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28 maja 2006 (niedziela)
Godz.17.00 - sala widowiskowa MGOK
�Kocham Ciê Mamo�- koncert z okazji
Dnia Matki w wykonaniu dzieciêcych
i m³odzie¿owych zespo³ów tanecznych
�Katarzynki�, �Ka�ki� z Tyczyna i Bia³ej,
�Largo� z Hermanowej.

Godz. 18.30 - 22.00 - estrada w Rynku
�Kwiatek dla Mamy�- konkurs plastycz-
ny dla dzieci �kred¹ po asfalcie�.
Zabawa w Rynku z zespo³em �Rewers�.

30 maja 2006 (wtorek)
Godz.17.00 - sala widowiskowa MGOK
Wernisa¿ wystawy fotograficznej �Histo-
ria Rodu Bombów� z udzia³em Zespo³u
�piewaczego �Budziwojce�.

Dni  Tyczyna  `2006
28 maja - 4 czerwca 2006

3 czerwca 2006 (sobota)
Godz. 15.00 - Rynek w Tyczynie
Start Ogólnopolskiego Wy�cigu Kolar-
skiego o Puchar Burmistrza Gminy Ty-
czyn i I Mistrzostw Polski S³u¿b Mundu-
rowych w Kolarstwie Szosowym (trasa:
Tyczyn - Chmielnik - Zabratówka - Dyl¹-
gówka - Kielnarowa - Tyczyn - Kielnaro-
wa Królka).

Godz. 19.00 - Kampus WSIiZ,
                                      Kielnarowa Królka
Meta wy�cigów, wrêczenie nagród i pu-
charów, zabawa taneczna.

4 czerwca 2006 (niedziela)
Godz. 9.30 - 13.30 - stawy w Tyczynie
Piknik wêdkarski dla dzieci

Piknik Rodzinny w Parku
Godz. 14.00 - blok zabaw i konkursów dla
dzieci (atrakcje weso³ego miasteczka).

Godz. 15.30 - VII Powiatowa Parada

Organizatorzy :
          Burmistrz Gminy Tyczyn
          Miejsko-Gminny O�rodek Kultury
                                                   w Tyczynie
          Towarzystwo Mi³o�ników Ziemi
                                                 Tyczyñskiej

Orkiestr Dêtych pod patronatem Staro-
sty Rzeszowskiego
- przemarsz  orkiestr dêtych ulicami
                                        Tyczyna do parku.
Godz. 16.00 - prezentacje konkursowe
                                           orkiestr dêtych.
Godz. 18.00 - wystêpy zespo³ów
                                                  dzieciêcych.

Godz.19.00 -
Koncert gwiazd:

                              Alicja Majewska
                i W³odzimierz Korcz

Godz. 20.00-22.00 - zabawa taneczna
z zespo³em �Retro�.

Z a p r a s z a m y

Rada uchwali³a...
19 maja br. odby³a siê sesja Rady

Miejskiej w Tyczynie. Radni podjêli
uchwa³y w sprawach:
> ustalenia najni¿szego wynagrodzenia
zasadniczego w I kat. zaszeregowania dla
pracowników Miejsko-Gminnego O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Tyczynie. Zmia-
na wysoko�ci najni¿szej p³acy zasadniczej
z 300 z³ na 500 z³ umo¿liwi podniesienie
stawek wynagrodzenia pracownikom
O�rodka  Pomocy Spo³ecznej,
> zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Miejskiej i Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Tyczynie za 2005 r. Rada
zatwierdzi³a roczne sprawozdanie Biblio-
teki, na które sk³ada siê bilans wykazuj¹-
cy po stronie aktywów i pasywów kwotê
6.363,16 z³; rachunek zysków i strat za ubr.
wykazuj¹cy zysk w kwocie 4.033,62 z³ oraz
sprawozdanie z dzia³alno�ci,
> zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z dzia³al-
no�ci Miejsko-Gminnego O�rodka Kultu-
ry w Tyczynie za 2005 r. Rada zatwierdzi³a
roczne sprawozdanie finansowe M-GOK,
na które sk³ada siê bilans wykazuj¹cy po
stronie aktywów i pasywów kwotê
774.411,94 z³, rachunek zysków i strat                     Ci¹g dalszy na stronie 4 i 12

wykazuj¹cy zysk w kwocie 13.538,96 z³
i sprawozdanie z dzia³alno�ci,
> zasad i trybu korzystania oraz op³at za
korzystanie z gminnych obiektów u¿y-
teczno�ci publicznej (M-GOK, Domy Lu-
dowe) na wesela, uroczysto�ci okazjonal-
ne, zabawy, zebrania i konferencje. Wy-
najem sal odbywa siê na podstawie umo-
wy najmu lokalu u¿ytkowego, zawieranej
ka¿dorazowo w formie pisemnej,
* odp³atno�æ za wynajem lokalu w:
1. Domu Kultury w Tyczynie
1) na uroczysto�æ weseln¹ 1 dzieñ
- 1.342 z³ (1.000 z³ + 100 z³ rycza³t za media
                                                 + 242 z³ VAT)
2) na uroczysto�æ weseln¹ 2 dni  - 1.952 z³
         (1.500 z³ + 100 z³ media + 352 z³ VAT)
2. Domu Ludowym w Hermanowej, Kiel-
narowej, Borku Starym, Budziwoju oraz
w Klubie �Country� w Budziwoju
1) na uroczysto�æ weseln¹ 1 dzieñ - 732 z³
(500 z³ + 100 z³ media + 132 z³ VAT)
2) na uroczysto�æ weseln¹ 2 dni - 976 z³
          (700 z³ + 100 z³ media +  176 z³ VAT)
3. Domu Ludowym w Matysówce
1) na uroczysto�æ weseln¹ 1 dzieñ - 610 z³
                                      (500 z³ + 110 z³ VAT)
2) na uroczysto�æ weseln¹ 2 dni - 854 z³
                                     (700 z³ + 154 z³ VAT)
* odp³atno�æ za wynajem lokalu w DK
w Tyczynie oraz w DL w Hermanowej, Kiel-

narowej, Borku Starym, Budziwoju, Ma-
tysówce i w Klubie �Country� na:
1. zabawê sylwestrow¹ - w cenie uroczy-
sto�ci weselnej 1-dniowej,
2. uroczysto�ci okazjonalne (trwaj¹ce do
godziny 24.00) - 366 z³
            (200 z³ + 100 z³  media + 66 z³ VAT),
3. zabawê dochodow¹ organizowan¹
przez osoby prywatne - 610 z³
                                   ( 500 z³ + 110 z³ VAT),
4. zabawê dochodow¹ organizowan¹
przez organizacje spo³eczne - 244 z³
                                      (200 z³ + 44 z³ VAT),
5. zabawê niedochodow¹ organizowan¹
dla swoich cz³onków przez organizacjê
spo³eczn¹ - 144 z³ (100 z³ + 44 VAT).
* w ramach ww. kwot na uroczysto�æ we-
seln¹ i okazjonaln¹ najemca mo¿e korzy-
staæ z lokalu 1 dzieñ przed i 1 dzieñ po
uroczysto�ci.
* ustala siê zrycza³towan¹ odp³atno�æ dla
wszystkich organizatorów wesel i zabaw
za ka¿dy dodatkowy dzieñ 200 z³ za lokal
w DK w Tyczynie i 100 z³ za lokale w pozo-
sta³ych placówkach.
* ustala siê kaucjê gwarancyjn¹ za przed-
³u¿enie wynajmu lub zniszczone przedmio-
ty w wys. 600 z³ w DK w Tyczynie oraz
300 z³ w pozosta³ych placówkach. Kaucja
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W zwi¹zku z wyrz¹dzaniem szkód
przez  zwierzêta le�ne w uprawach rolnych
Zarz¹d Ko³a £owieckiego �Sarenka�
w B³a¿owej informuje, ¿e zg³oszenia o szko-
dach nale¿y kierowaæ na adres: Ko³o £o-
wieckie �Sarenka� B³a¿owa, Borek Stary
48, 36-020 Tyczyn (listem poleconym).

W  zg³oszeniu nale¿y podaæ: miej-
scowo�æ, po³o¿enie i numer dzia³ki, rodzaj
i powierzchniê uprawy, powierzchniê
uszkodzonej uprawy oraz telefon.

 Uwaga rolnicy!

  Przypominamy, ¿e
15 maja br.
                  up³yn¹³ termin p³atno�ci
> II raty podatku rolnego
> II raty podatku od nieruchomo�ci.

Podatek op³acaæ mo¿na:
> w kasie UGiM Tyczyn, II piêtro,
    w godz. 8.00-12.30 i 13.30-15.00;
> u so³tysów;
> na konto Gminy nr  64 9164 0008
2001 0000 0286 0015.

pobierana jest przy wynajmie sal na we-
sela, zabawy i uroczysto�ci okazjonalne.
* Minimalna stawka godzinowa za wyna-
jem sali z wyposa¿eniem na zebrania i kon-
ferencje (nie dotyczy zebrañ wiejskich
i samorz¹dowych) wynosi we wszystkich
placówkach 61 z³ (50 + 11 VAT ),
> zezwolenia na oddanie nieruchomo�ci
w nieodp³atne u¿yczenie. ZOZ Nr 2 w Rze-
szowie zwróci³ siê z pro�b¹ o u¿yczenie
pomieszczeñ na parterze Domu Ludowe-
go w Budziwoju o powierzchni 85 m2 ce-
lem ich adaptacji na gabinety lekarskie
(u¿yczenie to nieodp³atna forma u¿ytko-
wania - dotychczas p³acono miesiêcznie
70 z³ za zajmowan¹ powierzchniê - 83m2).
Dot¹d O�rodek Zdrowia mie�ci³ siê na piê-
trze. Potrzeba zmiany wynika z wymogów
Unii Europejskiej nakazuj¹cymi usytuowa-
nie gabinetów lekarskich na parterze - ce-
lem zapewnienia dostêpu osobom niepe³-
nosprawnym. Rada zezwoli³a na u¿ycze-
nie pomieszczeñ na okres 10 lat.
> upowa¿nienia Burmistrza Gminy Ty-
czyn do wystawienia weksla �in blanco�.
Rada wyrazi³a zgodê na zabezpieczenie
przez Burmistrza prawid³owej realizacji
umowy o dofinansowanie projektu �Prze-
budowa drogi nr 8943 R jako warunek roz-
woju i wspó³pracy gospodarczej Gmin
Tyczyn i Chmielnik� w formie weksla in
blanco na zasadach okre�lonych w tej¿e
umowie i deklaracji do weksla na kwotê
558 185,87 z³ wraz z odsetkami liczonymi
jak dla zaleg³o�ci podatkowych. Realiza-
cja zabezpieczenia nastêpowa³a bêdzie
z dochodów w³asnych gminy w latach
2006-2011 pochodz¹cych z udzia³ów po-
datku dochodowego od osób fizycznych.
> przekazywania wolnych �rodków finan-
sowych na lokaty. Rada upowa¿ni³a Bur-
mistrza do przekazywania wolnych �rod-
ków finansowych na lokaty w bankach:
w Rzeszowie - BPH S.A., BG¯, BO�,  PKO
S.A, PKO BP S.A., w Tyczynie - Bank
Spó³dzielczy na okres: 1 miesi¹c, 2 miesi¹-
ce, 3 miesi¹ce, 6 miesiêcy. Zak³adanie lo-
kat nie mo¿e odbywaæ siê kosztem nieter-
minowych sp³at zobowi¹zañ, wynikaj¹-
cych z realizacji bud¿etu.
> udzielenia pomocy finansowej Samo-
rz¹dowi Powiatu Rzeszowskiego na re-
alizacjê zadania publicznego. Radni za-
decydowali, by  przeznaczyæ 100.000 z³ na
przebudowê drogi powiatowej Budziwój
- Hermanowa Przylasek. Na remont drogi
Powiat pozyska³ �rodki finansowe z pro-
gramów UE.

