zakupy materia³ów) 
§ wynagrodzenia nauczycieli 
§ remonty placówek 
§ inwestycje o�wiatowe (budowa sali 

gimnastycznej przy Gimnazjum, 
adaptacja obiektów dla Przedszkola  
w Budziwoju) 

 
Ø �wietlice szkolne – 462 024 z³ 
 
Ø Dop³aty do biletów dla uczniów doje¿d¿a- 

j¹cych wraz z dowozem - 192 053 z³ 
 
Ø Wydatki na dokszta³canie nauczycieli  

- 28 920 z³ 
 
Ø Wydatki bie¿¹ce Administracji O�wiaty  

- 249 355 z³ 
 
Ø Fundusz socjalny nauczycieli emerytów  

- 36 655 z³ 
 
♦ Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej  

- 2 455 422 z³ 
Ø Zasi³ki i pomoc w naturze 
Ø Ubezpieczenie zdrowotne dla pobieraj¹cych 

�wiadczenia 
Ø �wiadczenia rodzinne 
Ø Us³ugi opiekuñcze 
Ø Koszty funkcjonowania GOPS 
 

Dotacje podmiotowe otrzymywane przez jednostki: 

♦ Miejsko – Gminny O�rodek Kultury - 522 300 z³ 
♦ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  

- 253 700 z³ 
 
Dotacje przedmiotowe: 

♦ Dop³aty do 1m3 �cieków - 234 000 z³ 
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Wydatki dokonywane z bud¿etu gminy mo¿na te¿ 
podzieliæ wed³ug innych kryteriów. Mo¿emy je 
podzieliæ na nastêpuj¹ce grupy: 
 
Inwestycje 4 186 506 z³ 
Remonty 769 530 z³ 
Dotacje udzielane przez gminê 1 742 664 z³ 
Wynagrodzenia 7 840 857 z³ 
�wiadczenia udzielane 1 909 277 z³ 
Odsetki od zad³u¿enia 260 840 z³ 
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce  3 596 847 z³ 
Sp³ata rat zad³u¿enia 1 826 112 z³ 
RAZEM 22 132 633 z³ 

 

 
Wydatki na inwestycje przedstawiaj¹ siê 
nastêpuj¹co: 
 
Kanalizacja 1 108 116 z³ 
Drogi 1 150 411 z³ 
Wodoci¹gi, gazyfikacja 368 888 z³ 
Budowa sali gimnastycznej przy 
Gimnazjum 

1 269 184 z³ 
Adaptacja obiektów na 
Przedszkole w Budziwoju 

151 400 z³ 
O�wietlenie 80 776 z³ 
Obrona cywilna 10 000 z³ 
Pozosta³e 47 731 z³ 
RAZEM 4 186 506 z³ 

 

 
Wydatki na wynagrodzenia (wraz ze sk³adkami) 
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 
 

Urz¹d Gminy 1 215 948 z³  
Szko³y Podstawowe 3 782 249 z³ 
Gimnazjum 1 466 822 z³ 
Przedszkola 313 338 z³ 
�wietlice szkolne 442 456 z³ 
Administracja O�wiaty 238 404 z³ 
Gminny O�rodek Pomocy 
Spo³ecznej 314 004 z³ 
Roboty publiczne 55 401 z³ 
Ochrona Zdrowia 818 z³ 
OSP 1 545 z³ 
Ochrona �rodowiska 9 872 z³ 
RAZEM 7 480 857 z³ 

 
 

 
 
 

 
 

 
Burmistrz Gminy Tyczyn 

Kazimierz Szczepañski 

Sp³ata rat 
zad³u¿enia

8%

Wynagrodzenia
36%

Dotacje 
udzielane przez 

gminê
8%

Remonty
3%

Inwestycje
19%

Pozosta³e 
wydatki bie¿¹ce 

16%

Odsetki od 
zad³u¿enia

1%

�wiadczenia 
udzielane

9%

Drogi
27,5%

Wodoci¹gi, 
gazyfikacje

8,8%

Kanalizacja
26,5%

Obrona cywilna
0,2%

O�wietlenie
1,9%

Budowa sali 
gimnastycznej 

przy Gimnazjum
30,3%

Adaptacja 
obiektów na 

Przedszkole w 
Budziwoju

3,6%

Pozosta³e
1,1%

Gimnazjum
18,71%

Szko³y 
Podstawowe

48,24%

OSP
0,02%

Ochrona Zdrow ia
0,01%

Roboty publiczne
0,71%

Ochrona 
�rodow iska

0,13%
Urz¹d Gminy

15,51%

Gminny O�rodek 
Pomocy Spo³ecznej

4,00%

Administracja 
O�w iaty
3,04%

�w ietlice szkolne
5,64%

Przedszkola
4,00%
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