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27 wrze�nia br. obradowa³a Rada
Miejska. Przed rozpoczêciem sesji radni
odwiedzili salê gimnastyczn¹ przy Gimna-
zjum, gdzie trwaj¹ koñcowe prace przed
oddaniem obiektu do u¿ytku, (12 pa�dzier-
nika br. ). Po powrocie z tej wizji lokalnej
Rada podjê³a uchwa³y w sprawach:
> zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredy-
tu w Banku Spó³dzielczym w Tyczynie na
przebudowê drogi nr 8943R Tyczyn -
Chmielnik  w wysoko�ci 143.482 z³. 14 wrze-
�nia br. odby³ siê przetarg na wybór ban-
ku do obs³ugi kredytu na to zadanie.
Wp³ynê³a jedna oferta - z Banku Spó³dziel-
czego w Tyczynie. W ofercie banku pro-
wizja jednorazowa wynosi 1.435 z³, odset-
ki  6,20%, okres kredytowania 5 lat (2007 r.
- 23.482 z³ oraz 2008-2011 po 30.000 z³),
karencja do wrze�nia 2007 r.,
> wyra¿enia zgody na zniesienie wspó³-
w³asno�ci zabudowanej nieruchomo�ci
gruntowej w Tyczynie przy ul. Rynek 7.
Rada wyrazi³a zgodê na zniesienie wspó³-
w³asno�ci dzia³ek nale¿¹cych w czê�ci do
Gminy oraz do pani Barbary K. W budyn-
ku znajduj¹cym siê na dzia³ce wydzielono
odrêbn¹w³asno�æ lokalu Gminy (114,17
m2) oraz lokalu pani Barbary K. (111,62
m2). Koszty zwi¹zane ze zniesieniem
wspó³w³asno�ci ponosi pani Barbara K.
> dokonania zmian w bud¿ecie na 2006 r.
> zaci¹gniêcia zobowi¹za-
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Rada uchwali³a...

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Tyczyn z dnia 20 wrze�nia 2006 r.

o okrêgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w ka¿dym okrêgu wyborczym oraz o siedzibie miejskiej komisji wyborczej.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pó�n.
zm.) oraz Uchwa³y nr XXXVII/278/02 Rady Miejskiej  w Tyczynie z dnia 27 czerwca
2002 r. w  sprawie podzia³u Gminy i Miasta Tyczyn na okrêgi wyborcze informujê, ¿e
w celu przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej oraz wyboru burmistrza obszar
gminy podzielony jest na nastêpuj¹ce okrêgi:

Numer okrêgu Granice okrêgu wyborczego         Liczba wybieranych radnych
1 Miasto Tyczyn 3
2 So³ectwo Matysówka 1
3 So³ectwo Kielnarowa 2
4 So³ectwo Borek Stary 2
5 So³ectwo Hermanowa 2
6 So³ectwo Budziwój 3
7 So³ectwo Bia³a 2

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej bêdzie siê mie�ciæ w Urzêdzie Gminy
i Miasta w Tyczynie, ul. Rynek 18.

O�rodek Informacji
dla Osób Niepe³nosprawnych

Je�li jeste� osob¹ niepe³nosprawn¹
- uzyskasz bezp³atne informacje i porady
dotycz¹ce:
* mo¿liwo�ci leczenia,
* mo¿liwo�ci korzystania z turnusów re-
habilitacyjnych,
* zasad ubiegania siê o przedmioty orto-
pedyczne i sprzêt rehabilitacyjny,
* likwidacji barier architektonicznych,
* orzekania o niepe³nosprawno�ci,
* ulg i uprawnieñ przys³uguj¹cych oso-
bom niepe³nosprawnym z tytu³u niepe³-
nosprawno�ci lub niezdolno�ci do pracy,
* mo¿liwo�ci kszta³cenia i dokszta³cania,
* mo¿liwo�ci dodatkowego zatrudnienia,
* podejmowania w³asnej dzia³alno�ci go-
spodarczej,
* instytucji i organizacji wspieraj¹cych
osoby niepe³nosprawne,
* rent, zasi³ków i stypendiów.

Je�li jeste� pe³nosprawny, ale w twoim
otoczeniu znajduj¹ siê osoby niepe³no-
sprawne, którym chcia³by� pomóc
- uzyskasz bezp³atne informacje i porady
dotycz¹ce:

* ró¿nych form rehabilitacji leczniczej,
* mo¿liwo�ci ubiegania siê o renty, zasi³ki
i stypendia,
* podmiotów, których zadaniem jest po-
moc osobom niepe³nosprawnym,
* dostosowania budynków i mieszkañ do
potrzeb osób niepe³nosprawnych,
* zasad ubiegania siê o sprzêt rehabilita-
cyjny i ortopedyczny,
* warsztatów terapii zajêciowej, zak³adów
aktywno�ci zawodowej oraz firm zatrud-
niaj¹cych osoby niepe³nosprawne.

O�rodek Informacji dla Osób Nie-
pe³nosprawnych przy Oddziale Podkar-
packim Krajowej Izby Gospodarczo-Reha-
bilitacyjnej, 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana
10, pok. 310, (budynek �Reny�),
tel. 017- 853 79 40, tel./fax (017) 853 79 20
e - mail: osrodekrzeszow@kigr.org
www.osrodkiinformacji.kigr.org
Od poniedzia³ku do pi¹tku
                                           od 8.00 do 18.00
Dojazd:
- ze stacji PKP - autobusem linii MPK nr 0,
- z Placu Wolno�ci - autobusem linii MPK
nr 17 i 19

Burmistrz Gminy Tyczyn dziêku-
je w³a�cicielom posesji za kosze-
nie i utrzymywanie w czysto�ci
przydro¿nych rowów, a tak¿e
przepustów.
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Budziwój

Dzieci i ekologia

Wy¿sza Szko³a Spo³eczno-
Gospodarcza w Tyczynie

prowadzi nabór na
3-letnie studia I stopnia
w trybie stacjonarnym i niestacjonar-
nym  na kierunku
Politologia: polityki europejskie
Socjologia: komunikowanie spo³eczne,
organizacja i zarz¹dzanie regionem

2-letnie studia II stopnia
w trybie stacjonarnym i niestacjonar-
nym na kierunku:
Socjologia
Studia podyplomowe

www.wssg.edu.pl,
e-mail: rek@wssg.edu.pl

   tel. 017 22 91 113; fax 017 22 91 553
   ul. Ko�ciuszki 4, 36-020 Tyczyn

Za nami kolejna edycja akcji
�Sprz¹tanie �wiata�. W Szkole Podstawo-
wej w Budziwoju postarali�my siê, aby
sta³a siê okazj¹ nie tylko do zebrania �mie-
ci na okre�lonym terenie, ale tak¿e, aby
w atrakcyjnej dla dzieci formie przyczyni-
³a siê do rozwijania ich �wiadomo�ci eko-
logicznej. Koordynacji dzia³añ podjê³a siê
nauczycielka przyrody, pani Józefa Ata-
man wraz z uczniami kl. V a. W nawi¹za-
niu do g³ównego za³o¿enia tegorocznej
akcji, czyli potrzeby prowadzenia selek-
tywnej zbiórki odpadów, zosta³a wymy-
�lona i w zabawny sposób przedstawio-
na bajeczka ekologiczna �O Królu Odpad-
ku Trzecim� i jego licznej dziatwie. Bajka,
jak to zwykle bywa, zakoñczy³a siê szczê-
�liwie. Ale w ¿yciu, je�li chodzi o temat
�mieci, na razie optymizmu brakuje.

Przy okazji trzynastego ju¿ udzia-
³u szko³y w �Sprz¹taniu �wiata� pojawi³y
siê w�ród nas do�æ pesymistyczne reflek-
sje. Mamy wra¿enie, ¿e mimo intensyw-
nie prowadzonej od lat edukacji ekologicz-
nej spo³eczeñstwa, nie ubywa dzikich
wysypisk i innych z³ych nawyków towa-
rzysz¹cych pozbywaniu siê �mieci.

W³adze Gminy Tyczyn zapewni³y
mieszkañcom mo¿liwo�ci selektywnej
zbiórki odpadów, zawieraj¹c umowy z od-
powiednimi przedsiêbiorstwami komunal-
nymi. Na bie¿¹co te¿, od lat, prowadzona
jest dzia³alno�æ informacyjna i edukacyj-
na, m.in. na ³amach �G³osu Tyczyna�.
Wydaje siê, ¿e przyszed³ najwy¿szy czas
na to, aby skutecznie egzekwowaæ obo-
wi¹zki mieszkañców w zakresie przestrze-
gania panuj¹cych w naszej gminie zasad,
nak³adaæ kary pieniê¿ne, rozliczaæ, kon-
trolowaæ. Inaczej ca³y wysi³ek edukacyj-
ny rozwieje siê wraz z dymem ze spalane-
go plastiku. Có¿ z tego, ¿e uczniowie bez
zaj¹knienia recytuj¹ w szkole regu³ki do-
tycz¹ce ekologicznego stylu ¿ycia, skoro
czêsto w swoich domach s¹ �wiadkami
rozwi¹zañ ca³kowicie sprzecznych z na-
byt¹ wiedz¹. A ¿e dzieci to dostrzegaj¹,
niech �wiadczy nastêpuj¹ca historyjka ze
szkolnego podwórka. Pewna dziewczyn-
ka chcia³a pochwaliæ siê, ¿e w jej domu
postêpuje siê prawid³owo i oznajmi³a:
�A mój tatu� to tak nie robi (czyli nie spa-
la �mieci), tylko wszystko wyrzuca do
rzeki.� A kiedy na szkolnym boisku od-
bywa³y siê zaplanowane w ramach akcji
�Sprz¹tanie �wiata� gry i zabawy ekolo-
giczne z udzia³em dzieci z oddzia³ów przed-
szkolnych i uczniów klas I-III, nad nimi
przesuwa³ siê, niesiony przez wiatr, cuch-
n¹cy dym ze spalanych gdzie� w pobli¿u
odpadów. Symbolika na miarê katastrofi-
stów.

Z zape³nieniem otrzymanych wor-
ków uczniowie nie mieli problemu, st¹d
wniosek, ¿e wzd³u¿ ulic i w przydro¿nych
rowach �mieci u nas dostatek.