Ci¹g dalszy ze strony 3

Rada uchwali³a... > dokonania zmian w bud¿ecie Gminy
Tyczyn na 2006 r. Zmiany dotyczy³y:
* zwiêkszenia dochodów bud¿etu gminy
o 986.140 z³  z tytu³u:
- wp³ywów z podatku od nieruchomo�ci
od osób prawnych 102.000 z³,
- dotacji na usuwanie szkód spowodowa-
nych osuwiskiem 700.000 z³,
- dotacji na usuwanie skutków klêsk ¿y-
wio³owych - odbudowa infrastruktury
drogowej 70.000 z³,
- dotacji Marsza³ka Województwa na re-
mont �rodowiskowego Domu Samopomo-
cy w Tyczynie 90.000 z³,
- �rodków na wydatki niewygasaj¹ce
24.140 z³.
* zmniejszenia dochodów bud¿etu
o 387.913 z³ z tytu³u:
- dofinansowania projektu pn. �Przebu-
dowa boisk szkolnych przy SP w Borku
Starym� ze �rodków UE - 371.970 z³,
- subwencji o�wiatowej 15.943 z³.
* zwiêkszenia wydatków bud¿etu gminy
o 1.280.925 z³ z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie remontu dróg powiato-
wych 100.000 z³,
- remont drogi Hermanowa Grunwald
20.000 z³,
- opracowanie projektów dróg 24.140 z³,
- wydatki na usuwanie skutków powodzi
85.000 z³ (drogi: Kielnarowa Obszary Ma-
tysówka - 65.000 z³, w tym 50.000 z³
dotacja, 15.000 z³ �rodki gminy; Herma-
nowa Ko�ció³ £azy - 20.000 z³, dotacja),
- wydatki na usuwanie szkód spowodo-
wanych osuwiskiem przy Klasztorze Do-
minikanów w Borku Starym 700.000 z³,
- wydatki na przystosowanie budynku dla
potrzeb �rodowiskowego Domu Samopo-
mocy 140.000 z³,
- dotacje dla Stowarzyszeñ 11.500 z³ (To-
warzystwo Trze�wo�ciowe Doliny Stru-
gu �Wyzwolenie� - 2.000 z³, Caritas Her-
manowa - 6.000 z³, Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Hermanowa - 1.000 z³, Kato-
lickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Bia³a -
2.500 z³),
- wydatki inwestycyjne OSP (Rada So³ec-
ka Bia³a) 5.000 z³,
- remonty w szko³ach podstawowych
195.285 z³ (remont dachu SP Borek Stary).
* zmniejszenia wydatków bud¿etu gminy
o 669.698 z³ na:
- przebudowê boisk szkolnych przy SP
w Borku Starym 567.255 z³,
- wydatki na remont dróg gminnych (�rod-
ki Rady So³eckiej Bia³a) 5.000 z³,
- wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z przeciwdzia-
³aniem alkoholizmowi 11.500 z³
- wydatki bie¿¹ce szkó³ 15.943 z³,
- modernizacjê drogi Hermanowa Ko�ció³
£azy (�rodki w³asne) 20.000 z³,

- zasi³ki i pomoc w naturze (�rodki gmin-
ne) 30.000 z³,
- posi³ek dla potrzebuj¹cych (�rodki w³a-
sne) 20.000 z³.
* zwiêkszenia przychodów bud¿etu
o 128.000 z³ z tytu³u nadwy¿ki bud¿etowej
z lat ubieg³ych z przeznaczeniem na:
a) sp³atê rat kredytów 115.000 z³,
b) remont drogi Kielnarowa Obszary Ma-
tysówka 13.000 z³.
* zmniejszenia przychodów bud¿etu gmi-
ny z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
w wysoko�ci 115.000 z³.
Radni dokonali te¿  zmiany limitów wy-
datków na wieloletnie programy inwesty-
cyjne gminy na lata 2006 - 2008 na nastê-
puj¹cych zadaniach:
- �Przebudowa boisk szkolnych w Borku
Starym� - zmniejszyæ limit wydatków
o kwotê 567.255 z³ (rezygnacja z zadania);
- �Przebudowa domu parafialnego dla po-
trzeb Domu Samopomocy� - zwiêkszyæ li-
mit wydatków o 140.000 z³ z tytu³u zwiêk-
szenia zakresu rzeczowego inwestycji
obejmuj¹cego wykonanie instalacji wod-
kan., co, elektrycznej, gazowej wraz z ko-
t³owni¹, zakup stolarki drzwiowej.
- Modernizacja drogi Kielnarowa Obsza-
ry Matysówka - zwiêkszyæ limit wydat-
ków o kwotê 65.000 z³ - nowe zadanie.

                       Ci¹g dalszy na stronie 12
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Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym
29 kwietnia br. w Domu Kultury w Tyczynie zorganizowa³o �Jaj-
ko wielkanocne�. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni go�cie:
Burmistrz Kazimierz Szczepañski, ks. proboszcz Józef Sta-
nowski, dyrektor M-GOK Zofia Matys oraz osoby niepe³no-
sprawne i ich rodzice.

Przygotowaniem sto³u wielkanocnego zajêli siê cz³onko-
wie Stowarzyszenia, a czê�æ artystyczn¹ przygotowa³a m³odzie¿
ze szko³y podstawowej i gimnazjum wraz z osobami niepe³no-
sprawnymi pod kierunkiem pani Romany Dr¹¿ek. W czê�ci ar-

U Niepe³nosprawnych

Wiosenne spotkanie

tystycznej przedstawiono Chrystusa przechodz¹cego ze �mier-
ci do ¿ycia, który przyniós³ �wiatu nowe ¿ycie.

Spotkanie odby³o siê w serdecznej atmosferze dziel¹c
siê Dobr¹ Nowin¹ o cudzie Wielkiej Nocy. Wszyscy przekazali
sobie najserdeczniejsze ¿yczenia. Za pomoc w przygotowaniu
serdecznie dziêkuje nowy Zarz¹d Stowarzyszenia.

W pracy dla osób niepe³nosprawnych potrzeba du¿o
wytrwa³o�ci. Czynnie w tym nasze Stowarzyszenie wspiera Zwi¹-
zek Stowarzyszeñ PON s³u¿¹c wypo¿yczaniem sprzêtu rehabi-
litacyjnego i finansuj¹c rehabilitacjê dzieci niepe³nosprawnych.
Otrzymujemy te¿, jako organizacja pozarz¹dowa dotacjê z UGiM
w Tyczynie, a  Dom Kultury udostêpnia pomieszczenia dla  Gmin-
nego Centrum Dziennej Aktywno�ci, które jest czynne od po-
niedzia³ku do pi¹tku.

Zarz¹d gor¹co dziêkuje pani Prezes GS Zdzis³awie Fu-
rze, która wraz z pracownikami zapewni³a przewóz �wi¹tecznych
darów z Banku ¯ywno�ci dla naszych podopiecznych oraz za
wsparcie finansowe paniom Dorocie i Ma³gorzacie Szyde³ko.

Przyk³ady te �wiadcz¹, ¿e s¹ w�ród nas ludzie dobrego
serca, nieobojêtni na potrzeby drugiego cz³owieka. Ich pomoc
sprawia, ¿e drugi cz³owiek czuje siê szczê�liwy.

                                           Maria Hada³a - Prezes
                                        Monika Bocek - Sekretarz

9 maja to Dzieñ Europy; w Szkole Podstawowej w Budzi-
woju równie¿ obchodzili�my to �wiêto. Wstêpem do Dnia Euro-
py by³ cykl zajêæ po�wiêcony tematyce Unii Europejskiej. Ucznio-
wie podczas zajêæ Ko³a Ma³ego Europejczyka i Klubu M³odego
Europejczyka zdobywali wiedzê na temat historii, zasad funk-
cjonowania Unii Europejskiej i pañstw cz³onkowskich. Aby le-
piej poznaæ pañstwa nale¿¹ce do UE dzieci przygotowa³y pre-
zentacje w formie plakatów, albumów i ulotek. Zawiera³y one
informacje geograficzne, historyczne i polityczne. W ciekawy
sposób pokazywa³y atrakcje turystyczne i ciekawostki poszcze-
gólnych pañstw.  9 maja br. prace te ozdobi³y salê gimnastyczn¹
i szkolne korytarze.

Klubowicze przygotowali te¿ �Happy flowers� i udeko-
rowali nimi szko³ê, uczniów i pracowników szko³y. Tematem roz-
mów i dyskusji tego dnia by³o: �Happy flowers for Happy World
of My Dream�; uczniowie przygotowali te¿ listê s³ów dobroci,
poniewa¿ Happy World to �wiat tolerancji, sprawiedliwo�ci, re-
spektuj¹cy prawa cz³owieka, demokratyczny i bezpieczny.

Uczennice z klasy VI oprowadza³y po wystawie o historii
powstania UE, odpowiada³y na pytania dotycz¹ce 9 maja oraz
odczyta³y deklaracjê  R. Schumana.

Budziwój

Dzieñ Europy

Nie zabrak³o te¿ konkursu dla tych, którzy lubi¹ æwiczyæ
swoje szare komórki. Dzieci odpowiada³y na pytania dotycz¹ce
UE, rozpoznawa³y flagi  pañstw unijnych, stolice i symbole.

Uczniowie z przyjemno�ci¹ uczestniczyli w przygotowa-
niach do Dnia Europy i w samej uroczysto�ci. To zainteresowa-
nie dowodzi, ¿e o UE nale¿y rozmawiaæ z dzieæmi. To w³a�nie one
chc¹ poznawaæ obyczaje, kulturê, historiê pañstw swoich ró-
wie�ników. Dziêki takim dzia³aniom mamy szanse tworzyæ wspól-
n¹ Europê. A kiedy widzimy, ¿e wszystkim inicjatywom towarzy-
sz¹ u�miech i dobra zabawa, przychodzi do g³owy tylko jedna
refleksja - warto w³¹czyæ siê w obchody Dnia Europy.

                                      Bo¿ena Filip i Ewa Morlak
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27 kwietnia br. w M-GOK odby³ siê I Przegl¹d Piosenki
Religijnej Przedszkolaków �Bo¿e �wiate³ka� zorganizowany
przez Przedszkole Sióstr Dominikanek w ramach Gminnego
Forum Samokszta³cenia Nauczycieli. Konkurs mia³ na celu roz-
budzanie zainteresowañ i pog³êbianie wiedzy religijnej przed-
szkolaków, kszta³towanie ich uczuæ religijnych oraz uaktywnia-
nie i promowanie dzieci uzdolnionych muzycznie.

W Przegl¹dzie udzia³ wziê³o 11 zespo³ów z przedszkoli
i oddzia³ów klas zerowych gminy Tyczyn. Go�cili�my grupy
z SP w Tyczynie, Kielnarowej, Matysówce, Hermanowej, z przed-
szkola Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Budziwoju, od-
dzia³u przedszkolnego przy SP w Tyczynie i zespo³y z naszego
przedszkola Sióstr Dominikanek.

�Kto �piewa...

Wystêpom dzieciaków przys³uchiwa³o  siê jury:  ks. pro-
boszcz Józef Stanowski, siostra Dominikanka  Sergiusza Szczy-
gie³ek i pani Mariola Kie³boñ - wizytator Kuratorium O�wiaty.

Przedszkole Sióstr Dominikanek w Tyczynie, I grupa
- opiekunka Anna Herbut

Wszystkie dzieci �piewa³y wspaniale i choæ na ich ma-
³ych buziach widaæ by³o przejêcie, wystêpy wypad³y naprawdê
imponuj¹co. Publiczno�æ z uwag¹  przys³uchiwa³a siê kolejnym
piosenkom, w³¹czaj¹c siê w �piew, akompaniuj¹c klaskaniem,
nagradza³a wystêpuj¹cych gromkimi brawami. Wszystkiemu to-
warzyszy³a bardzo ciep³a i serdeczna atmosfera.

Jury wyrazi³o swój podziw dla ma³ych artystów, dziêku-
j¹c im za wspania³¹ lekcjê religii. Cz³onkowie komisji przyznali
trzy wyró¿nienia; otrzyma³y je:
* Grupa ze Szko³y Podstawowej w Tyczynie (opiekun Maria
Baran) za piosenkê Cicho - sza; jury ujê³o przes³anie piosenki,
która by³a najpiêkniejsz¹ modlitw¹;

SP Hermanowa, kl. �O� - opiekun Krystyna Keina

* Grupa ze  Szko³y Podstawowej  w Hermanowej (opiekun Kry-
styna Keina) za wykonanie piosenki Stokrotka;  jury wyró¿ni³o
nie tylko wspania³y �piew, ale równie¿ choreografiê i stroje;
* Grupa z Przedszkola Sióstr Dominikanek w Tyczynie (opie-
kun Anna Herbut) za wykonanie pie�ni Kiedy� o Jezu chodzi³
po �wiecie; �¿eñski� kwartet trzylatek podbi³ serca wszystkich .

Wyró¿nieni otrzymali nagrody w postaci pucharów,
a wszyscy uczestnicy dyplomy, podziêkowania i s³odycze.

Jak wszystko co dobre - tak i nasz przegl¹d szybko up³y-
n¹³. Czy cele zosta³y osi¹gniête? Ka¿dy kto s³ysza³ wy�piewy-
wane ponad setk¹ dzieciêcych garde³ i serc s³owa hymnu �Bo¿e
�wiate³ka nie zgasn¹ choæ idzie noc� wie ¿e TAK, ¿e by³o warto.

Mamy nadziejê, ¿e Przegl¹d przerodzi siê w tradycjê i ¿e
za rok spotkamy siê ponownie.

SP Tyczyn, kl. �O�, opiekun Maria Baran

                                                     Katarzyna Betleja

Bo¿e �wiate³ka

Na chwa³ê Panu
14 maja br. w Domu Ludowym w Budziwoju odby³ siê

kolejny Przegl¹d Piosenki Religijnej. Uczestniczy³o w nim 142
uczniów ze Szko³y Podstawowej w Budziwoju oraz ze szkó³ gim-
nazjalnych. Tegoroczny Przegl¹d zwi¹zany by³ z 86 rocznic¹ uro-
dzin Jana Paw³a II (18 maja).

Na pocz¹tku Przegl¹du uczniowie kl. IIIb pod opiek¹ p.
Iwony Wo�niak przedstawili program o ¿yciu Karola Wojty³y
i Jego drodze na Tron Papieski. W dalszej czê�ci przedstawiciele
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dwa razy siê modli�

poszczególnych klas, od kl. �0� a¿ po kl. VI, zaprezentowali
przygotowane piosenki, które z akompaniamentem gitar, ko³atek,
melodyjnej muzyki rozwesela³y publiczno�æ. Go�ciem Przegl¹du
by³a Schola z Budziwoja, która w licznym sk³adzie, pod czujnym
okiem opiekunek Sabiny Skubisz i Jadzi Bury wy�piewa³a na
cze�æ Pana piêkne piosenki. Na koniec wszyscy wystêpuj¹cy
za�piewali piosenkê �Barka�, która by³a szczególnym i ulubionym
utworem naszego Ojca �wiêtego. Uczestnicy otrzymali pami¹tko-
we dyplomy oraz s³odkie i anielskie upominki.

                               Renata Rze�nik, Iwona Wo�niak

Przegl¹dy Piosenki Religijnej na sta³e wpisa³y siê w ¿ycie
szko³y w Budziwoju, a tak¿e naszej miejscowo�ci. Liczni wyko-
nawcy pokonuj¹c czasem wielk¹ tremê na scenie, chcieli �piewa-
j¹c nie tylko stwierdziæ, ¿e ��piewaæ ka¿dy mo¿e trochê lepiej lub
czasem gorzej�, ale na pewno wype³nili s³owa: �Kto �piewa, ten
dwa razy siê modli�.

Dziêkujemy pani Marcie G³odowskiej oraz Piotrowi Cago-
wi za pomoc techniczn¹ w przygotowaniu Przegl¹du oraz wszyst-
kim, którzy przyczynili siê do jego mi³ego i radosnego prze¿ycia.

Jednym z elementów okre�lenia
ideowego ZHP jest stosunek do religii.
Harcerstwo zawsze by³o blisko Boga.
> ZHP nie jest organizacj¹ konfesyjn¹,
wyznaniow¹. Maj¹ w nim dok³adnie takie
same prawa ludzie wierz¹cy i niewierz¹cy,
przekonani i w¹tpi¹cy lub szukaj¹cy. Wszy-
scy - je�li zaakceptuj¹ ten system warto-
�ci, który okre�lamy nazw¹ idei harcerskiej.
> ZHP jest w³asno�ci¹ wszystkich obywa-
teli polskich. Mo¿e nawet szerzej - wszyst-
kich, którzy ¿yj¹ w Polsce i poza ni¹ a uwa-
¿aj¹ siê za Polaków. Wychowuje aby po-
szerzaæ dobro w �wiecie. Wychowuje dla
Polski - nie dla wyznañ, grup etnicznych
czy partii politycznych.
> ZHP nie jest organizacj¹ bezbarwn¹
i pozbawion¹ w³asnej �twarzy�. Niesie
okre�lony system warto�ci, sposób widze-
nia �wiata, wzór etyczny i styl ¿ycia, pe-
wien ogólny �wiatopogl¹d, w którym:
- warto�ci duchowe maj¹ niekwestionowa-
ny priorytet wobec warto�ci materialnych;
- cz³owiek jest osob¹ - kim�, kogo nie mo¿-
na ca³kowicie podporz¹dkowaæ innym;
- dominuj¹ takie prze¿ycia jak przyja�ñ, bra-
terstwo, mi³o�æ, otwarte i ¿yczliwe zainte-
resowanie dla  ludzi, kultur, obyczajów, któ-
re s¹ godne szacunku i w których mo¿na
odnale�æ co� cennego i piêknego;
-  istotnym elementem postawy cz³owieka
jest dzielno�æ, która znajduje swój wyraz

Chrze�cijañstwo w harcerstwie
we wszelkich dziedzinach ¿ycia: rodzinne-
go, spo³ecznego, umys³owego, zawodo-
wego, politycznego i narodowego.
> ZHP w pracy wychowawczej i spo³ecz-
nej opiera siê na etyce chrze�cijañskiej (ety-
ce mi³o�ci bli�niego), która k³adzie nacisk
na równo�æ i braterstwo ludzi, na ich g³ê-
boko pojêt¹ blisko�æ i wiê�, potrzebê wza-
jemnej, czynnej solidarno�ci i pomocy.
>  ZHP kszta³tuje swych cz³onków poprzez
dzia³anie i atmosferê ¿ycia. Chce wycho-
wywaæ ludzi uczciwych i dzielnych, samo-
dzielnych w podejmowaniu decyzji, otwar-
tych na �wiat warto�ci i �wiat wokó³ nich -
w  tym tak¿e na warto�ci religijne.
> ZHP wychowuje swoich cz³onków
w szacunku dla ka¿dej religii. Uczy ich nie
tylko prawdziwej tolerancji, ale tak¿e ¿ycz-
liwego zainteresowania dla innych wierzeñ,
kultur i wyrastaj¹cych na ich gruncie spe-
cyficznych dla nich warto�ci.
> ZHP ma szacunek dla pog³êbionego ¿y-
cia religijnego. Uwa¿a je za wielk¹ warto�æ
w ¿yciu cz³owieka.
> ZHP zak³ada, i¿ cz³owiek uwa¿aj¹cy sie-
bie za cz³onka jakiej� wspólnoty religijnej
winien byæ rzetelny wobec siebie samego
i swoich przekonañ. Winien wiêc wype³-
niaæ obowi¹zki religijne, podporz¹dkowaæ
siê na³o¿onym nañ wymaganiom, pog³ê-
biaæ sw¹ formacjê duchow¹ i wiedzê reli-
gijn¹. ZHP winien mu w tym dopomóc.

Piêkny plan dzia³alno�ci wytyczy³
w 1996 r. papie¿ Jan Pawe³ II mówi¹c do
przedstawicieli organizacji harcerskich:
Dzisiejszemu �wiatu potrzeba czytelnego
�wiadectwa wiary, nadziei i mi³o�ci. Po-
trzebuje go zw³aszcza m³odzie¿, której
przypadnie ¿yæ w trzecim tysi¹cleciu. Or-
ganizacja harcerska, zachowuj¹c idea³,
który przy�wieca³ za³o¿ycielom, wycho-
wuje m³odzie¿ w duchu tradycji chrze�ci-
jañskich i narodowych, wdra¿a do podej-
mowania odpowiedzialnych zadañ, uczy
poszanowania ca³ego dzie³a stworzenia,
a nade wszystko godno�ci ka¿dego cz³o-
wieka. (...) W�ród wielu b³êdnych tropów
trzeba umieæ odnale�æ �lady Chrystusa
i pój�æ za nim. (...).

           phm. Iwona Wo�niak
   komendant ZHP ZDDS Tyczyn

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje  mieszkañców  gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
 od 8.00 do 15.00 (I piêtro)
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W dniach 8-14 maja obchodzony jest �Tydzieñ Biblio-
tek�. Wtedy staramy siê byæ jak najbli¿ej czytelników, szczegól-
nie najm³odszych. Oto kronika majowych wydarzeñ.