Jedn¹ z podstawowych zasad rz¹-
dz¹cych �wiatem przyrody jest walka
o przetrwanie gatunku, o zapewnienie po-
tomstwu jak najlepszych warunków do
¿ycia. Czy¿by ludzie zatracali ten instynkt,
skazuj¹c swoje dzieci na egzystencjê
w �rodowisku niezdrowym, zatrutym,
zwiêkszaj¹cym zapadalno�æ na choroby

nowotworowe i schorzenia uk³adu odde-
chowego?

Doro�li! Patrz¹c na radosne buzie
dzieciaków widocznych na fotografiach
pamiêtajmy, ¿e te dzieci maj¹ prawo do
otrzymania w spadku po nas nie tylko
domów, samochodów czy konta w ban-
ku, ale te¿ wody nadaj¹cej siê do picia
i powietrza nadaj¹cego siê do oddychania.

Renata Kêdzierska
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15 wrze�nia br. 73 uczniów z klas
II-VI wraz z wychowawcami wziê³o udzia³
w akcji �Sprz¹tanie �wiata�. Zaopatrzeni
w rêkawice i worki wyruszyli�my sprz¹taæ
wyznaczony teren. Ze wzglêdu na bezpie-
czeñstwo dzieci (brak chodników i pobo-
czy) zrezygnowali�my ze sprz¹tania ro-
wów odcinka bardzo ruchliwej drogi Rze-
szów-Dynów, przebiegaj¹cej przez nasz¹
miejscowo�æ. Sprz¹tali�my pobocza
i rowy mniej uczêszczanej drogi do Maty-
sówki, okolice cmentarza, teren wokó³
szko³y i Domu Ludowego.
      W zwi¹zku z t¹ akcj¹ w szkole odby³
siê apel, w którym wziêli udzia³ wszyscy
uczniowie i nauczyciele. Jego celem by³o
u�wiadomienie konieczno�ci segregowa-
nia odpadów i ich wp³ywu na stan �rodo-
wiska i na nasze zdrowie. Uczniowie kla-
sy IV przygotowali inscenizacjê tematycz-
nie zwi¹zan¹ z akcj¹. W klasach odby³y
siê pogadanki na temat �Co mo¿emy zro-
biæ, aby by³o mniej �mieci w naszych do-
mowych koszach�. Og³oszono równie¿
zbiórki makulatury, puszek aluminiowych
i baterii. Te zbiórki trwaj¹ nadal, ale w ci¹-
gu zaledwie kilku dni zebrano 100 kg ma-
kulatury, 2 kg puszek i 10 kg baterii. Bate-
rie zostan¹ przekazane do Zwi¹zku Ko-
munalnego �Wis³ok� w ramach konkursu
�£owcy baterii�, natomiast puszki i ma-
kulaturê sprzedamy, a pieni¹dze przezna-
czone zostan¹ na potrzeby szko³y i na-
grody dla dzieci.

Kielnarowa

Sprz¹tanie �wiata

                                Bo¿ena Drza³

Wyj�cie w teren poprzedzi³ apel, którego celem by³o u�wiadomienie konieczno�ci segrego-
wania odpadów i ich wp³ywu na �rodowisko i zdrowie mieszkañców. W apelu wziêli udzia³
wszyscy uczniowie i nauczyciele.

Uczniowie kl. VI podczas sprz¹tania terenu wokól Domu Ludowego i remizy OSP

Odpady zosta³y posegregowane, a worki starannie zawi¹zane i z³o¿one przy kontenerach
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Budziwój

Piknik Rodzinny
3 wrze�nia br. odby³ siê Piknik Rodzinny �Po¿egnanie

lata� w Budziwoju. Organizatorami imprezy byli OSP, Dom Lu-
dowy i Rada So³ecka w Budziwoju. Piknik rozpocz¹³ So³tys wsi
Budziwoju pan Julian Piêta z zaproszeniem do wspólnej zabawy.
Jako pierwsza przed publiczno�ci¹ prezentowa³a siê Orkiestra
Dêta z Borku Starego pod batut¹ Wojciecha Janika, której sku-
tecznie uda³o siê rozpêdziæ zbieraj¹ce siê chmury i do koñca
cieszyli�my siê piêkn¹ pogod¹.

Imprezê ciekawie prowadzi³a pani Barbara P³odzieñ opie-
kun DL w Kielnarowej. Nie zabrak³o na niej licznych konkursów
tj. rzut ziemniakiem do he³mu stra¿ackiego, bicie piany, zjedzenie
jab³ka bez u¿ycia r¹k. Program przeplatany by³ wystêpami
�Matysowianek�, �Budziwojców� wraz z Kapel¹ Wójta Tycz-

nera, Zespo³u Pie�ni i Tañca �Country� z Budziwoja, który
przedstawi³ tañce rzeszowskie, przeworskie, country oraz
krakowiaka.

Swoje umiejêtno�ci prezentowali tancerze break dance
�Wataha� z Tyczyna. Mogli�my podziwiaæ pokaz tañca towa-
rzyskiego w wykonaniu Izy Lampart i Mateusza Kopaczyñskie-
go z Borku Starego. Para taneczna od kilku lat zwi¹zane jest
z klubem �Gasiek� z Rzeszowa.

Orkiestra Dêta z Borku Starego pod batut¹ Wojciecha Janika

Zespó³ �piewaczy �Budziwojce�

Wszyscy arty�ci otrzymali gor¹ce brawa od licznie zgro-
madzonej publiczno�ci. Do pó�nych godzin mieszkañcy Budzi-
woja bawili siê z zespo³em �Retro�.

Gor¹ce podziêkowania kierujê do Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej i pana So³tysa za pomoc w przygotowaniu imprezy.
S³owa uznania nale¿¹ siê m³odzie¿y z Budziwoja za du¿e zaan-
ga¿owanie i wszechstronn¹ pomoc.

Dziêkujê wszystkim paniom, które upiek³y pyszne cia-
sto oraz Piotrkowi Cagowi za nag³o�nienie pikniku.

Tancerze break dance �Wataha� z Tyczyna

Zespó³ �piewaczy �Matysowianki�

Zespó³ Pie�ni i Tañca �Country�
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Cola i chipsy zniknê³y ze sklepików w wielu szko³ach.
Rozpocze³a siê kolejna edycja kampanii �Wiem, co jem�. Do szkó³
trafi³y plakaty z list¹ produktów polecanych do sklepików. Ka-
napki, woda mineralna, jogurty, orzeszki maj¹ zast¹piæ ¿elki, gumy
do ¿ucia, chipsy i gazowane napoje. W³adze samorz¹dowe bêd¹
nak³aniaæ dyrektorów, by w umowach z ajentami sklepików zna-
laz³a siê klauzula o sprzedawaniu zdrowych produktów.

Badania SGGW wykaza³y, ¿e dzieci, które nieprawid³owo
siê od¿ywia³y, mia³y gorsze osi¹gniêcia. Niejedzenie drugiego
�niadania wp³ywa na spadek koncentracji. Dziecko jest rozdra¿-
nione, trudniej mu siê skupiæ. Problemem jest te¿ oty³o�æ nasto-
latków.

Na chipsach i gazowanych napojach sklepiki zarabiaj¹
najwiêcej. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e powinien byæ wybór miêdzy
zapiekank¹ a razow¹ kanapk¹. Przeciwnicy jednak twierdz¹, ¿e
nie mo¿na pozostawiaæ wyboru. Wtedy akcja nie mia³aby sen-
su. Nie mo¿na liczyæ na to, ¿e dziecko kupi sok z marchewki
zamiast coli. Kupi colê, która mu bardziej smakuje.

Akcja �Wiem, co jem - w szkole� nie dotar³a jeszcze do
Podkarpacia. A szkoda, bo warta jest szerokiego rozpropagwa-
nia i powszechnego stosowania. Tak¿e i u nas.

Mo¿e by tak i u nas...

Wiem, co jem - w szkole

Nie sposób równie¿ pomin¹æ wszystkich tych bez któ-
rych wsparcia finansowego zorganizowanie tej imprezy by³oby
niemo¿liwe.
Byli to:
M-GOK Tyczyn,
Delikatesy �Centrum Smak� - pan Kazimierz Myrda,
Sklep �Saper� - pan Franciszek Pasierb,
Euro-Trans - P.P. Danuta i Stanis³aw Pocz¹tek,
Gro-Trans - P.P. Gra¿yna i Stanis³aw Stec,
Firma Us³ugowo-Handlowa - Jan Bry�,
�Rest� Us³ugi Remontowo-Budowlane i Specjalistyczne
                                                - Miros³aw Jamróz i Jerzy Nowak,
POL-SERVICE z Budziwoja.

Wszystkim bardzo serdecznie dziêkujemy, a na kolejny
piknik zapraszamy za rok.

Iza Lampart i Mateusz Kopaczyñski z KTT �Gasiek�

Ubijanie piany

                                                      Marta G³odowska

Panu Andrzejowi Bajorowi, tatusiowi Agatki
z kl. IVa za odnowienie sali 52 w Szkole Podstawowej
w Tyczynie w imieniu uczniów, rodziców i swoim
serdecznie dziêkujê

                         wychowawczyni Anna Kowalczyk

Wszyscy ¿yjemy w trudnych czasach. W wielu
rodzinach brakuje pieniêdzy nawet na podstawowe arty-
ku³y, a dzieciêce pragnienia pozostaj¹ w sferze marzeñ.
Ale dobrej woli, wzajemnego zrozumienia, ¿yczliwo�ci
i bezinteresownej pomocy nie da siê przeliczyæ na ¿adne
pieni¹dze. Jeste�my bardzo dumni, ¿e lud�mi o takich
cechach s¹ Rodzice naszych uczniów.

Dyrekcja Szko³y Podstawowej w Tyczynie sk³ada
gor¹ce podziêkowanie Rodzicom uczniów klasy Ib i IVa.

Szczególne s³owa wdziêczno�ci kierujemy do:
* Pana Bogdana Bajdy za bezp³atne przekazanie, przy-
wiezienie i wyrównanie ziemi na boisku do pi³ki siatko-
wej, za bezp³atne przygotowanie terenu obok szko³y
z przeznaczeniem na parking,
* Pana Andrzeja Bajora za bezp³atne przekazanie farb
i odmalowanie sali 52, za bezp³atny remont szatni
wychowania fizycznego,
* Pana Macieja Z¹bka za bezinteresown¹ pomoc przy
remoncie szatni.