Spotkanie z pisark¹.
11 maja br. w Bibliotece w Tyczynie odby³o siê spotkanie

Joanny Papuziñskiej z  uczniami  klas pierwszych SP w Tyczynie.
Obfitowa³o ono w wiele zabawnych sytuacji. Dzieci �potraktowa-
³y� autorkê i�cie po dziennikarsku, zadaj¹c jej du¿o pytañ. Pani
Papuziñska z zadowoleniem odczyta³a �mieszne limeryki oraz
wybrane przez siebie wiersze. Wszystkie dzieci otrzyma³y auto-
graf autorki, czê�æ z nich na wykonanych przez siebie ilustracjach
do utworu J. Papuziñskiej �Moja mama czarodziejka�.

Maj w bibliotece

J. Papuziñska jest historykiem literatury, krytykiem literac-
kim, a przede wszystkim autork¹ utworów dla dzieci i m³odzie¿y.
W latach 90. by³a twórc¹, a nastêpnie redaktorem naczelnym dwu-
miesiêcznika po�wiêconego ksi¹¿ce dla dzieci �Guliwer�. Odzna-
czona zosta³a m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i  Orderem U�miechu.
W 2004 r. znalaz³a siê w gronie nominowanych do nagrody Astrid
Lindgren w kat. �Promocja czytelnictwa�, a w 2005 r. otrzyma³a
przyznawan¹ przez �Guliwera�nagrodê oraz Medal Polskiej Sekcji
IBBY za ca³okszta³t twórczo�ci.

Lekcje w bibliotece, wycieczki.
Biblioteka w Tyczynie go�ci³a uczniów klas 0-III SP

w Kielnarowej. Przygotowywane na ten czas zajêcia maj¹ na celu
zachêcaæ najm³odszych do czytania ksi¹¿ek. Podczas spotkañ z t¹
grup¹ wiekow¹, poprzez zagadki, zgaduj-zgadule i  krótkie kon-
kursy pomagamy zrozumieæ, ¿e czas spêdzony z ksi¹¿k¹ mo¿e

byæ atrakcyjny. Dzieci zapoznaj¹ siê z prac¹ bibliotekarza, ogl¹da-
j¹ zbiory w bibliotece i czytelni.

W podobnym celu odwiedzi³y bibliotekê dzieci z klasy
III b SP w Tyczynie (wychowawczyni B. Prêdka).

Pasowanie na czytelnika.
To wa¿ne  �wiêto dla ma³ych czytelników i bibliotekarzy.

Zanim jednak dzieci wypowiedz¹ uroczyste s³owa przysiêgi , ka¿-
dy uczeñ klasy I musi udowodniæ swoj¹ wiedzê, musi  �zdaæ egza-
min� ze znajomo�ci bajek i ba�ni. W tym miesi¹cu uroczyste pa-
sowanie na czytelnika uczniów klasy  I (opiekun - Teresa Warda)
mia³o miejsce w bibliotece w Hermanowej. Dzieci opowiada³y

o tym, jak nale¿y obchodziæ siê z ksi¹¿k¹, mówi³y o swoich ulubio-
nych autorach, wspólnie zastanawiali�my siê jak powstawa³o pi-
smo oraz jakie by³y pierwsze materia³y pisarskie. Kolejna czê�ci¹
spotkania by³o uroczyste pasowanie na czytelnika,  rozdanie dy-
plomów i drobnych upominków.

Pasowanie uczniów klas I na czytelnika odby³o siê tak¿e
w bibliotece w Borku Starym.

Spotkania Bibliotekarzy.
W maju zwykle obchodzone s¹ jubileusze bibliotek. Nie-

dawno uczestniczyli�my w jubileuszu 50-lecia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Boguchwale oraz w spotkaniu z okazji Dnia Bibliote-

karza zorganizowanym przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹
w B³a¿owej. Spotkania takie odbywaj¹ siê co roku w innej pla-
cówce bibliotecznej naszego powiatu.

                                                             Alicja Kustra

Andrzej Jagusztyn i Gabriela Radomska - wieloletni pracownicy
bibliotek oraz gospodyni spotkania Danuta Heller
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Liczba ludno�ci miasta i gminy na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie wzrasta. Na tendencjê wzrostow¹ wp³yw ma
zarówno ruch naturalny, jak i migracje ludno�ci. Liczba ludno�ci w gminie w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat wzros³a o prawie 2000
osób. Najwiêkszy wzrost obserwujemy w Budziwoju o 782 osoby, w Bia³ej o 503 i w Tyczynie o 426. S¹ to miejscowo�ci o najwiêk-
szym rozwoju budownictwa mieszkaniowego, co powoduje znaczny przyrost mieszkañców, g³ównie ludzi m³odych.

Zmiany demograficzne w Gminie Tyczyn

Liczba ludno�ci 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

BIA£A 1390 1409 1442 1484 1548 1606 1646 1689 1777 1844 1893 

BOREK STARY 1665 1669 1541 1538 1533 1544 1557 1562 1577 1590 1603 

BUDZIWÓJ 2832 2856 2924 3008 3038 3081 3163 3255 3388 3509 3614 

HERMANOWA 2297 2281 2294 2260 2271 2283 2289 2291 2322 2365 2376 

KIELNAROWA 1666 1669 1660 1675 1689 1706 1726 1741 1738 1739 1745 

MATYSÓWKA 1071 1082 1100 1120 1125 1131 1150 1157 1181 1220 1235 

TYCZYN 2808 2823 2859 2911 2961 3018 3069 3118 3133 3182 3234 

RAZEM 13729 13789 13820 13996 14165 14369 14600 14813 15116 15449 15700 

 

Liczba urodzeñ
znacznie przewy¿sza
liczbê zgonów co po-
woduje, ¿e przyrost na-
turalny w Gminie Ty-
czyn jest dodatni.
Obok ruchu naturalne-
go du¿y wp³yw na
zmiany demograficzne
maj¹ migracje ludno�ci.

O b s e r w u j e m y
dodatnie saldo migracji
w Gminie Tyczyn. Na te
korzystne zmiany demo-
graficzne wp³yw ma nie
tylko po³o¿enie w bezpo-
�rednim s¹siedztwie aglo-
meracji miejskiej Rzeszo-
wa, ale równie¿ malowni-
czy, pagórkowaty krajo-
braz gminy. Mieszkañcy
s¹ g³ównym czynnikiem
kszta³tuj¹cym rozwój
gminy.
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Zameldowania

Wymeldowania

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Razem 

Urodzenia 162 180 158 196 164 153 186 149 157 175 169 1849 

Zgony 136 157 125 119 131 120 143 137 135 100 114 1417 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Razem 

Zameldowania 177 177 203 246 227 267 291 342 416 387 358 3091 

Wymeldowania 173 129 114 148 106 78 82 131 132 134 137 1364 

 

             Jadwiga K³os
Ma³gorzata Jarosiñska
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W br. rozstrzygniêto przetargi na remont i przebudowê dróg:
> ul. Poselskiej w Budziwoju na kwotê 217.972 z³,
                 wykonawca Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Krosno.
> Budziwój - Potoki - Hermanowa na kwotê 49.187 z³,
                 wykonawca Przedsiêbiorstwo Dróg i Mostów Krosno.

Remontujemy drogi

   Trwa remont drogi Budziwój-Potoki-Hermanowa

                                                    Stanis³aw Fr¹czek

> Bia³a Dworskie na kwotê 114.390 z³,
                                                   wykonawca  �Drogbud� Strzy¿ów.
> Hermanowa Ko�ció³ £any na kwotê 108.558 z³,
                                                    wykonawca �Drogbud� Strzy¿ów.
> Matysówka  II Strona na kwotê 149.961 z³,
                                                          wykonawca MPDiM Rzeszów.

> Tyczyn, Osiedle 600-lecia na kwotê 149.759 z³,
                  wykonawca MPDiM Rzeszów.
              Termin zakoñczenia prac do 30 sierpnia 2006 r.

Og³oszone s¹ przetargi na przebudowê dróg:
> Kielnarowa - Zagrody, odcinek  345 mb.
                                         (rozstrzygniêcie przetargu 9 czerwca br.)
> ul. Ogrodowej w Tyczynie, odcinek 449 mb. (31 maja br.)
> ul. Partyzantów w Tyczynie, odcinek 137 mb. (31 maja br.)
> ul. S³owiczej w Budziwoju, odcinek 420 mb. (31maja br.)
> Borek Stary Borówki, odcinek 2994 mb. (5 czerwca br.)

Termin zakoñczenia prac 30 sierpnia 2006 r.
> remonty dróg masa asfaltow¹ (29 maja br.)
> Dostawa ¿wiru i t³ucznia (1 czerwca br.)

Termin zakoñczenia prac 31 grudnia 2006 r.

Zadania oczekuj¹ce na uzyskanie decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu
> Przebudowa drogi wojewódzkiej Rzeszów - Dyl¹gówka. Zakres
prac obejmuje przebudowê odcinka drogi od mostu na Strug do
ul. Wyzwolenia w Tyczynie ³¹cznie z przebudow¹ skrzy¿owania
z ul. Orkana w kierunku Budziwoja. Prace s¹ na etapie wydania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Po
wydaniu decyzji zostanie z³o¿ony projekt do wydania pozwolenia
na budowê.
> Budowa chodnika Tyczyn - Budziwój. Zakres prac obejmuje
budowê chodnika od skrzy¿owania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orka-
na do firmy �Danex� w Budziwoju. S¹ z³o¿one dokumenty do
wydania decyzji o war.  zabudowy i zagospodarowania terenu.

15 maja br. skoñczy³ siê termin sk³a-
dania wniosków o dop³aty obszarowe.
Wzorem lat ubieg³ych, w Urzêdzie Gminy
i Miasta w Tyczynie zorganizowana by³a
dla rolników pomoc w wype³nianiu wnio-
sków. Z powodu bardzo du¿ej liczby chêt-
nych do skorzystania z pomocy przy wy-
pe³nianiu dokumentów punkty konsulta-
cyjno-doradcze w UGiM by³y równie¿
czynne w sobotê i niedzielê bezpo�rednio
przed 15 maja.

Z pomocy tej skorzysta³o 736 rol-
ników; jest to wiêksza liczba ni¿ w ubr.
Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Rzeszowie uzyskali�my infor-
macjê, ¿e do 22 maja br. z terenu gminy
Tyczyn zosta³o z³o¿onych 980 wniosków.
Jest to mniejsza liczba w porównaniu z 2005
rokiem, ale jeszcze do 15 czerwca br. rolni-
cy mog¹ sk³adaæ wnioski. Nie bêd¹ nali-
czane ¿adne kary za przekroczenie pierwot-
nego terminu, czyli 15 maja.
          Wyp³aty dop³at rozpoczn¹ siê 1 grud-
nia br. i potrwaj¹ do 30 czerwca 2007 r.

Dop³aty obszarowe

                                Marta Opio³a

Hermanowa

Nowy wóz dla OSP
14 maja br. odby³o siê po�wiêce-

nie nowego wozu stra¿ackiego zakupio-
nego przez OSP Hermanowa. Jest to sa-
mochód bojowy - Magirus, wyposa¿ony
w 1500 litrowy zbiornik na wodê, 9-oso-
bow¹ kabinê, auto-pompê i wszystkie nie-
zbêdne rzeczy potrzebne w stra¿y. Samo-
chód jak na swoje lata jest w dobrym sta-
nie, lecz bez przeróbek siê nie obesz³o.

Do³o¿ono m.in. przednie orurowanie i tzw.
koguta na dach. Stra¿acy zakupili równie¿
dziesiêæ kasków bojowych, co by³o spo-
rym wydatkiem oraz kilka bia³ych koszul
stra¿ackich dla m³odszych cz³onków OSP.

Wiêcej o uroczysto�ci po�wiêce-
nia i historii OSP Hermanowa w nastêp-
nym wydaniu �GT�.
                        Mateusz Jaworski
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W nocy z 16 na 17 maja br. wybuch³ po¿ar w Zak³adach
Miêsnych �Herman�. Ogieñ strawi³ poddasze budynku admini-
stracyjnego i dach wydzia³u produkcyjnego. Nad usuwaniem skut-
ków po¿aru pracuje ofiarnie ca³a za³oga wspomagana przez cz³on-
ków rodzin, stra¿aków z gminnych ochotniczych jednostek stra-
¿y po¿arnych. Przez ca³y czas  na Zak³adzie przebywa kierownic-
two z w³a�cicielami, którzy kieruj¹ akcj¹. Celem strategicznym jest
odbudowa Zak³adu po po¿arze i przywrócenie mu zdolno�ci pro-
dukcyjnych.

Kielnarowa-Czerwonki

Herman walczy ze skutkami po¿aru

                                              Kazimierz Szczepañski

Zakoñczy³ siê remont wodoci¹gu w czê�ci miasta Tyczy-
na, w rejonie ul. Kopernika, Mickiewicza i �w. Katarzyny.

Do remontu istniej¹cego wodoci¹gu w czê�ci staromiej-
skiej Tyczyna przyst¹piono w pa�dzierniku 2005 r. Na podstawie
zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe dokumentacji projek-

Ty c z y n

Wodoci¹g jak nowy

towej og³oszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót.
Przetarg wygra³o Przedsiêbiorstwo Budowlane AWERS Sp. z o.o.
ze Zg³obnia.

W trakcie budowy wykonano sieæ wodoci¹gow¹  z przy-
³¹czami do budynków o ³¹cznej d³ugo�ci 406 mb. oraz odcinek

kanalizacji sanitarnej rozdzielczej od ogólnosp³awnej o d³ugo�ci
86 mb. Roboty budowlano-monta¿owe prowadzone by³y pod
nadzorem archeologicznym i przedstawiciela Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Rzeszowie. Po trasie prowadzonych wykopów
wykonano podbudowê, a nastêpnie nawierzchniê asfaltow¹.
Ponadto wyrównano asfaltem ubytki, które istnia³y w ulicach
w obrêbie prowadzonej inwestycji.

Dziêki wykonanej budowie, któr¹ zakoñczono 18 maja br.
u³o¿ono nowy wodoci¹g z bardzo trwa³ych rur polietylenowych
w ulicach starego miasta Tyczyna, a ponadto u³o¿ono odcinek
kanalizacji sanitarnej, który zapobieg³ odprowadzeniu �cieków
do kanalizacji  burzowej.

Warto�æ wykonanych robót wynios³a 135.985 z³.

                                             Aleksander Dawidziak

W pocz¹tkowym okresie, po zakoñczeniu akcji ga�niczej,
praca polega³a na usuniêciu wszystkich spalonych elementów
z obiektu i wywiezieniu ich wywrotkami poza Zak³ad. Nastêpnie
do pracy przyst¹pi³a ekipa budowlana odbudowuj¹ca zniszczone
elementy konstrukcji �ciennych oraz dachowych.

W chwili obecnej czê�æ obiektu jest ju¿ chroniona nowymi
dachami. Równocze�nie sprawdzano stan techniczny urz¹dzeñ
pod k¹tem przywrócenia zdolno�ci produkcyjnych. Funkcjonuje
ju¿ zasilanie w energiê elektryczn¹, wodê, pracuj¹ ch³odnie.

Na 24 maja br. planowane by³o rozpoczêcie produkcji.
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Przesiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o.

w Tyczynie, ul. Ko�ciuszki 6,
tel. 017-22-19-312

og³asza przetarg nieograniczony

na sprzeda¿ przyczepy samowy³a-
dowczej o ³adowno�ci 4 tony,
nr rejestracyjny RZE Y661,
rok  produkcji 1987.

Cena wywo³awcza 3.000 z³.

Przetarg odbêdzie siê 9 czerw-
ca 2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Spó³ki.

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

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

Konkurs jest adresowany do or-
ganizacji pozarz¹dowych, podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 oraz art.11
ust.3 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie.
I. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji ¿yciowej.
Rodzaj zadania:
1) Wspieranie dzia³añ Banku ̄ ywno�ci
zwi¹zanych z rozdzia³em artyku³ów ¿yw-
no�ciowych dla rodzin w trudnej sytu-
acji ¿yciowej.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2006 r.  2.000 z³.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2005 r. 0 z³.
II. Opieka socjalna i pielêgnacyjna
osób chorych, starszych i niepe³no-
sprawnych.
1) Poradnictwo w sprawach medycz-
nych, higieny i od¿ywiania.
2) Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa
domowego, pielêgnacja osób starszych
i niepe³nosprawnych.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2006 r. 5.000 z³.
Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w  2005 r. 5.000 z³.

Uwaga  Czytelnicy!

Nastêpny numer �GT� uka¿e siê
z dat¹ 11 czerwca 2006 r.

Termin sk³adania tekstów na dyskiet-
ce lub CD up³ywa

5 czerwca  2006 r.
         Zdjêcia mile widziane.

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
5 czerwca 2006 r.

Postanowienia do konkursu z za-
kresu profilaktyki uzale¿nieñ i dzia³añ
na rzecz osób niepe³nosprawnych w Gmi-
nie Tyczyn znajduj¹ siê na tabilcy og³o-
szeñ w UGiM i na stronie internetowej
www.tyczyn.pl/bip

Kol. Ani Jasiñskiej
wyrazy szczerego wspó³czucia
w powodu �mierci

TE�CIA
sk³adaj¹
          kole¿anki i koledzy z UGiM
        w Tyczynie

Ci¹g dalszy ze strony 4

> uchwalenia statutów so³ectw - w Bia³ej,
Budziwoju, Borku Starym, Hermanowej,
Kielnarowej, Matysówce oraz statutu
Osiedla w Tyczynie.
> ustalenia górnych stawek op³at  za od-
bieranie odpadów komunalnych i opró¿-
nianie zbiorników bezodp³ywowych
i transport nieczysto�ci ciek³ych. Rada
ustali³a  górne stawki op³at jakie od w³a-
�cicieli nieruchomo�ci pobieraæ mog¹
firmy zajmuj¹ce siê wywozem �mieci.
1. Z gospodarstw indywidualnych przy
czêstotliwo�ci wywozu 2 x w miesi¹cu:
- za pojemnik o obj. 60 l       9,60 z³ brutto
- za pojemnik o obj. 80 l               12,00 z³
- za pojemnik o obj. 120 l             15,60 z³
- za pojemnik o obj. 140 l             18,00 z³
- za pojemnik o obj. 180 l       21,60 z³
- za pojemnik o obj. 240 l       28,80 z³
- za pojemnik o obj. 360 l       43,20 z³
- za pojemnik o obj. 700 l       84,00 z³
- za pojemnik o obj. 900 l            102,00 z³
- za pojemnik o obj. 1100 l      210,00 z³
- za worek o obj. 60 l                      3,00 z³
- za worek o obj. 120 l         7,20 z³
- za 1 m3 odpadów       62,00 z³
2. Z lokali u¿ytkowych, handlowych, ga-
stronomicznych, warsztatowych i maga-
zynowych 1,6 z³ /m2 pow./miesi¹c.
3. Odpady komunalne segregowane:
- worek na szk³o, makulaturê, metal
                                     o obj. 80 l      1,00 z³,
- worek na tworzywa sztuczne
                                    o obj. 120 l     1,00 z³.
4. Górne stawki op³at za opró¿nianie szamb
i transport nieczysto�ci 60,00 z³/1 m3

> zezwolenia na zbycie mienia komunal-
nego. Rada wyrazi³a zgodê na sprzeda¿
bezprzetargow¹ dzia³ek - o pow. 0.0174 ha
i 0.0032 ha w Tyczynie w³a�cicielom nie-
ruchomo�ci s¹siedniej oraz dzia³ek -
o pow. 0.0190 ha i 0.0073 ha w Tyczynie
w³a�cicielom nieruchomo�ci przyleg³ej.
Osoby te  wyst¹pi³y z wnioskiem o naby-
cie terenu  bezpo�rednio przylegaj¹cego
do ich w³asnych dzia³ek a pozosta³ego po
wybudowaniu dróg - ulic Sienkiewicza
i Konopnickiej.  Kszta³t i wielko�æ tych
dzia³ek wskazuj¹ na to, ¿e nie mog¹ one
byæ zagospodarowane jako odrêbne nie-
ruchomo�ci, a jedynie niezbêdne do po-
prawienia warunków zagospodarowania
nieruchomo�ci przyleg³ej.
> zezwolenia na zbycie mienia komunal-
nego. Rada wyrazi³a zgodê na sprzeda¿y
bezprzetargow¹ dzia³ki o pow. 0.03 ha
w Kielnarowej, niezbêdnej do poprawie-

Rada uchwali³a...

nia warunków zagospodarowania nieru-
chomo�ci przyleg³ej,
> przeznaczenie do sprzeda¿y mienia ko-
munalnego. Rada postanowi³a o przezna-
czeniu do sprzeda¿y przetargowej nieru-
chomo�ci niezabudowanych - sze�ciu
dzia³ek w Tyczynie oraz jednej dzia³ki
w Borku Starym. Dzia³ki te nie s¹ przez
Gminê u¿ytkowane, a ze wzglêdu na zain-
teresowanie zakupem przez mieszkañców
mog¹ byæ przeznaczone do sprzeda¿y
w drodze przetargu. Wykaz dzia³ek, z opi-
sem ich numerów i powierzchni¹, wywie-
szony jest na tablicy og³oszeñ w UGiM.
                                                              (bs.)
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Burmistrz Gminy Tyczyn
og³asza konkurs na stanowisko dyrektora