Przyk³ad Pañstwa postawy �wiadczy o naszej wspó³-
pracy  i wspólnej trosce o dobro naszych dzieci.

Równie gor¹co dziêkujemy wychowawcom klas:
mgr Bo¿enie Wierzbiñskiej, mgr Annie Kowalczyk,
mgr Annie Rakoczy, mgr Andrzejowi Ha³oniowi, mgr
Wies³awowi Zawadzkiemu, mgr El¿biecie Rabiejew-
skiej i mgr Monice Bocek, którzy w okresie wakacji
pe³n¹ zaanga¿owania prac¹ zapewnili swoim wychowan-
kom naukê w piêknych i kolorowych salach.

Podziêkowania
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W 1953 r. pan Jan, wtedy �wie¿o
upieczony maturzysta, chcia³ zdawaæ na
studia we Wroc³awiu. Tak siê jako� po-
dzia³o, ¿e do miasta nad Odr¹ nie dotar³
i Akademii Wychowania Fizycznego nie
ukoñczy³. Nied³ugo potem wspólnie z trze-
ma kolegami wyczyta³ w rzeszowskich
�Nowinach�, ¿e mo¿na ubiegaæ siê o pra-
cê w radiostacji. Jan dobrze to pamiêta,
jak w czterech udali siê do Rzeszowa.
W budynku Poczty przy ul. Moniuszki
stan¹³ Jan z Romanem, Józkiem i Olkiem
przed obliczem in¿yniera Proskurnickiego.
Wszyscy ch³opcy zaprezentowali siê do-
brze, tak wiêc do pracy zostali przyjêci.
Wtedy jednak nie bardzo wiedzieli, co ich
w tej  pracy czeka. Dwa dni pó�niej jechali
wszyscy na praktykê do Krakowa. Za-
mieszkali w hotelu przy ulicy Pawiej,
a swojego przysz³ego zawodu uczyli siê
w krakowskiej radiostacji, która mie�ci³a
siê na Salwatorze, w pobli¿u kopca Ko-
�ciuszki.

 O tym jak ch³opcy z Tyczyna �Woln¹ Europê� zag³uszali

Wtedy ju¿ ch³opcy zorientowali siê
na dobre na czym ich praca bêdzie pole-
gaæ mieli zag³uszaæ program radiowy
nadawany z Monachium, �ludowa

w³adza� wypowiedzia³a wojnê �Wolnej
Europie�.

Tu¿ przed �wiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia 1953 r. �wie¿o upieczeni adepci ra-
diowego zag³uszania rozpoczêli pracê
w Boguchwale. Tu w³a�nie powstawa³ taj-
ny obiekt, który z czasem przyj¹³ nazwê
Samodzielny O�rodek Nadawczy Rze-
szów. Miejsce to by³o w³a�ciwie placem
budowy, obszar ok. 70 ha by³ pilnie strze-
¿ony.  Stra¿nik, tak zwany �obchodowy�,
potrzebowa³ ponad dwie godziny, aby
obej�æ ca³y obiekt. O�rodek nadawczy
mie�ci³ siê w murowanym budynku , któ-
rego kszta³t przypomina³ du¿¹ literê �T�.
W³a�nie tam znajdowa³y siê urz¹dzenia
zag³uszaj¹ce g³os �Wolnej Europy�. Na
jednej zmianie pracowa³o czterech opera-
torów, a zmian takich by³o trzy. Pracowni-
cy musieli wykazywaæ siê du¿¹ �czujno-
�ci¹�, bowiem wojna w eterze by³a za¿ar-
ta. �Korespondent�, bo tak¹ nazwê w ¿ar-
gonie operatorów mia³a �Wolna Europa�,
czêsto zmienia³ czêstotliwo�ci nadawania
swoich programów, a zadaniem operato-
rów by³o natychmiastowe zag³uszanie
g³osu dochodz¹cego z wolnego �wiata.

Nad wszystkim czuwa³ rzeszowski
Urz¹d Bezpieczeñstwa, w którego posia-
daniu by³y generatory. W innym budyn-
ku  - w murowanej wartowni, w której znaj-
dowa³a siê tak¿e �wietlica,  mog³o pomie-
�ciæ siê ok. trzydziestu stra¿ników. Na jed-
nej zmianie s³u¿bê pe³ni³o dziesiêciu uzbro-
jonych w mauzery wartowników, a nad
ca³o�ci¹ czuwa³ dowódca zmiany. Ca³y
rozbudowywany  obiekt otoczony by³
betonowymi s³upami, na których rozci¹-
gniêty by³ drut kolczasty. Nad ca³o�ci¹
górowa³ ponad 50-metrowy drewniany

Teren O�rodka Nadawczego by³ pilnie strze¿ony - przez �armiê� stra¿ników i solidne zasieki

Budynek dawnej wartowni
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Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie
zaprasza Czytelników na spotkanie autorskie

maszt nadawczy, po³o¿ony w pobli¿u tzw.
domku antenowego. Nierzadko obiekt
kontrolowany by³ przez funkcjonariuszy
rzeszowskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa.
Liczba zabezpieczeñ techniczno-ochron-
nych by³a tam bardzo du¿a, dlatego pra-
cownicy o�rodka swoje  miejsce pracy
nazywali�Kore¹.

Pan Jan pamiêta, ¿e w pocz¹tko-
wym okresie rozbudowy o�rodka urz¹dze-
nia nadawcze o �redniej mocy uruchamia³
przyby³y z Czechos³owacji in¿ynier z za-
k³adów �Tesla�. Pomaga³o mu dwóch in-
nych, tym razem polskich ju¿ in¿ynierów,
a jeden z nich nazywa³ siê Ciszewski.
W miejscu pracy ch³opaków z Tyczyna
zainstalowane zosta³y tak¿e i naszej ro-
dzimej produkcji urz¹dzenia, rodem z war-
szawskiej Fabryki Urz¹dzeñ Radiowych.
Nied³ugo potem jeden z takich aparatów
zosta³ wys³any a¿ do Chin. G³ówny budy-
nek o�rodka ogrzewany by³ przez specjal-
ne dmuchawy, w zimie by³o wiêc bardzo
ciep³o. Przy urz¹dzeniach radiowych pra-
cowa³y na jednej zmianie po cztery oso-
by, a wszystkich zmian by³o trzy. Lampy
do aparatów nadawczych by³y jak na owe
czasy bardzo drogie, kosztowa³y po oko- Dariusz Fudali

³o tysi¹c dolarów jedna. Za³oga o�rodka
nawet nie zdawa³a sobie do koñca spra-
wy w jak wielkim polu magnetycznym pra-
cuje. Wtedy jednak nikogo to specjalnie
nie obchodzi³o.

Kierownikiem by³ wspomniany ju¿
wcze�niej in¿ynier Proskurnicki, za� jego
zastêpc¹ in¿ynier Tadeusz Podle�ny. Bry-
gadzist¹ ekipy zajmuj¹cej siê konserwa-
cj¹ anten by³ Leon Czarnota. Pan Jan pa-
miêta tak¿e Kornela Przybylskiego, który
wcze�niej, bo przed ostatni¹ wojn¹, pra-
cowa³ we lwowskiej rozg³o�ni radiowej.
Kierowc¹, który dowozi³ z ulicy Moniusz-
ki w Rzeszowie starym �rozklekotanym�,
ale poczciwym Renault pracowników do
tajnego o�rodka, by³ pan Opio³a, cz³owiek
bardzo ¿yczliwy. To w³a�nie on czêsto in-
formowa³ kiedy funkcjonariusze rze-
szowskiego UB wybieraj¹ siê na kontrolê
do tajnego obiektu. I wtedy trzeba by³o
bardzo siê pilnowaæ.
               Wojna w eterze trwa³a kilkadzie-
si¹t lat, ale pan Jan po dwuletnim okresie
swojej pierwszej pracy, w dniu 15 grudnia
1955 r. odszed³ do wojska�, ale to ju¿ zu-
pe³nie inne dzieje.

Burmistrz Gminy Tyczyn
serdecznie zaprasza

mieszkañców

na  wyk³ad  Jerzego Tura
�Tyczyn w spojrzeniu
                                   historyka sztuki�

Spotkanie odbêdzie siê 1 pa�dziernika
2006 r.  (niedziela) o godz. 17.00 w sali
widowiskowej M-GOK w Tyczynie.

Spotkanie odbywa siê w ramach
obchodów
        �Dni Dziedzictwa  Kulturowego�.

Wezm¹ w nim udzia³ przedstawiciele
Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony
Zabytków.

6 pa�dziernika br. (pi¹tek)
                            o godz. 17.00z Józefem Baranem

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek
w godzinach

 od 8.00 do 15.00 (I piêtro)

Dy¿ur Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej

Antoniego Jonkisza

odbywa siê w ka¿dy pierwszy
poniedzia³ek  miesi¹ca w godz. 11.00-
14.00 pok. 27 (I piêtro UGiM).

  Najbli¿szy dy¿ur
                 2 pa�dziernika 2006 r.

Józef Baran urodzi³ siê w 1947 r. ko³o
Tarnowa, ukoñczy³ polonistykê w Wy-
¿szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.
Jest autorem ponad 20 ksi¹¿ek, a jego
poezja by³a t³umaczona na kilkana�cie
jêzyków. Wiersze Józefa Barana wyró¿-
niono nagrodami im. Stanis³awa Piêta-
ka, Andrzeja Bursy, Fundacji Ko�ciel-
skich w Genewie. Jego utwory znalaz³y
siê w repertuarze El¿biety Adamiak, Gru-
py Pod Bud¹, Starego Dobrego Ma³¿eñ-
stwa. Jest laureatem nagrody Krakow-
skiej Ksi¹¿ki Miesi¹ca (marzec 2001) za
tomik pt. �Dom z otwartymi �cianami�
(Warszawa 2000). Od 25 lat jest dzienni-
karzem, obecnie pracuje w krakowskim
�Dzienniku Polskim�.

Okazj¹ do spotkania w Tyczynie
jest wydanie ksi¹¿ki pt. �Tragarze wy-
obra�ni�. Tworz¹ j¹ 43 rozdzia³y, ka¿dy
z nich po�wiêcony jest innemu wybit-
nemu    pisarzowi    (m.in.   Czes³awowi

Mi³oszowi, Wis³awie Szymborskiej
i  ks. Janowi Twardowskiemu).

 S¹ to reporta¿e, rozmowy,
wywiady prasowe przeprowadzone z naj-
wa¿niejszymi osobowo�ciami polskiej
literatury wspó³czesnej, które spotka³
pisarz podczas swojej zawodowej drogi
literackiej.

 Serdecznie zapraszamy



10 G£OS TYCZYNA    18/2006

Mimo, i¿ zaplanowana na 20 minut
rozmowa trwa³a blisko godzinê, nasi
Go�cie znale�li czas by obejrzeæ kolorow¹
ok³adkê poprzedniego wydania �G³osu
Tyczyna�, zapytaæ o szczegó³y do¿ynko-
wej uroczysto�ci i wyraziæ uznanie za tro-
skê o kultywowanie piêknych narodo-
wych tradycji.

Przed odjazdem Pan Amasador
Victor Ashe wrêczy³ Burmistrzowi album
z fotografiami ze stanu Tennessee, za�
Burmistrz Kazimierz Szczepañski zrewan-
¿owa³ siê albumem �Ziemia Tyczyñska�.

Ci¹gle uczê siê Polski ...

Ci¹g dalszy ze strony 1

                   Barbara Samolewicz
                     Fot. T. Po�niak (4)

Victor Ashe zosta³ nominowany
przez prezydenta Georga W. Busha na
stanowisko ambasadora USA w Polsce
w 2004 r. Przez ponad 31 lat s³u¿by pu-
blicznej Victor Ashe  by³ wielokrotnie
obdarzany zaufaniem wyborców Ten-
nessee - w wyborach stanowych jak
i lokalnych. Kiedy w 2003 r. obchodzi³
16-lecie pracy w ratuszu, sta³ siê najd³u-
¿ej piastuj¹cym stanowisko burmistrzem
w 213-letniej historii miasta Knoxville.

Jako burmistrz, w 1995 r. V. Ashe
zosta³ wybrany na prezesa stowarzysze-
nia burmistrzów amerykañskich. Jako
burmistrz Knoxville, Victor Ashe nawi¹-
za³ wspó³pracê z polskim Che³mem w ra-
mach Programu Miast Siostrzanych.
Che³m dwukrotnie go�ci³ delegacjê pod
jego przewodnictwem, w 1997 i 2000 r.
Burmistrz Ashe podj¹³ tak¿e dzia³ania,
by poprawiæ finansow¹ sytuacjê miasta
poprzez zwiêkszenie wp³ywów z fundu-
szy inwestycyjnych. Uda³o mu siê rów-
nie¿ zwiêkszyæ d³ugo�æ krajobrazowych
tras spacerowych (z  8) do 55 km. W  czasie
jego kadencji miasto zyska³o nowocze-
sne centrum konferencyjne, co przyczy-
ni³o siê do rozwoju turystyki. Jednym
z najwa¿niejszych  tematów jego dzia³al-
no�ci w ratuszu by³a ochrona i odbudo-
wa obszarów zabytkowych.

Ma tytu³ licencjata z historii Uni-
wersytetu Yale i dyplom nauk prawni-
czych Wydzia³u Prawa Uniwersytetu
Tennessee (1974).

Jego ¿ona, Joan Plumlee, przez trzy-
na�cie lat by³a nauczycielk¹ w szkole
podstawowej. Pañstwo Ashe maj¹ dwój-
kê dzieci: 14-letniego J. Victora i 11-let-
ni¹ Martê. Ambasador Ashe uwielbia
górskie wêdrówki.

Ambasador Victor Ashe z zainteresowaniem
ogl¹da³ kolorow¹ ok³adkê naszej gazety ze

zdjêciami z gminnych do¿ynek

Pani Konsul Anne Hall w�ród zdjêæ z do¿ynek wypatrywa³a te,
na których s¹ konie; bo konie s¹ jej pasj¹

Szko³y naszego regionu maj¹ niew¹tpliwie swoj¹ specy-
fikê wynikaj¹c¹ z faktu, ¿e znajduj¹ siê w miejscowo�ciach po³o-
¿onych w blisko�ci du¿ego miasta wojewódzkiego. Nasi ucznio-
wie s¹ wiêc poddawani wp³ywom �rodowiska wielkomiejskiego,
czêsto ze szkod¹ dla poczucia wiêzi z najbli¿szym otoczeniem.
Wychowanie patriotyczne powinno zaczynaæ siê w³a�nie �w�ród
swoich�, w Ma³ej Ojczy�nie, której poznawanie, rozumienie
i docenianie przybli¿a wszystkich do u�wiadomienia sobie, ¿e
�ta ziemia od innych dro¿sza�.

Taki w³a�nie cel - poznawanie bliskiego otoczenia po-
przez zabawê - przy�wieca³ organizatorom XXII Rajdu Pieszego
Szkó³ Podstawowych Gminy Tyczyn.

23 wrze�nia 2006 r. w piêkny, s³oneczny sobotni poranek
uczniowie wszystkich szkó³ podstawowych naszej gminy wyru-
szyli wraz ze swoimi wychowawcami na trasê rajdu. Grupy liczy-
³y od 10 do 25 piechurów, którzy wêdrowali drogami i bezdro¿a-
mi wiod¹cymi poprzez najpiêkniejsze zak¹tki naszej okolicy.

Ta ziemia dro¿sza od innych

Na trasie rajdu
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> Budowa sieci wodoci¹gowej wraz z przy-
³¹czami do budynków mieszkalnych
w Bia³ej - Mokra Strona.

31 lipca br. rozstrzygniêto przetarg
nieograniczony na wykonanie sieci wo-
doci¹gowej doprowadzaj¹cej wodê z ujê-
cia miasta Rzeszowa do dziesiêciu budyn-
ków w Bia³ej. Na wykonawcê robót wy-
brano P.B. AWERS Sp. z o.o. ze Zg³obnia
za cenê 51.239 z³. Zgodnie z zawart¹ umo-
w¹, prace maj¹ byæ prowadzone do
30 pa�dziernika br. Na koniec wrze�nia br.
wykonano sieæ g³ówn¹ oraz przy³¹cza
do budynków. Wykonano próbê na szczel-
no�æ wodoci¹gu z pozytywnym
wynikiem.

Wszystko wskazuje na to, ¿e ro-
boty zostan¹ wykonane i zakoñczone
przed terminem umownym.

> Budowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹-
czami do budynków w Borku Starym.

W oparciu o dokumentacjê projek-
tow¹, na któr¹ uzyskano pozwolenie na
budowê rozstrzygniêto przetarg w trybie
nieograniczonym. Wziê³y w nim udzia³
dwie firmy: P.B. AWERS Sp. z o.o. ze
Zg³obnia z cen¹ 115.893 z³ oraz Us³ugowy
Zak³ad Wod-Kan c.o. i Gaz Roman Szul
z Przeworska, który przedstawi³ ofertê za
kwotê 153.010 z³. Na wykonawcê robót wy-
brano pierwszego oferenta i z Przedsiê-
biorstwem AWERS podpisano umowê na
wykonanie robót. Wykonawca w termi-
nie do 30 listopada br. ma u³o¿yæ ³¹cznie
1780 mb wodoci¹gu z przy³¹czami do
10 budynków.

Ujêcie wody przy Szkole Podsta-
wowej w Borku Starym ma ograniczon¹
wydajno�æ i w zwi¹zku z tym w przysz³o-
�ci wszyscy odbiorcy bêd¹ musieli korzy-
staæ z wody w sposób ograniczony.

> Wodoci¹g Hermanowa - £azy etap IV.
Zakoñczono opracowanie doku-

mentacji projektowej obejmuj¹cej swym
zakresem budowê wodoci¹gu o ³¹cznej
d³ugo�ci 9000 mb z przy³¹czami do 43 bu-
dynków oraz przepompowniê wody z za-
silaniem energetycznym. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowê niezw³ocznie zo-
stanie og³oszony przetarg i rozpoczêcie
robót budowlano-monta¿owych. Roboty
budowlane zostan¹ zakoñczone w 2007 r.,
woda z wykonanej inwestycji bêdzie po-
dawana dla mieszkañców, którzy przyst¹-
pili do SKBW z przysió³ków £azy i Czer-
wonki.

Rejon £azów to czê�æ wsi Herma-
nowa granicz¹ca ze Straszydlem gm. Lu-
benia, najbardziej oddalony od ujêcia
wody w Tyczynie.

Inwestycje wodoci¹gowe

Próba szczelno�ci wodoci¹gu Bia³a - Mokra Strona wypad³a pozytywnie

> Remont wodoci¹gu w czê�ci miasta
Tyczyna etap III rejon ul. Mickiewicza.
Wykonawca robót P.B. AWERS Sp. z o.o.
w Zg³obniu przyst¹pi³ do realizacji robót
zgodnie z zatwierdzon¹ dokumentacj¹.
Prace zgodnie z podpisan¹ umow¹ maj¹
trwaæ do 31 pa�dziernika br.

Wszystkich pieszych i zmotoryzo-
wanych korzystaj¹cych z ul. Mickiewicza,
Zagrody oraz Partyzantów, Gmina - jako
inwestor i wykonawca robót - P.B. AWERS
z góry przepraszaj¹ za utrudnienia.

Tyczyn, ul. Mickiewicza - remont wodoci¹gu

                 Aleksander Dawidziak

�Ziemia Tyczyñska�, 2006, wy-
dawca - Podkarpacki Instytut Ksi¹¿ki
i Marketingu w Rzeszowie, tekst Domini-
ka Leszczyñska, zdjêcia Bartosz Frydrych
i archiwum UGiM, opr. graficzne Sylwia
Tulik.