Szko³y Podstawowej w Budziwoju
ul. Milenijna 21, 36-021 Budziwój

1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia wymaga-
nia okre�lone w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagañ, jakim po-
winna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i
placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826 z pó�n. zm.).
Stanowisko dyrektora szko³y mo¿e byæ powierzone nauczycie-
lowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który:
- ukoñczy³ studia wy¿sze magisterskie i posiada przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela w szkole.
- ukoñczy³ studia wy¿sze lub studia podyplomowe z zakresu
zarz¹dzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarz¹dzania o�wia-
t¹, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek do-
skonalenia nauczycieli;
- posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicznej na
stanowisku nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej
na stanowisku nauczyciela akademickiego;
- w okresie piêciu lat bezpo�rednio przed powierzeniem stano-
wiska dyrektora uzyska³ co najmniej dobr¹ ocenê pracy w szko-
le, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywn¹ oce-
nê pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wy-
¿szej, je¿eli stanowisko dyrektora obejmuje bezpo�rednio po
ustaniu zatrudnienia w szkole wy¿szej, albo w okresie roku bez-
po�rednio przed przyst¹pieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora uzyska³ pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego;
- posiada za�wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdro-
wotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
- nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pó�n. zm.), oraz nie toczy siê przeciwko
niemu postêpowanie dyscyplinarne;
- nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umy�lnie oraz nie
toczy siê przeciw niemu postêpowanie karne;
- nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹za-
nych z dysponowaniem �rodkami publicznymi, o których mowa
w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).
2.  Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z koncepcj¹
funkcjonowania i rozwoju szko³y;

2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy
w szczególno�ci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomo-
wanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaga-
nego wykszta³cenia;
4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumenty po-
twierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³ce-
nia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebê-
d¹cej nauczycielem.
5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów podyplo-
mowych z zakresu zarz¹dzania albo za�wiadczenie, o ukoñcze-
niu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania o�wiat¹;
6) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie
wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stano-
wisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszcze-
gólnych typach szkó³ i placówek;
7) za�wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane
przez lekarza medycyny pracy;
8) o�wiadczenie, ze kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pó�n. zm.)
oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;
9) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo
pope³nione umy�lnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postê-
powanie karne;
10) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia
funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem �rodkami
publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.);
11) o�wiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie
swoich danych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i
Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzania konkursu na sta-
nowisko dyrektora.
3. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podaniem
adresu zwrotnego z dopiskiem: �Konkurs na stanowisko dyrek-
tora Szko³y Podstawowej w Budziwoju� w terminie do dnia 16
czerwca 2006 r., na adres: Urz¹d Gminy i Miasta w Tyczynie,
ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez
Burmistrza Gminy Tyczyn.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postêpowania konkur-
sowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

 Dystrybutor materia³ów budowlanych
oferuje:

* oryginalne blachy szwedzkie i rynny firmy PLANNJA
* dachówki ceramiczne i cementowe
* okna dachowe
* papy, schody strychowe
* folie dachowe i fundamentowe
* ceramikê �cienn¹ i stropow¹,

* system dociepleniowe, we³na, styropian, tynk
* systemy kominowe
* systemy zabudowy wnêtrz - p³yty gipsowe, profile
* stolarkê okienn¹ i drzwiow¹
* bramy gara¿owe i ogrodzeniowe
* chemiê budowlan¹ i materia³y ogólnobudowlane
* komputerowy mieszalnik tynków i farb elewacyjnych

Zapewniamy: transport z roz³adunkiem, doradztwo techniczne,
                         sprzeda¿ rataln¹.

Hurtownia - Rzeszów, ul. Lwowska 120, tel. 017-85-27-907

                                                                       Tyczyn, ul. Ko�ciuszki 20
                                                                                   tel. 017 22-99-243
                                                                                   fax 017 22-93-104
                                                                                  www.bisbud.com.pl
                                                                           bisbud@bisbud.com.pl
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Id¹ wakacje

SPEAKER
end you speak english

mgr Marzena Wianecka-Kusy
36-020 Tyczyn, ul. Parkowa 27a,

tel. 017 22-93-610: 0 501 542 903

Pó³kolonia z jêzykiem angielskim
dla dzieci w wieku 6-15 lat
Termin: 2-14 lipca 2006 r.
Miejsce: zespó³ pa³acowo-parkowy,
Liceum w Tyczynie, malowniczym mia-
steczku 8 km od Rzeszowa
Koszt: 420 z³ + 50 * (opcja zorganizowane-
go dojazdu z/do Rzeszowa)
Program:
- zajêcia z jêzyka angielskiego w kilku gru-
pach zaawansowania z naciskiem na ko-
munikacjê (3 godz. dziennie);
- kultura krajów anglojêzycznych, zajêcia
tematyczne, np. Krzysztof Kolumb i Ame-

rykañscy Indianie, �wycieczki� do Londy-
nu, Nowego Jorku i Hollywood, zwierzêta
i krajobrazy Australii i Nowej Zelandii,
irlandzka muzyka/tañce, koncert karaoke
i wiele innych;
- tematyczne zajêcia plastyczne z wykorzy-
staniem niecodziennych technik;
- gry i zabawy sportowe, nauka gry w ba-
seball i rugby, spacery i zadania na orien-
tacjê w terenie;
- aktywna nauka przez przygodê i zabawê;
rzetelna wiedza jêzykowa i kulturowa do-
�wiadczonych anglistów, równie¿ go�ci
anglojêzycznych.

Zg³oszenia dzieci do 14 czerwca
przyjmuje Szko³a Jêzyka Angielskiego
SPEAKER z siedzib¹ w Tyczynie, tel. 017
22-93-610 oraz 501 542 903

Zapraszamy do odwiedzenia
miejsca imprezy; na osobiste spotkanie
z prowadz¹cymi prosimy umawiaæ siê
telefonicznie.

Quiz matematyczny

Dru¿yna gospodarzy, zdobywcy II miejsca: Jakub Szymañski,
Przemek Pa�ko i Natalia Stoch³a z kl. VI

Jedn¹ z bardzo popularnych w�ród uczniów form aktyw-
no�ci jest udzia³ w konkursach. Szko³a Podstawowa w Budziwoju
stwarza im mnóstwo okazji do wykazania siê wiedz¹, sprawno�ci¹
fizyczn¹ i manualn¹ oraz talentem artystycznym  poprzez organi-
zowanie konkursów szkolnych i miêdzyszkolnych. Ciesz¹ siê one
du¿ym zainteresowaniem.Jestem organizatorem wielu z nich.

20 kwietnia br. w naszej szkole ju¿ po raz trzeci odby³ siê
�Quiz matematyczny� dla uczniów szkó³ gminy Tyczyn, którego
celem by³o rozwijanie zainteresowañ matematycznych uczniów
oraz wdra¿anie do pracy z grup¹.Przygotowane zadania dotyczy-
³y g³ównie matematyki, wymaga³y te¿ od uczestników pewnego
zasobu wiedzy ogólnej z innych dziedzin.

                                   Organizator konkursu  Anna Sawicka

W tym roku do rywalizacji przyst¹pi³y 3-osobowe dru¿y-
ny z sze�ciu szkó³: Bia³ej, Hermanowej, Kielnarowej, Matysówki ,
Tyczyna i Budziwoja. Pojedynek miêdzy grupami by³ bardzo za-
ciêty i wyrównany.

Zwyciê¿yli uczniowie z Kielnarowej. II miejsce zajê³y: dru-
¿yna gospodarzy oraz   zespó³ z Matysówki.

W jury, któremu jak co roku przewodniczy³a  wicedyrektor
p. Zofia Ró¿ycka, zasiadali  nauczyciele-opiekunowie grup.
W organizacjê konkursu zaanga¿owa³a siê grupa uczniów z klasy
V a oraz  VI b, która  przygotowa³a stanowiska dla dru¿yn, w³¹czy-
³a siê tak¿e  w obs³ugê imprezy.

Za pomoc w pozyskaniu �rodków finansowych z fundu-
szu Rady So³eckiej pragnê podziêkowaæ radnemu, p. Januszowi
B³oñskiemu. �rodki te pozwoli³y na przeprowadzenie konkursu
oraz zakup  nagród dla wszystkich jego uczestników. Dziêkujê
równie¿ nauczycielkom matematyki, które przyjê³y  zaproszenie
i przygotowa³y swoich podopiecznych do  udzia³u w konkursie.

Komenda ZHP Zwi¹zku Dru¿yn
Doliny Strugu w Tyczynie
i Zwi¹zku Dru¿yn �Sokó³�

w Soko³owie M³p.

zaprasza na koloniê w Ustce
w terminach:

30 lipca do 12 sierpnia 2006 r.
14 do 27 sierpnia 2006 r.

Oferta dodatkowa:
kurs j. angielskiego w cenie kolonii

Koszt kolonii - 880 z³otych
dla harcerzy - 840 z³otych

Informacji udziela Komenda ZDDS
Tyczyn, ul. Ko�ciuszki 4
                               tel. (0-17) 22 19 231
Dy¿ury w �rody w godz. 15.00 - 17.00
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Praca Wyjazd      

za granicê 

Niestawienie 

siê w PUP 

Dzia³alno�æ 

gospodarcza 

Inny 

powód 

Ogó³em 

110 9 34 5 16 174 

 

9,9

11,1

6,22

16,8
12,34

16,4

16,62

Gdy w gospodarce pojawiaj¹ siê
osoby bezskutecznie poszukuj¹ce pracy
wówczas mówimy o bezrobociu. Jest ono
nie tylko samym problemem spo³ecznym,
ale le¿y tak¿e u podstaw wielu innych kwe-
stii spo³ecznych; jest zwi¹zane z obni¿e-
niem standardu materialnego ¿ycia same-
go bezrobotnego i jego rodziny, a tak¿e
mo¿e powodowaæ rozprzestrzenianie siê
rozmaitych patologii spo³ecznych.

Pod pojêciem bezrobotnego nale-
¿y wiêc rozumieæ osobê niezatrudnion¹
i nie wykonuj¹c¹ innej pracy zarobkowej,
zdoln¹ i gotow¹ do podjêcia zatrudnienia
w pe³nym wymiarze czasu pracy, nie ucz¹-
c¹ siê w szkole w systemie dziennym, za-
rejestrowan¹ we w³a�ciwym dla miejsca
zameldowania (sta³ego lub czasowego)
Urzêdzie Pracy. Osob¹ bezrobotn¹ mo¿e
byæ tylko osoba, która ukoñczy³a 18 lat
i która nie ukoñczy³a 60 lat w przypadku
kobiet i 65 lat w przypadku mê¿czyzn.

Stopa bezrobocia, czyli udzia³ bez-
robotnych w liczbie ludno�ci aktywnej za-
wodowo na koniec marca 2006 wynosi³a
10,3 i w porównaniu z koñcem ubieg³ego
kwarta³u (grudzieñ 2005) jest ni¿sza o 2,23
punktu  procentowego, a w porównaniu
z koñcem I kwarta³u 2005 (13,9%) zmala³a
o 3,6 punktu procentowego.