Bogato ilustrowany fotografiami
z terenu naszej Gminy album �Ziemia
Tyczyñska� - najnowsze wydawnictwo
o Gminie Tyczyn jest do nabycia w UGiM
w pok. 25, I piêtro w cenie 30 z³.
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Ca³a Polska czyta dzieciom

Pó³ka z bajkami
W ostatnim czasie zbiory biblio-

tek publicznych Gminy Tyczyn wzboga-
cone zosta³y o kolejne ksi¹¿ki. Tym razem
zdecydowali�my siê zakupiæ sporo bajek.
Jest to zachêcaj¹ca oferta dla rodziców,
którzy ju¿ czytaj¹ swoim pociechom i tych,
którzy maj¹ zamiar to robiæ, bo te ksi¹-
¿eczki mog¹ byæ czytane ca³kiem ma³ym
dzieciom. S¹ to zabawne historie na ka¿-
dy dzieñ roku, idealne do czytania przed
snem, rozwijaj¹ u dzieci zainteresowanie
literatur¹ oraz wskazuj¹ im drogê do od-
krycia �wiata magicznego i rzeczywiste-
go. Tematyka opowiadañ zosta³a tak do-
brana, aby dodawaæ ma³emu s³uchaczowi
odwagi, pewno�ci siebie, uczyæ poszano-
wania dla drugiego cz³owieka. Bajeczki
napisane s¹ zrozumia³ym dla dzieci jêzy-
kiem, ka¿da z nich opisuje jedn¹ wspania-
³¹ przygodê... My�lê, ¿e czas spêdzony
w ten sposób przyniesie rado�æ dziecku
i rodzicowi.

Chc¹c zachêciæ do wypo¿yczenia
zakupionych bajeczek dla dzieci wybra-
³am dwa przyk³ady. Oto one:

�Nocna podró¿ Piaskowego Dziadka�
 S. Lohsew i Ch. Panowsky

�Nie k³óæmy siê ju¿�
 Katia Reider

Ka¿dego wieczoru Piaskowy Dzia-
dek obdarowuje snami ludzi i zwierzêta.
Jednak dzisiaj ma pecha. Potkn¹³ siê
o mysi¹ dziurê i upad³. Poniewa¿ podczas
tego zdarzenia pomiesza³ siê zaczarowa-
ny piasek, Dziadek rozdaje sny w szcze-

MiGBP w Tyczynie informuje, i¿
zmienione zosta³y godziny pracy
na Filii bibliotecznej w Budziwoju.

Placówka ta czynna jest w po-
niedzia³ki i pi¹tki od 11.30 do 18.00
oraz w �rody od 11.00 do 18.00.

             Serdecznie zapraszamy.

gólnie zabawny sposób. Rozpoczyna siê
zabawny ba³agan.

K³ótnia z mam¹ jest straszna - my-
�li Filip. A przecie¿ nie chcia³ tylko zje�æ
tej g³upiej zapiekanki warzywnej! Daniel
nagle dochodzi do wniosku, ¿e jego naj-
lepszy przyjaciel jest g³upi, bo zepsu³ mu
superwy�cigówkê. Lena jest smutna, bo
jej rodzice siê pok³ócili. Oni koniecznie
musz¹ siê pogodziæ! Jedno jest pewne -
kiedy ludzie siê kochaj¹, pogodzenie siê
jest tak naprawdê bardzo proste!..

Odpowiedzi¹ na to pytanie jest
prowadzona od kilku lat kampania pod
has³em �Ca³a Polska czyta dzieciom�.
My�lê, ¿e warto w tym miejscu przyto-
czyæ kilka wa¿nych uwag dotycz¹cych
wp³ywu czytania na ¿ycie dziecka, uwag
nad którymi warto siê zastanowiæ i wyci¹-
gn¹æ wnioski.

* Uczymy dzieci czytania, ale nie dbamy
o to, by lubi³y czytaæ.

Nie rozbudzamy w nich zapa³u do
ksi¹¿ek, nie dok³adamy starañ, by czyta-
nie sta³o siê ich ogromn¹ przyjemno�ci¹
i potrzeb¹! Wielu dzieciom do�wiadcze-
nia z ksi¹¿k¹ kojarz¹ siê z przymusem, przy-
kro�ci¹ i nud¹. Dlatego porzucaj¹ czyta-
nie na rzecz telewizji. Nie staj¹ siê czytel-
nikami na resztê ¿ycia, trac¹ szansê na
ci¹g³¹ edukacjê, na sta³y rozwój intelek-
tualny i zawodowy.

* Ju¿ w pierwszej klasie jedne dzieci ra-
dz¹ sobie dobrze, a inne nie.

Dzieci, którym nauka przychodzi
³atwo to te, którym rodzice du¿o czytaj¹
i z którymi du¿o rozmawiaj¹. W rezultacie
one same du¿o czytaj¹, zdobywaj¹ lepsze
wykszta³cenie. Dzieci, które maj¹ k³opoty
w szkole, to najczê�ciej te, o których roz-
wój umys³owy i emocjonalny we wcze-

snym dzieciñstwie nikt nie zadba³. Co-
dzienne g³o�ne czytanie dziecku warto
zacz¹æ jak najwcze�niej i nie zarzucaæ go
nawet gdy dziecko samo dobrze czyta.

* Dzieci, które bardzo wcze�nie same
czytaj¹, nauczane i ponaglane przez do-
ros³ych, niekoniecznie staj¹ siê czytel-
nikami na resztê ¿ycia.

Na tym etapie rozwoju trud samo-
dzielnego czytania - czêsto bez zrozumie-
nia tekstu - zwykle przewy¿sza przyjem-
no�æ z lektury. Mo¿e to pozostawiæ trwa-
³e skojarzenie czytania z przykro�ci¹ i do-
prowadziæ do niechêci do ksi¹¿ek.

* G³o�ne czytanie jest proste, bezp³atne
i dzieci je uwielbiaj¹!

Nie potrzeba tytu³ów naukowych
ani drogiego sprzêtu, by czytaæ dzieciom.
Nie trzeba dobrej dykcji, by byæ najlep-
szym nauczycielem czytania dla swego
dziecka.

* Czytanie jest dzi� wa¿niejsze ni¿ by³o
kiedykolwiek w przesz³o�ci.
> �wiat jest coraz bardziej skomplikowa-
ny, lawinowo przyrasta ilo�æ informacji,
rozwój wiedzy i zmiany na rynku pracy
nastêpuj¹ coraz szybciej. Ludzie, którzy
nie czytaj¹, nie nad¹¿¹ za tymi zmianami

i zostan¹ zepchniêci na margines wspó³-
czesnego ¿ycia. To samo dotyczy spo³e-
czeñstw.
> ̄ yjemy w cywilizacji telewizyjnej. Ba-
dania naukowe wykazuj¹ szkodliwo�æ
nadmiernego ogl¹dania telewizji przez dzie-
ci. Telewizja nie rozwija u dzieci my�lenia
i skraca ich przedzia³ uwagi, wiele progra-
mów wywo³uje lêki i niepokój oraz znie-
czula na przemoc. Aby dziecko nauczy³o
siê w m¹dry i umiarkowany sposób ko-
rzystaæ z telewizji, musi ju¿ w najm³odszym
wieku otrzymaæ alternatywê w postaci in-
nej, atrakcyjnej formy spêdzania czasu -
czytania.

To tyle na temat g³o�nego czyta-
nia. Zdajê sobie sprawê, ¿e jest to tylko
zasygnalizowanie tematu, dlatego Tych
z Pañstwa, którzy zechc¹ uzyskaæ wiêcej
informacji nt. dobrodziejstw i zalet g³o�ne-
go czytania zapraszam do bibliotek.

Dlaczego warto czytaæ?
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Pó³ka z ksi¹¿kamiBiblioteka na wakacjach nie pró¿-
nowa³a. Kiedy nasi Czytelnicy odpoczy-
wali, my myszkowa³y�my po ksiêgarniach
w poszukiwaniu nowo�ci. Dzi� polecamy
czytelnikom pozycje popularno-naukowe.

�Gin¹ce zawody w Polsce� to al-
bum z serii �Ocaliæ od zapomnienia�. Jego
autorem jest  Zbigniew Adam Skuzy - ku-
stosz Muzeum Wsi Radomskiej. Celem
publikacji jest przypomnienie rzemios³
i umiejêtno�ci, których obecno�æ by³a nie-
zbêdna w ¿yciu codziennym dawnej wsi.
Ksi¹¿ka ma 5 rozdzia³ów (Gospodarstwo,
Odzienie, Posi³ek i Dostatek), z których
ka¿dy omawia dawne zawody: ciesielstwo,
stolarstwo, garncarstwo, kowalstwo, tkac-
two, krawiectwo, m³ynarstwo, hafciarstwo
czy zabawkarstwo. Album jest bogaty

w kolorowe ilustracje, ryciny i zdjêcia. Przy
ka¿dym prezentowanym zawodzie jest
�S³owniczek terminów fachowych�, w któ-
rym znajdziemy najwa¿niejsze wyrazy, ja-
kich u¿ywa siê w danej profesji.

 �Nobli�ci znad Wis³y, Odry
i Niemna�  to album prezentuj¹cy sylwet-
ki 33 laureatów Nagrody Nobla, którzy
urodzili siê w Polsce i na Kresach
Wschodnich. Autorzy - Maria i Przemy-
s³aw Pilichowie - na pocz¹tku ksi¹¿ki wpro-
wadzaj¹ czytelników w tematykê, omawia-
j¹c, jak dosz³o po utworzenia Nagrody
Nobla. Kolejne rozdzia³y przybli¿aj¹ nam
wybitne osobisto�ci, urodzone na tere-
nie Polski, tak¿e tej przedwojennej, które
w ró¿nych latach za wielkie dokonania w
jednej z 6 dyscyplin (literatura, chemia,
fizyka, ekonomii, medycyna, nagroda po-

kojowa) otrzymali Nagrodê Nobla. W�ród
prezentowanych postaci znale�li siê m.in.
Maria Sk³odowska-Curie, Henryk Sienkie-
wicz, Czes³aw Mi³osz, W³adys³aw Rey-
mont, Isaac Singer (urodzony w Radzy-
minie). Wielk¹ zalet¹ tej publikacji s¹ ko-
lorowe fotografie, rysunki i ryciny.

�Osobliwo�ci Huculszczyzny� to
przewodnik Jaros³awa Gawlika, wydany
w serii �Osobliwo�ci� rzeszowskiego wy-
dawnictwa �Libra�. Huculszczyzna to te-
ren na Ukrainie miêdzy dwoma pasmami
gór: Gorganami i Czarnohor¹. Autor
w bardzo ciekawy i przystêpny sposób
charakteryzuje tê krainê, dziel¹c informa-
cje na jej temat na kilka rozdzia³ów: �Kul-
tura i obyczaje�, �Historia  i miejsca� oraz
�Przyroda i geografia�. Z czê�ci o kultu-
rze dowiemy siê m.in. o Hucu³ach, ich stro-
jach, sztuce, tañcu, po¿ywieniu i... o tele-
fonie huculskim, który w niczym nie przy-
pomina tego wynalezionego przez Bella.
Poznamy tak¿e m.in. jak wygl¹da wesele
huculskie, Wigilia czy Wielkanoc. Rozdzia³
�Historia i miejsca� prezentuje niezwyk³e

miejsca, które warto poznaæ i odwiedziæ.
Jest to np. Bia³y S³oñ (Obserwatorium
Meteorologiczno-Astronomiczne zbudo-
wane na szczycie jednej z gór czarnohor-
skich), miejscowo�ci Jaremcze (�stolica�
Huculszczyzny) czy Tatarów (znany ku-
rort letniskowy). Dzia³ �Przyroda i geogra-
fia� omawia osobliwo�ci przyrodnicze
i geograficzne, jakie wystêpuj¹ na terenie
Huculszczyzny. Poznamy m.in. najciekaw-
sze szczyty górskie, np. Babê Lodow¹ czy
najwy¿szy szczyt Ukrainy - Howerlê. Znaj-
dziemy tu równie¿ informacje nt. Kamie-
nia Dobosza - olbrzymiego g³azu, który
jest zwi¹zany z legend¹ o najwiêkszym
huculskim opryszku - O³eksie Doboszu.
Zalet¹ ca³ego albumu s¹ liczne fotografie
i rysunki, przedstawiaj¹ce czy to hucul-
skie krajobrazy, czy interesuj¹ce miejsca,
które warto zobaczyæ.

�Osobliwo�ci Bieszczadów
Wschodnich� s¹ kolejn¹ pozycj¹ ksi¹¿-
kow¹, wydan¹ w serii  �Osobliwo�ci�.  Au-
torzy - Hubert Ossadnik i Wojciech We-
so³kin - to aktywni tury�ci, którzy od po-
nad 10 lat je¿d¿¹ w Bieszczady Wschod-
nie, by jak najlepiej poznaæ te tereny.
Owocem tych podró¿y jest opracowanie
trasy turystycznej, któr¹ nazwano Ob-
wodnic¹ Wschodniobieszczadzk¹ - jej
zabytki i ciekawe miejsca zosta³y opisane
w niniejszym przewodniku. W rozdziale
�Dlaczego w Bieszczady Wschodnie� au-
torzy wyja�niaj¹ m.in., gdzie znajduje siê
ten ³añcuch górski (na Ukrainie, pod Prze-
³êczy Wyszkowskiej po Prze³êcz U¿ock¹)
i jaka inna nazwa funkcjonuje na okre�le-
nie tych terenów (Bojkowszczyzna - od
nazwy Bojków - górali zamieszkuj¹cych
ten obszar.) Podaj¹ równie¿ podzia³ geo-
graficzny Bieszczadów Wsch. i dokonuj¹
charakterystyki omawianego terenu. Zna-
laz³y siê tu tak¿e informacje na temat, jak
dojechaæ na Bojkowszczyznê i gdzie mo¿-

na zanocowaæ. Prawie ca³¹ ksi¹¿kê zajmu-
je rozdzia³ �Kultura i obyczaje�, w którym
zosta³y zaprezentowane najciekawsze
miejsca i osobliwo�ci przyrodnicze. Jest
to np.: miasteczko Chyrów, tu¿ za granic¹
polsk¹, w którym znajduje siê konwikt oo.
Jezuitów, Turka - nieformalna stolica Boj-
kowszczyzny, szczyt górski Magura £om-
niañska czy Miêdzynarodowy Rezerwat
Biosfery �Karpaty Wschodnie�, do któ-
rego wchodzi tak¿e m.in. czê�æ terenów
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Licz-
ne rysunki i piêkne fotografie, jakie znaj-
dziemy w tym przewodniku, byæ mo¿e
skusz¹ Czytelników, by w przysz³ym roku
na urlop wybraæ siê w³a�nie na Bojkowsz-
czyznê.

¯yczymy mi³ej lektury!

Alicja Kustra
Agnieszka Ro¿ek-Janda
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Wczesnym popo³udniem pierwsze grupy wêdrowców
dotar³y na miejsce zbiórki - do szko³y w Kielnarowej, która by³a
gospodarzem tegorocznego rajdu. Jak na dobrych gospodarzy
przysta³o, przywitali�my serdecznie zmêczonych rajdowiczów,
nakarmili�my domowym bigosem i obdarowali�my ich rajdowy-
mi znaczkami oraz dyplomami. Pó�niej przy d�wiêkach muzyki
rozlegaj¹cej siê na szkolnym placu zaczê³a siê zabawa.

Ta ziemia dro¿sza od innych
Ci¹g dalszy ze stron 10

                                                             Agata Klatka

Zebrane po drodze i przyniesione okazy pos³u¿y³y dzie-
ciom do wykonania przepiêknych jesiennych bukietów, a za-
chowan¹ w pamiêci trasê uwieczniono na uroczych rysunkach
sk³adaj¹cych siê na wystawê pt. �Pejza¿ z trasy�. Odby³ siê te¿
sprawno�ciowy miêdzyszkolny  konkurs przeci¹gania liny i ple-

Praca plastyczna - I miejsce w konkursie �Pejza¿ z trasy�

W trakcie konkursu  �Jesienny bukiet�

Przeci¹ganie liny - zawody, które wzbudzi³y najwiêcej emocji

Pokonuj¹c trasê rajdu, uczestnicy podziwiali piêkno otaczaj¹cej
ich przyrody, zachwycali siê urokliwymi kapliczkami i przydro¿-
nymi krzy¿ami, poznaj¹c z ust swoich opiekunów ich ciekaw¹
historiê, zwracali uwagê na zmiany w �rodowisku wywo³ane ludz-
k¹ dzia³alno�ci¹. W czasie postojów przeznaczonych na odpo-
czynek i relaks �piewali piosenki turystyczne oraz wyszukiwali
ciekawe okazy przyrodnicze.

Grupa organizatorów i wychowawców

biscyt piosenki rajdowej.  Wszystkie popisy dzieci zosta³y na-
grodzone zabawnymi, ale tak¿e po¿ytecznymi prezentami ufun-
dowanymi przez Szko³ê Podstawow¹ w Kielnarowej i dzia³aj¹c¹
w niej prê¿nie Radê Rodziców, a wrêczanymi uroczy�cie przez
obecnego w�ród nas Burmistrza Gminy Tyczyn, Pana
Kazimierza Szczepañskiego.

Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy zebrani w krêgu
wokó³ p³on¹cego weso³o ogniska wspólnie piekli kie³baski, ju¿
umawiaj¹c siê na nastêpny taki rajd.

W poprzednim wydaniu �G³osu Tyczyna� ca³¹
ok³adkê po�wiêcili�my na fotograficzn¹ dokumentacjê
przebiegu tegorocznych gminnych do¿ynek. Wszystkim
bardzo podoba³y siê kolorowe, dynamiczne zdjêcia.
Ich autorem jest fotoreporter Tadeusz Po�niak,
któremu serdecznie dziêkujemy.
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Starostwo Powiatowe w Rzeszo-
wie informuje, i¿ Powiat Rzeszowski,
wspólnie z innymi powiatami z wojewódz-
twa podkarpackiego, przystêpuje w roku
bie¿¹cym do realizacji projektu �Wspar-
cie stypendialne studentów z terenu wo-
jewództwa podkarpackiego w roku aka-
demickim 2006/2007� , w ramach
dzia³ania 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

O stypendium mog¹ ubiegaæ siê studen-
ci, którzy:
- studiuj¹ w pañstwowych i niepañstwo-
wych szko³ach wy¿szych prowadzonych
w systemie dziennym, wieczorowym, za-
ocznym lub eksternistycznym;
- posiadaj¹ sta³e zameldowanie na terenie
Powiatu Rzeszowskiego;
- znajduj¹ siê w trudnej sytuacji material-
nej tzn. o dochodzie rodziny w przelicze-
niu na osobê nie wy¿szym ni¿ 350 z³ netto
(400 z³ netto, gdy o stypendium ubiega
siê osoba legitymuj¹ca siê orzeczeniem
o niepe³nosprawno�ci);

Stypendia dla studentów
- z³o¿yli kompletny wniosek w nieprzekra-
czalnym terminie.

Wydawanie formularzy oraz nabór
wniosków o przyznanie stypendium pro-
wadzone jest do 16 pa�dziernika br.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, w po-
koju 449a  (budynek Podkarpackiego
Urzêdu Wojewódzkiego).

Przypominamy, i¿ przy sk³adaniu
wniosku nale¿y przed³o¿yæ do wgl¹du
dowód osobisty oraz orygina³y wymaga-
nych dokumentów (ew. kopie po�wiad-
czone urzêdowo).

Dodatkowe informacje mo¿na uzy-
skaæ na stronach internetowych:
www.powiat.rzeszow.pl i
www.stypendia.com.pl
oraz telefonicznie 017- 86-71-470

Studenci z gminy Tyczyn mog¹
otrzymaæ formularze wniosków w Urzêdzie
Gminy i Miasta w Tyczynie pok. nr 10.

mgr Ma³gorzacie Rozmus
wyrazy szczerego wspó³czucia

z powodu �mierci

MÊ¯A

sk³adaj¹
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Szko³y Podstawowej w Tyczynie

Prezes Zarz¹du Gminnej Spó³-
dzielni �Samopomoc Ch³opska�

w Tyczynie
Pani Zdzis³awie Furze

wyrazy szczerego wspó³czucia
z powodu �mierci

OJCA

sk³adaj¹
Cz³onkowie Rady Nadzorczej

Pani Prezes Zdzis³awie Furze
i Pani Krystynie Pasternak

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu �mierci

OJCA

sk³adaj¹
pracownicy Gminnej Spó³dzielni
�SCh� w Tyczynie

og³asza nabór na rok szkolny 2006/07
na kursy jêzyka angielskiego:

- dla dzieci w wieku 6-12,
- m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej,
- przygotowania do matury (sukces
uczestników 2 ostatnich lat!),
- dla doros³ych, w tym Business English
i �angielski w podró¿y i pracy�,
- podrêczniki i inne materia³y w cenie kursu
- zajêcia prowadz¹ wykwalifikowani
nauczyciele-angli�ci oraz go�cie anglojê-
zyczni,

Szko³a Jêzyka Angielskiego
SPEAKER

            Marzena Wianecka-Kusy

- zajêcia z nastawieniem na konwersacjê,
- ma³e grupy (6-9 osobowe),
- niskie ceny, p³atno�æ  w ratach,

Zg³oszenia: telefonicznie pod nr
017 22-93-610, 501 542 903 lub osobi�cie
w LO oraz w Gimnazjum w Tyczynie
podczas zajêæ.