U nas najwiêksze bezrobocie
utrzymuje siê w Hermanowej (14,7%), naj-
ni¿sze w Budziwoju (5,5%). Wiêksz¹ licz-
bê stanowi¹ bezrobotne kobiety, gdy¿
wykonuj¹ mniejsz¹ liczbê zawodów i uwa-
¿ane s¹ przez pracodawców za pracowni-
ków mniej dyspozycyjnych (urlopy ma-
cierzyñskie, opieka  nad dzieæmi itp.).

Bezrobocie w Gminie Tyczyn
 

B+Z B-Z  

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

Razem  
Stopa 

bezrobocia  

(%) 

Bia³a 3 5 56 40 104 8,7 

Borek Stary  5 8 50 31 94 9,8 

Budziwój  12 11 51 47 121 5,5 

Hermanowa 8 6 100 96 210 14,7 

Kielnarowa 7 6 55 48 116 10,9 

Matysówka  6 4 55 45 112 13,5 

Tyczyn  9 19 125 104 257 12,1 

Razem 50 59 492 411 1012 10,3 

Niepokoj¹cy jest fakt, ¿e
osoby z prawem do zasi³ku sta-
nowi¹ tylko 10,7% wszystkich
zarejestrowanych. Z tego wyni-
ka, ¿e wiêkszo�æ z nich nie ma
¿adnych dochodów, dlatego
musz¹ korzystaæ z pomocy opieki
spo³ecznej albo imaj¹ siê zajêæ
dorywczych lub podejmuj¹ pra-
cê na czarno.

Przedstawione zestawie-
nia nie odzwierciedlaj¹ do koñca

Ewidencja bezrobotnych w pierwszym kwartale 2006 r.

Do spadku bezrobocia przyczyni³
siê wzrost wy³¹czeñ z ewidencji bezrobot-
nych, spowodowany g³ównie podjêciem
pracy. Zjawisko wzmo¿onych wyrejstro-
wañ z tego tytu³u by³o spowodowane roz-
poczêciem, po okresie zimowym, inten-
sywnych prac sezonowych w budownic-
twie, rolnictwie, ogrodnictwie i transpor-
cie. Zauwa¿alny by³ równie¿ wzrost pod-
jêcia pracy przez bezrobotnych zaktywi-
zowanych w ramach form subsydiowa-
nych. By³y to g³ównie prace interwencyj-
ne, przygotowanie zawodowe oraz sta¿e.

W naszej gminie równie¿  zauwa-
¿amy wzrost podjêcia pracy przez bezro-
botnych; najwiêksz¹ liczbê stanowi¹ wy-
rejestrowani  z ewidencji z powodu pod-

jêcia pracy (110), 5 osób za³o¿y³o w³asn¹
dzia³alno�æ gospodarcz¹, a 9 osób podjê-
³o pracê za granic¹.

                      Wo�niak  El¿bieta
   Szafran Bernadeta

Te i inne oferty pracy znajdziesz
w Gminnym Centrum Pracy

(Tyczyn, ul. Rynek 25) czynnym
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 - 15.30,    tel. 22-91-885.

Je�li szukasz pracy...

Bezp³atne dy¿ury
prawne

W siedzibie Gminnego Centrum
Informacji w Tyczynie, ul. Rynek 25,
raz w miesi¹cu w godz. 10.00-14.00
skorzystaæ mo¿na z bezp³atnych porad
prawnika.

Data dy¿uru:  9 czerwca br.

Stanowisko oferowane       numer oferty
- stolarz 2452
- krawiec 2449
- operator ci¹gnika i koparki 2448
- technik farmacji 2446
- programista 2444
- wdro¿eniowiec 2442
- instruktor tañca 2441
- instruktor rytmiki 2440
- lektor jêzyka angielskiego 2439
- praczka-prasowaczka 2437

liczby ludzi pozostaj¹cych bez pracy, po-
niewa¿, prócz bezrobocia które mo¿emy
zewidencjonowaæ, istnieje tzw. bezrobo-
cie ukryte: rozumiane jako bezrobocie
w�ród zatrudnionych. Dotyczy ludzi nie
ujêtych w statystykach bezrobocia,
poniewa¿ nie rejestruj¹ siê w urzêdach

pracy. Osoby te posiadaj¹ dochód, ale
nie maj¹ zawartego stosunku ubezpiecze-
niowego.

W naszej gminie równie¿ istnieje
to zjawisko, jednak jego rozmiarów nie
potrafimy okre�liæ, st¹d okre�lenie praw-
dziwej stopy bezrobocia jest niemo¿liwe.
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Podczas Festiwalu Tañca Gala Di-
sco&Cheerleaders na du¿ej scenie Kielec-
kiego Teatru Tañca zgromadzi³o siê ponad
350 zawodniczek i zawodników z ca³ej Pol-
ski. Festiwal, który odby³ siê 1 maja br.
podzielony by³ na dwa turnieje: Disco
Duety&Cheerleaders Open oraz Mistrzo-
stwa Okrêgu �wiêtokrzyskiego Grup
Tanecznych Cheerleaders �Flimero� jako
jedyny zespó³ podj¹³ ogromne wyzwanie;
wyst¹pi³ we wszystkich mo¿liwych kate-
goriach tanecznych, mimo ¿e taniec dys-
kotekowy w parach by³ nowym do�wiad-

Sukcesy �Flimero�

Br¹z w Kielcach

Pó�nym popo³udniem zakoñczy³a
siê pierwsza czê�æ zawodów, podczas któ-
rej �Flimero� prezentowa³o siê 15 razy. Po
godzinnej przerwie, w której wreszcie by³
czas na pierwszy od �niadania posi³ek, roz-
poczê³y siê Mistrzostwa Okrêgu �wiêto-
krzyskiego Grup Tanecznych Cheerleaders,
na które przyjecha³y nowe zespo³y. Mia-
³am obawy czy po takiej dawce emocji
i zmêczenia dopu�ciæ �Flimero� do startu
maj¹c jednocze�nie �wiadomo�æ, ¿e wynik
mo¿e mieæ wp³yw na lokatê podczas
Mistrzostw Polski.

Ambicje dziewcz¹t gór¹ - za co im
bardzo dziêkujê. Zatañczone trzy uk³ady:
krótki, �redni, d³ugi ocenione zosta³y na 3
lokatê.

czeniem, zupe³nie nieznanym w obliczu
wymagañ i oceny jury.

W sk³adzie duetów tañczy³y: Mo-
nika Szyde³ko - Magdalena Mucha, Joan-
na Hada³a - Klaudia Szyde³ko, And¿elika
Szyde³ko - Monika Baran, Agata Krzak -
Karolina Ozon. Po poprawnie zatañczo-
nych uk³adach w napiêciu z ogromnymi
emocjami oczekiwa³y�my na werdykt sê-
dziów. Dziewczêta dosta³y siê do æwieræfi-
na³ów, gdzie ju¿ brawurowo zaprezentowa-
³y swoje uk³ady, a tym samym awansowa-
³y do pó³fina³u i fina³u. W rezultacie ca³y
fina³ zdominowany zosta³ przez trzy duety
z Kieleckiego Studia Tañca i cztery duety
z �Flimero�. Bior¹c pod uwagê poziom re-
nomowanych par tanecznych oraz nasz de-
biut, wynik taki jest sukcesem.

Startuj¹c w Gali Cheerleaders Open
podjê³y�my pewne ryzyko przedstawiaj¹c
zupe³nie nowy uk³ad ³¹cz¹cy elementy akro-
batyki i piramid z obowi¹zkowym tañcem
z pomponami. Naszym g³ównym zadaniem
w tej kategorii by³o pokazanie w pe³nej kra-
sie swoich mo¿liwo�ci i umiejêtno�ci nie
tylko dziewcz¹t tañcz¹cych i rytmicznie
machaj¹cych pomponami, ale akrobatek.

Podjêcie takiej decyzji okaza³o siê
bardzo trafne. Nasze trudne ewolucje akro-
batyczne, wdziêk maluszków podbi³y pu-
bliczno�æ. Gromkie brawa i owacje by³y dla
nas nagrod¹, niezale¿n¹ od not sêdziow-
skich. Uk³ad zosta³ oceniony wysoko,
a w rundzie fina³owej zdoby³ III miejsce
i ogromny Puchar.

Na zakoñ-
czenie pragnê w
imieniu swoim i ca-
³ego Zespo³u Akro-
batyczno-Tanecz-
nego �Flimero� ser-
decznie podziêko-
waæ Panu Prezeso-
wi Przedsiêbiorstwa
Ochrony Mienia
i Us³ug Detektywi-
stycznych �Securi-
ty Office� S.p z o.o.
Józefowi Para za
dofinansowanie
wyjazdu na zawody
i Dyrekcji Szko³y

Podstawowej w Tyczynie - Paniom Bogu-
mile Bombie i Kazimierze G³odowskiej.
Sk³adam te¿ uk³ony w kierunku rodziców,
Paniom Dorocie i Ma³gorzacie Szyde³ko
oraz Pani Marii Hada³a dziêkujê za pomoc
i opiekê podczas zawodów.

                             Jolanta Magda
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Trwa dobra passa tenisistów �Jaru�
Kielnarowa.

22-23 kwietnia br. w Kro�nie odby-
³y siê mistrzostwa woj. podkarpackiego
m³odzików. Po sukcesach kadetów i junio-
rów równie¿ m³odziczki dorówna³y star-
szym kole¿ankom i zdoby³y 5 medali.

W�ród dziewczyn w grze indywi-
dualnej medale podzieli³y reprezentantki
Jaru oraz KKTS Krosno. Zwyciê¿y³a Do-
minika Wenc z Krosna przed Jagod¹
Ziemiañsk¹ Jar i Anet¹ Stapiñsk¹ KKTS.

Równie¿ w rozgrywkach dru¿yno-
wych ton grze nadawa³y te dwie dru¿yny.
Tym razem dziewczyny z Krosna nie da³y
siê ograæ reprezentantkom Jaru i wygra³y
3:1, a punkt dla Jaru zdoby³a D. Rz¹sa. Na
miejscach 3 i 4 uplasowa³y siê dru¿yny SKS
Skarbek Gogo³ów I i II, i te 4 dru¿yny re-
prezentowa³y Podkarpacie na turnieju pó³-
fina³owym Pucharu Polski M³odzików
w Kazimierzy Wielkiej.

Jeszcze dwa medale zawodniczki
Jaru zdoby³y w grze deblowej, gdzie zajê³y
III miejsce ulegaj¹c w pó³finale zawodnicz-
kom z Gogo³owa 3:2.

By³ to wyj¹tkowo udany sezon dla
klubu z Kielnarowej, gdy¿ w ka¿dej z kate-
gorii - od m³odzika do m³odzie¿owca - za-
wodnicy tego klubu zdobyli w mistrzo-
stwach województwa podkarpackiego
16 medali, co jest najwiêkszym sukcesem
klubu w grach indywidualnych w jego
historii.

Na tym wystêpy zawodników Jaru
siê nie koñcz¹.