                    Serdecznie zapraszam

Ju¿ po raz kolejny uczniowie z na-
szych gminnych podstawówek wziêli
udzia³ w ogólnopolskiej kampanii �Zacho-
waj trze�wy umys³� (V edycja).  Tak¿e
i w tym roku w�ród dzieci nagrodzonych
w konkursach rozpisanych w ramach ak-
cji znale�li siê m³odzi ludzie z naszej gmi-
ny: Katarzyna Grys, Edyta Choma, Pa-
trycja Piêta, Natalia Sto³cha, Gabriela
Leniart, Monika Marciniak, Angelika
Krawczyk, Rafa³ Pasternak ze Szko³y
Podstawowej w Budziwoju, a tak¿e
Dominik Skoczylas i Wioleta Piasecka
ze Szko³y Podstawowej w Hermanowej
oraz dzieci uczêszczaj¹ce do podstawów-
ki w Matysówce. Zadaniem uczniów by³o
m.in. przygotowanie prac literackich i pla-
stycznych na temat �Jak spêdzam wolny
czas�, a tak¿e rozszyfrowanie i przes³anie
has³a (�Zawsze masz wybór, czyli 7 na-
prawdê dobrych pomys³ów�) wynikaj¹-
cego z prawid³owych odpowiedzi na otrzy-
mane pytania. Wyró¿nieni uczniowie
w najbli¿szym czasie otrzymaj¹ trzy rodza-
je specjalnych nagród (gry profilaktycz-
ne, ksi¹¿ki, s³uchowiska), które zosta³y
przygotowane  pod nadzorem specjali-
stów i mog¹ stanowiæ element kolejnych
dzia³añ profilaktycznych.

Kampania �Trze�wy umys³� odby-
wa siê pod patronatem Ministra Edukacji
Narodowej i Ministra Sportu i cieszy siê
du¿ym zainteresowaniem uczniów, na-
uczycieli oraz spo³eczno�ci lokalnych.
Tylko w tym roku w akcji wziê³o udzia³
blisko 900 samorz¹dów w ca³ej Polsce.
Celem projektu jest m.in. przeciwdzia³a-
nie negatywnym skutkom u¿ywania alko-
holu, narkotyków oraz stosowania prze-
mocy, a tak¿e promocja sportu jako alter-
natywy wobec patologii.

Zachowaj trze�wy umys³

Nasi laureaci

                  Ewelina B³a¿ejowska
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Brakuje Ci pieniêdzy na pokry-
cie wydatków zwi¹zanych z utrzymaniem
dziecka? Mo¿esz siê ubiegaæ o zasi³ek
rodzinny i liczne dodatki, które przys³u-
guj¹ rodzicom. Od 1 wrze�nia s¹ one
wy¿sze, tym bardziej pozwol¹ wiêc za³a-
taæ dziury w rodzinnym bud¿ecie.

Zasi³ek rodzinny i dodatki do nie-
go przys³uguj¹, je¿eli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobê albo dochód oso-
by ucz¹cej siê nie przekracza kwoty 504 z³
miesiêcznie. Gdy cz³onkiem rodziny jest
dziecko niepe³nosprawne - limit ten wy-
nosi 583 z³.

W przypadku, gdy rodzina lub
osoba ucz¹ca siê utrzymuje siê z gospo-
darstwa rolnego, przyjmuje siê, ¿e z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje siê dochód
miesiêczny w wysoko�ci 1/12 dochodu
og³aszanego corocznie w drodze obwiesz-
czenia przez prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego. Na ten okres zasi³kowy
dochód z 1 ha przeliczeniowego miesiêcz-
nie wynosi 153,67 z³. Je¿eli rodzina lub
osoba ucz¹ca siê utrzymuje siê z gospo-
darstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolni-
cze dochody, dochody te sumuje siê.
Dla kogo?

Prawo do zasi³ku rodzinnego i do-
datków do tego zasi³ku przys³uguje ro-
dzicom, jednemu z rodziców lub opieku-
nowi prawnemu dziecka oraz opiekunowi
faktycznemu dziecka do ukoñczenia przez
nie 18 lat, a je¿eli uczy siê w szkole - do
ukoñczenia 21 lat (dotyczy to szkó³ po-
nadgimnazjalnych z wy³¹czeniem szkó³
wy¿szych).
W przypadku, gdy dziecko kontynuuje
naukê w szkole lub studiuje i legitymuje
siê orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepe³nosprawno�ci,
zasi³ek wyp³acany jest do 24. roku ¿ycia.

Zasi³ek przys³uguje tak¿e pe³nolet-
niej osobie ucz¹cej siê, która nie pozosta-
je na utrzymaniu rodziców w zwi¹zku z ich
�mierci¹ lub z zas¹dzeniem od rodziców
na jej rzecz alimentów (je¿eli wyrok s¹du
orzekaj¹cy alimenty zosta³ wydany przed
osi¹gniêciem przez ni¹ pe³noletno�ci).
Wtedy zasi³ek rodzinny wyp³acany jest
nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 24. roku
¿ycia.
Nie liczba, a wiek dziecka

Od 1 wrze�nia kwoty zasi³ku ro-
dzinnego s¹ wy¿sze i nie zale¿¹ ju¿ - jak
dotychczas - od liczby dzieci, ale od ich
wieku. I tak rodzice, których pociechy nie

Pocz¹wszy od 1 wrze�nia br. rosn¹ kwoty �wiadczeñ rodzinnych

Siêgnij po wy¿szy zasi³ek

ukoñczy³y jeszcze 5 lat, dostan¹ po 48 z³
na ka¿d¹ z nich. Na dzieci w wieku od 6 do
18 lat przys³uguje kwota 64 z³, a na dzieci
powy¿ej 18. roku ¿ycia, je�li nie ukoñczy-
³y one 24 lat - 68 z³.
Korzystaj z dodatków
Sam zasi³ek to jednak nie wszystko. Ro-
dziny z dzieæmi mog¹ siê ubiegaæ tak¿e
o dodatek na nie. Jest ich siedem. Pierw-
szy - z tytu³u urodzenia dziecka - przys³u-
guje jednorazowo w wysoko�ci 1.000 z³
na ka¿de dziecko (w przypadku bli�nia-
ków matka otrzyma 2.000 z³, je�li to bêd¹
trojaczki - 3.000 z³).  Drugi dodatek zosta-
nie wyp³acony, je�li opiekujesz siê dziec-
kiem na urlopie wychowawczym. Mo¿na
liczyæ na 400 z³ miesiêcznie, które pobiera
siê nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 2 lata, do
ukoñczenia przez dziecko 4 lat. W przy-
padku bli�niaków i wiêkszej liczby dzieci
(urodzonych podczas jednego porodu)
czas ten wyd³u¿a siê do 3 lat. Natomiast
osoby sprawuj¹ce opiekê nad dzieckiem
niepe³nosprawnym mog¹ pobieraæ ten
dodatek do 6 lat.
Dla samotnych i rodzin wielodzietnych

Samotnie wychowuj¹cym dzieci
nale¿y siê 170 z³ miesiêcznie na ka¿de
z nich, nie wiêcej jednak ni¿ 340 z³ na
wszystkie dzieci. W przypadku dziecka
niepe³nosprawnego kwotê dodatku zwiêk-
sza siê o 80 z³ na dziecko, co daje 250 z³ -
nie wiêcej jednak ni¿ o 160 z³ na wszystkie
dzieci.

Dodatek ten przys³uguje samotnie
wychowuj¹cym dziecko matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka, je¿eli nie
zosta³o zas¹dzone �wiadczenie alimenta-
cyjne na rzecz dziecka od drugiego z ro-
dziców dziecka, poniewa¿: drugi z rodzi-
ców dziecka nie ¿yje b¹d� ojciec dziecka
jest nieznany. Dodatek przys³uguje rów-
nie¿ osobie ucz¹cej siê, je¿eli oboje rodzi-
ce osoby ucz¹cej siê nie ¿yj¹.

Z kolei rodziny, które posiadaj¹
troje lub wiêcej potomstwa, mog¹ pobie-
raæ na trzecie i kolejne dziecko dodatek
w wysoko�ci 80 z³ miesiêcznie, o ile s¹
one uprawnione do zasi³ku rodzinnego.
Pomoc niepe³nosprawnym

Na pokrycie zwiêkszonych wydat-
ków zwi¹zanych z rehabilitacj¹ lub kszta³-
ceniem dziecka niepe³nosprawnego przy-
s³uguje 60 z³ miesiêcznie na dziecko w wie-
ku do 5 lat i 80 z³ na dziecko w wieku po-

wy¿ej 5. roku ¿ycia do ukoñczenia 24. roku
¿ycia.

Dodatek ten wyp³acany jest do
ukoñczenia przez dziecko16 lat, je¿eli ma
ono orzeczenie o niepe³nosprawno�ci lub
powy¿ej 16 lat, ale do ukoñczenia 24. roku
¿ycia, je¿eli legitymuje siê orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stop-
niu niepe³nosprawno�ci.
Na naukê i dojazd do szko³y

Jest te¿ dodatek z tytu³u podjêcia
przez dziecko nauki w szkole poza miej-
scem zamieszkania. Je�li dziecko doje¿d¿a
do szko³y ponadgimnazjalnej (a tak¿e
szko³y artystycznej z programem szko³y
ponadgimnazjalnej, rodzice mog¹ otrzy-
maæ od pañstwa 50 z³ miesiêczne na dziec-
ko. Je¿eli natomiast dziecko przeprowa-
dzi³o siê do miejscowo�ci, w której jest
szko³a, kwota ro�nie do 90 z³. Dodatek ten
przys³uguje przez 10 miesiêcy w roku
w okresie pobierania nauki od wrze�nia
do czerwca nastêpnego roku kalendarzo-
wego.

Ponadto raz w roku przys³uguje
dodatek z tytu³u rozpoczêcia roku szkol-
nego w wysoko�ci 100 z³ na dziecko - na
czê�ciowe pokrycie wydatków zwi¹za-
nych z rozpoczêciem nowego roku szkol-
nego.

Istnieje równie¿ jednorazowa zapo-
moga z tytu³u urodzenia siê dziecka (tzw.
becikowe) w wysoko�ci 1.000 z³ i jest ona
niezale¿na od kryterium dochodowego.
Wniosek o becikowe sk³ada siê do ukoñ-
czenia przez dziecko pierwszego roku ¿ycia.

Miejsko-Gminny O�rodek
Pomocy Spo³ecznej w Tyczynie -

Biuro �wiadczeñ Rodzinnych

informuje, ¿e od 1 sierpnia br. przyjmo-
wane s¹ wnioski o ustalenie prawa do
zasi³ku rodzinnego oraz dodatków do
zasi³ku rodzinnego na nowy okres za-
si³kowy, który obowi¹zuje od 1 wrze-
�nia 2006 r.  do 31 sierpnia 2007 r.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ
dokumenty:

- za�wiadczenie o dochodzie podlega-
j¹cym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na
zasadach ogólnych z Urz¹du Skarbo-
wego o dochodach za rok 2005,

- za�wiadczenie o posiadanym gospo-
darstwie rolnym za rok 2005 z ewiden-
cji gruntów.
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Uwaga czytelnicy!
Nastêpny numer �GT� uka¿e siê
z dat¹ 15 pa�dziernika 2006 r.

Termin sk³adania tekstów na dyskiet-
ce lub CD up³ywa

9 pa�dziernika 2006 r.
        Zdjêcia mile widziane.

                           Barbara Dr¹¿ek

Zasi³ek rodzinny nie przys³uguje, je¿eli:
- dziecko lub osoba ucz¹ca siê pozostaje
w zwi¹zku ma³¿eñskim;
- dziecko zosta³o umieszczone w instytu-
cji zapewniaj¹cej ca³odobowe utrzymanie
albo
w rodzinie zastêpczej;
- osoba ucz¹ca siê zosta³a umieszczona
w instytucji zapewniaj¹cej ca³odobowe
utrzymanie;
- dziecko lub osoba ucz¹ca siê jest upraw-
niona do zasi³ku rodzinnego na w³asne
dziecko;
- osobie samotnie wychowuj¹cej dziecko
nie zosta³o zas¹dzone �wiadczenie alimen-
tacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica,
chyba ¿e:
- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie
¿yje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie �wiadczenia ali-
mentacyjnego od drugiego z rodziców
zosta³o oddalone,
- s¹d zobowi¹za³ jednego z rodziców do
ponoszenia ca³kowitych kosztów utrzy-
mania dziecka i nie zobowi¹za³ drugiego
z rodziców do �wiadczenia alimentacyj-
nego na rzecz tego dziecka.

Je�li szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska          numer oferty
- kierowca C+E 4883
- specjalista ds. kadr i p³ac 4881
- inspektor BHP 4880
- pracownik fizyczny 4878
- geodeta 4877
- kasjer 4872
- magazynier 4871
- kierownik sklepu spo¿ywczego 4869
- magazynier-sprzedawca 4868
- pracownik fizyczny 4865
- spawacz 4864
- osoba do roznoszenia ulotek 4863

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.

Porady prawne

W siedzibie Gminnego Cen-
trum Informacji w Tyczynie,
ul. Rynek 25, skorzystaæ mo¿na
z bezp³atnych porad prawnika
w ka¿dy czwartek w godz. od 9.00
do 14.00.

£ucznictwo.
M³odziczki �Jaru� nadal maj¹ do-

br¹ passê. Po dobrym wystêpie w Strzeli-
nie  (IV miejsce dru¿ynowo, II m. D. Rz¹sa
na 40 m.), równie dobrze zaprezentowa³y
siê na mistrzostwach Polski oraz  w Kra-
kowie - na miêdzywojewódzkich mistrzo-
stwach, gdzie rywalizowali ³ucznicy z Pod-
karpacia i Ma³opolski. Tym razem dziew-
czyny czwartej dru¿yny Polski w kat. m³o-
dziczek nie da³y ¿adnych szans swym ko-
le¿ankom zajmuj¹c wszystkie najlepsze
miejsca od 1-4 w nastêpuj¹cej kolejno�ci:
I miejsce Justyna Lampart, II m. Dorota
Rz¹sa, III m. Ewelina Czenczek, IV m. Ma-
rzena Stupkiewicz. Takiej dominacji nikt
siê nie spodziewa³, ale po mistrzostwach
dziewczyny zabra³y siê jeszcze bardziej do
pracy æwicz¹c dodatkowo indywidualnie
w domu, co przede wszystkim widaæ by³o
po strzelaniu najlepszej z nich - Justyny
Lampart.

Podczas tych samych zawodów
rozegrano równie¿ zawody Ogólnopolskie
dla dzieci i m³odzie¿y, gdzie tak¿e wygra³a
Justyna Lampart, a Ewelina Czenczek by³
III. Sukces ten przek³ada siê na punkty do
rywalizacji w ramach wspó³zawodnictwa
sportowego dzieci i m³odzie¿y, gdzie za-
wodnicy z Jaru przywie�li najwiêcej  punk-
tów zdobywaj¹c ich 18 - co jest olbrzy-

mim sukcesem. Doliczaj¹c do tego punk-
ty zdobyte przez  tenisistów stawia to klub
z Kielnarowej w�ród czo³owych klubów
woj. podkarpackiego. Oby tak dalej.

Tenis sto³owy.
Na dobre rozkrêcaj¹ siê rozgrywki

w tenisa sto³owego. Ju¿ rozegrane zosta-
³y I Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyj-
ne w kat. m³odzik, kadet, junior i senior.
W zawodach tych, tradycyjnie, z sukce-
sami uczestniczyli zawodnicy �Jaru�.
W kat. m³odzie¿owych, gdzie pierwsze
szóstki awansowa³y do pó³fina³u ogólno-
polskiego, w�ród tych zawodników zna-
laz³o siê  dwoje zawodników z �Jaru�:
w kat. kadet IV miejsce zajê³a Dorota Rz¹-
sa, a w kat. juniorów III by³ Grzegorz Po-
ciask (D. Rz¹sa by³a V) i oni pojad¹ na
pó³fina³y. W kadetkach na VII miejscu
uplasowa³a siê Jagoda Ziemiañska,
a w juniorach na X miejscu by³ Dawid
�l¹czka, XX by³ Karol Wania, XVI by³a
Jagoda Ziemiañska, a XXX Iwona Paluch.

SPORT       SPORT       SPORT

  Przypominamy, ¿e
15 wrze�nia br.

up³yn¹³ termin p³atno�ci
> III raty podatku rolnego
> III raty podatku
                         od nieruchomo�ci
> II raty podatku od �rodków trans-
portowych.
Podatek op³acaæ mo¿na:
> w kasie UGiM Tyczyn, w godz.
8.00-12.30; 13.30-15.00;
> na konto Gminy
               nr  64 9164 0008 2001 0000
0286 0015.

Kurs tañca towarzyskiego
I stopnia

Op³ata 40 z³ od osoby
Pierwsze spotkanie
     6 pa�dziernika br. o godz. 17.30
     Dom Ludowy w Budziwoju
Informacje i zapisy,
                      tel. 017-22-19-214

                              Ryszard Rz¹sa
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Zainteresowani umieszczeniem swojej  oferty na na-
szych 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
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Dystrybutor materia³ów budowlanych           o f e r u j e :
* oryginalne blachy szwedzkie i rynny firmy PLANNJA
* dachówki ceramiczne i cementowe
* okna dachowe, schody strychowe
* papy, folie dachowe i fundamentowe
* ceramikê �cienn¹ i stropow¹,
* systemy dociepleniowe, we³na, styropian, tynki
* systemy kominowe
* systemy zabudowy wnêtrz - p³yty gipsowe, profile
* stolarkê okienn¹ i drzwiow¹, bramy gara¿owe
* chemiê budowlan¹ i materia³y ogólnobudowlane
* na miejscu komputerowy mieszalnik tynków i farb

  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

Sprzedam dom drewniany i budynek gospodarczy
murowany na dzia³ce 31a przy starej drodze asfaltowej
w Borku Starym.
(181/3)                                           Tel. 887-485-647

Dzia³kê roln¹ kupiê.
(182/3)                  Tel. 017-85-73-195 (wieczorem)

Kupiê dzia³kê 10-20 arów - Bia³a, Budziwój, Kielnaro-
wa, Matysówka.
(183/3)                                           Tel. 601-575-747

Kupiê dzia³kê pod zabudowê na terenie Tyczyna (uzbro-
jon¹) o pow. ok. 7 arów.
(184/3)                                           Tel. 509-348-167

Studentka studiów zaocznych podejmie pracê jako
opiekunka do dziecka w okolicach Tyczyna.
(57/3)                                            Tel. 017-22-91-430

Poszukujê opiekunki do 21-miesiêcznych bli�ni¹t -
Bia³a £any.
(58/3)                                             Tel. 691-679-437

Zatrudniê opiekunkê do rocznego dziecka.
(59/3)                                             Tel. 504-908-642

Niemiecki - Tyczyn
Tel. 502-636-111

Wyprzeda¿ kosiarek

Sklep �MEWA�, tel. 017-22-91-444
Tyczyn, ul. Grunwaldzka 39 (obok CPN).

Kupiê ziemiê roln¹ w Budziwoju lub w okolicy.
(185/2)                                           Tel. 604-563-263

Kupiê dzia³kê roln¹ na Kamieñcu.
(186/2)                     Tel. 608-538-975; 017-22-99-457

Mê¿czyzna podejmie pracê dodatkow¹ lub na sta³e:
dyspozycyjny, wykszta³cenie �rednie, prawo jazdy ABC,
d³ugoletnie do�wiadczenie w biurze i w transporcie.
(60/2)                                             Tel. 602-690-375

Angielski - Tyczyn
Tel. 605-990-416

w budynku Okrêgowej Spó³dzielni Telefo-
nicznej (obok Policji)      czynna
           wtorki i czwartki od 9.00 do 14.00

Agencja w Tyczynie

tel. 017-22-93-442;   600-248-034;  606-414-059

Sprzedam dom w Kielnarowej na dzia³ce 23 ary.
(187/1)                                             Tel. 698-046-891

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 12,5 ara w Tyczy-
nie. Media na miejscu. Wpis do ksi¹g wieczystych.
(188/1)                     Tel. 692-812-549; 880-665-523
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