29 kwietnia br. rozegra³y wa¿ne tur-
nieje m³odziczki w Kazimierzy Wielkiej,
a kadetki Sylwia Pa�ko, Marta Makowiec-
ka oraz Iwona Paluch jako dru¿yna 2 maja
br. w Krakowie rozgrywa³y pó³fina³ Pucha-
ru Polski kadetek. Niestety i dru¿ynie
i Sylwii zabrak³o szczê�cia oraz umiejêt-
no�ci. Awans do fina³u nie uda³ siê.

Sport to zdrowie. Ta stara maksy-
ma nie zdezaktualizowa³a siê do dzisiaj,
a w dobie postêpu cywilizacyjnego nabra-
³a nowego wymiaru. Obni¿enie obci¹¿enia
fizycznego to z jednej strony zwiêkszenie
czasu wolnego i wyd³u¿enie ¿ycia , z dru-
giej - pojawienie siê chorób okre�lanych
mianem cywilizacyjnych. Wyeliminowanie
czy zmniejszenie dawki ruchu prowadzi do
nieodwracalnych zmian w organizmie cz³o-
wieka jak: odwapnienie ko�ci, zanik miê-
�ni, nadwaga, wyd³u¿enie czasu reakcji.
W trosce o w³asne zdrowie, a zw³aszcza
zdrowie naszych dzieci, winni�my zafun-
dowaæ uczestnictwo w ró¿nych formach
kultury fizycznej - wychowanie fizyczne,
rekreacja fizyczna, sport i rehabilitacja ru-
chowa.
      Zadaniem placówek szkolno-wycho-
wawczych wszystkich szczebli jest przy-
gotowanie m³odych pokoleñ do wziêcia na
siebie ciê¿aru odpowiedzialno�ci za zdro-
wie, sprawno�æ, budowê i urodê w³asne-
go cia³a po zakoñczeniu edukacji. Istota
tego pos³annictwa jest uwarunkowana sta-
nem �wiadomo�ci wychowanka, jak te¿
i jego rodziców.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw-
³a II w Tyczynie daje m³odzie¿y mo¿liwo�æ
uczestnictwa we wszystkich wymienio-
nych formach kultury fizycznej. Podstawo-
wym mankamentem w chwili obecnej jest
brak w³asnej bazy sportowej, tj. sali gimna-
stycznej wraz z zapleczem oraz podstawo-
wej infrastruktury sportowej. Sala widowi-
skowo-sportowa, która ma byæ oddana do
u¿ytku w nowym roku szkolnym, jest szan-
s¹ dla naszej placówki, aby dorównaæ
w tym wzglêdzie szko³om pañstw wysoko
rozwiniêtych.

Podejmujemy szereg inicjatyw ma-
j¹cych na celu w maksymalnym stopniu
zachêciæ m³odzie¿ gimnazjum do uczestnic-
twa w kulturze fizycznej.Naukowo stwier-
dzony jest bezpo�redni zwi¹zek przyczy-
nowy miêdzy aktywno�ci¹ fizyczn¹ cz³o-
wieka a jego zdrowiem i d³ugo�ci¹ ¿ycia.Re-
lacje te dostrzegaj¹ nie tylko profesjonali-
�ci kultury fizycznej, ale tak¿e lekarze, filo-
zofowie, psychologowie czy socjologowie.

Nam, nauczycielom wychowania
fizycznego szczególnie zale¿y, aby do tej
grupy do³¹czyli rodzice naszych wycho-
wanków. Nawyki i styl bycia dziecka kszta³-
tuje szko³a i rodzina. Je¿eli dziecko zachê-
cone w szkole do aktywno�ci ruchowej nie
znajdzie ¿adnego wsparcia w tym zakresie

Gimnazjum w Tyczynie

Wychowanie przez sport

                        Seweryn Przywara

ze strony rodziców, to motywacje zbudo-
wane przez szko³ê zostan¹ mocno os³abio-
ne. Je¿eli dziecko we w³asnej rodzinie znaj-
dzie praktyczne potwierdzenie has³a �sport
to zdrowie�, to wzorzec ten zakorzeni siê
w nim na ca³e ¿ycie. Niestety, rodzice zbyt
czêsto nie rozumiej¹, ¿e codzienny ruch,
wysi³ek fizyczny jest tak samo potrzebny
jak spanie, uczenie siê, praca czy jedzenie.
Zbyt du¿e dawki ¿ywieniowe jeszcze bar-
dziej pogarszaj¹ sytuacjê, stwarzaj¹c zagro-
¿enie nadwag¹ i chorobami z tym zwi¹za-
nymi. Drobna niedyspozycja dziecka to nie
powód zwolnienia go z zajêæ wychowania
fizycznego. Niektóre nawet trwa³e dolegli-
wo�ci zdrowotne nie s¹ podstaw¹ dla leka-
rza do ca³orocznego zwolnienia z lekcji.
W takich przypadkach lekarze wskazuj¹
nauczycielowi dolegliwo�ci ucznia, zaleca-
j¹c zwolnienie tylko z niektórych partii æwi-
czeñ. U wielu rodziców dostrzegamy nie-
wiedzê w tym zakresie wyra¿aj¹c¹ siê
stwierdzeniem: �nie biegaj, bo siê zmêczysz
i spocisz�.

Rodzice, je¿eli chcecie, aby wasze
dziecko by³o zdrowe teraz i kiedy bêdzie
doros³e, to w³asnym przyk³adem zachêcaj-
cie je do systematycznych æwiczeñ fizycz-
nych. Stwórzcie mu odpowiednie warunki,
zaopatruj¹c je w odpowiedni strój sporto-
wy dostosowany do ró¿nych warunków
atmosferycznych.

Pamiêtajcie równie¿, aby po porcji
wysi³ku umo¿liwiæ mu odnowê biologicz-
n¹ w podstawowym zakresie (odpoczynek,
ciep³a k¹piel).

Jako nauczyciele wychowania fi-
zycznego zwracamy siê do Was, pomó¿cie
swoim dzieciom w odrabianiu lekcji WF.
Skorzystacie z tego sami, skorzysta wasze
dziecko, a wypracowany nawyk pozosta-
nie na zawsze.

Pamiêtajcie Pañstwo, ¿e systema-
tyczna aktywno�æ fizyczna jest najwa¿niej-
szym choæ powszechnie niedocenianym
lekiem w walce o zdrowie. Dzi�, kiedy upo-
wszechnia siê siedz¹cy tryb ¿ycia, palenie
papierosów jest powszechne, od¿ywianie
siê jest nieprawid³owe,¿yjemy w ci¹g³ym
stresie,to ruch pozostaje najtañszym, a jed-
nocze�nie najskuteczniejszym lekiem.

Ju¿ przed wielu laty dr Wojciech
Oczko mawia³: Ruch jest w stanie zast¹piæ
prawie ka¿dy lek, ale wszystkie leki
razem wziête nie zast¹pi¹ ruchu.

Tenis sto³owy

Pani Marcie Baran
wyrazy szczerego wspó³czucia
w powodu �mierci

O J C A
sk³adaj¹
       Radni Rady Miejskiej
                      w Tyczynie

                              Ryszard Rz¹sa
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Wszyscy zainteresowani umieszczeniem swojej
oferty na naszych ³amach, proszeni s¹ o osobisty
kontakt z redakcj¹ - UGiM pok. 26, I piêtro (lub pok. 24).
Oferty �Szukam pracy�, �Dam pracê� i �Sprzedam/
kupiê dzia³kê, dom� s¹ bezp³atne.

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 8,54 ara w Ty-
czynie, ul. Grunwaldzka
(162/3)               Tel. 605-075-985 (po godz. 20.00)

Pracowników do budowy ogrodzeñ, uk³adania
kostki itp. z umiejêtno�ci¹ spawania - chêtnie z pra-
wem jazdy kat. C oraz murarza-tynkarza z najbli¿-
szych okolic do 30 km zatrudni �Jar� Kielnarowa 20.
(50/3)                Tel. 017-22-19-311, 017-22-99-677

Sprzedam dzia³kê o pow. 20 arów w Budziwoju,
ul. Podmiejska
(163/3)                                       Tel. 017-85-76-491

Kupiê dzia³kê budowlan¹, uzbrojon¹ w Budziwoju,
Tyczynie, Bia³ej lub w S³ocinie o pow.  6 do 15 arów.
(164/2)                                            Tel. 887 888 708

Sprzedam dzia³ki rolne o pow. 65 arów i 86 arów
w Borku Starym w cenie 300 z³ za ar.
(165/2)                                          Tel. 887-485-647

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 7,5 ara z wa-
runkami zabudowy, media w pobli¿u.
(166/2)                                       Tel. 017-22-19-070

Kupiê dzia³kê roln¹ tanio przy drodze. Okolice  Tyczyna.
(167/2)                                          Tel. 889-651-105

M³oda osoba poszukuje pracy: sprz¹tanie lub opieka nad
dzieckiem.
(51/2)                                             Tel. 604-194-334
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pod tym numerem od godz. 15.30 w dni powszednie i �wiê-
ta zg³aszaæ mo¿na przypadki awarii sieci wodoci¹go-
wo-kanalizacyjnej, obs³ugiwanej przez PGK  �Eko-Strug�
w Tyczynie. W godz. pracy Spó³ki awarie zg³aszaæ mo¿na
tak¿e pod nr  tel. 017 22-19-312 lub 017 22-19-360
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Niemiecki - korepetycje
Tyczyn, tel. 502-636-111

Wypo¿yczalnia kaset VIDEO i p³yt DVD
    Sklep �Têcza�,             Tyczyn, ul. Kiliñskiego 6

Licencjonowane Biuro Rachunkowe
poleca us³ugi w zakresie

pe³nej ksiêgowo�ci,
podatkowej ksi¹¿ki przychodów i rozchodów.

                                Tyczyn, ul. Mokra Strona 7
                           Tel. 017 22-93-351, 603 944 161

23 kwietnia br.
w Budziwoju (ul. Mi-
lenijna) za gin¹³ pies
rasy Collie - trzyko-
lorowy. Reaguje na
imiê Lessi.

W³a�ciciele prosz¹ o informacjê o miejscu pobytu psa.
Dla znalazcy wysoka nagroda pieniê¿na.

Kontakt: tel. 017-22-19-397, 505-163-145

Wy¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie,
Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej-Królce uprzej-
mie zawiadamia, ¿e w lipcu br. planowane jest rozpoczêcie dzia³al-
no�ci przez karczmê staropolsk¹. W zwi¹zku z powy¿szym
zaprasza siê emerytowanych, do�wiadczonych pracowników
gastronomii zamieszka³ych na terenie gminy Tyczyn, zaintereso-
wanych prac¹ przy przygotowaniu i obs³udze przyjêæ weselnych,
spotkañ firmowych i towarzyskich, do sk³adania zg³oszeñ w Cen-
trum (pok. nr 2 lub na portierni).

Zg³oszenie powinno zawieraæ informacjê o kwalifikacjach
zawodowych oraz kserokopie �wiadectw pracy w gastronomii.
(52/1)
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