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Wyniki wyborów burmistrza
Gminy Tyczyn

Liczba uprawnionych do g³osowania wynosi³a
                                     I tura - 12 110        II tura  - 12 115
Liczba g³osuj¹cych   I tura -   5 619       II tura -    5 537
Frekwencja                 I tura -   46,40%     II tura -    45,70%
Kandydaci na burmistrza otrzymali nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów
          Kazimierz Szczepañski (Tyczyñskie Forum Samorz¹dowe)

I tura - 2761      II tura - 3321
          Jacek Kotula (Prawo i Sprawiedliwo�æ)

I tura - 2001           II tura - 2171

Burmistrzem Gminy Tyczyn na kadencjê 2006-2010 zosta³

 Kazimierz Szczepañski

W poszczególnych okrêgach (miejscowo�ciach) kandydaci na
burmistrza otrzymali nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów:
Okrêg wyborczy nr 1 - Tyczyn (Obwód 1 i 2)
Jacek  Kotula I tura 278    II tura   381
Kazimierz Szczepañski I tura 871    II tura 1039
Frekwencja I tura - 55,05%   II tura 56,16%

Okrêg wyborczy nr 2 - Matysówka
Jacek  Kotula I tura 149    II tura    94
Kazimierz Szczepañski I tura 195    II tura  248
Frekwencja I tura - 39,08%   II tura 35,04%

Okrêg wyborczy nr 3 - Kielnarowa
Jacek  Kotula I tura 105    II tura   139
Kazimierz Szczepañski I tura 293    II tura   377
Frekwencja I tura 41,94%    II tura 41,16%

Okrêg wyborczy nr 4 - Borek Stary
Jacek  Kotula I tura 181   II tura   216
Kazimierz Szczepañski I tura 330   II tura   388
Frekwencja I tura 46,26%   II tura 50,20%

Okrêg wyborczy nr 5 - Hermanowa
Jacek  Kotula I tura 222   II tura   192
Kazimierz Szczepañski I tura 393   II tura   565
Frekwencja I tura 37,61%   II tura 41,01%

Okrêg wyborczy nr 6 - Budziwój (Obwód 7 i 8)
Jacek  Kotula I tura 812   II tura   968
Kazimierz Szczepañski I tura 368   II tura   405
Frekwencja I tura 48,19%   II tura 49,66%

Okrêg wyborczy nr 7 -  Bia³a
Jacek  Kotula I tura 254  II tura   181
Kazimierz Szczepañski I tura 311  II tura   299
Frekwencja I tura 48,10%  II tura 33,28%

Wszystkim mieszkañcom Gminy, którzy w ostat-
nich wyborach samorz¹dowych wspomagali moj¹ kam-
paniê wyborcz¹ oraz oddali na mnie swój g³os wybiera-
j¹c na Burmistrza Gminy Tyczyn - sk³adam bardzo
serdeczne podziêkowania.

Zobowi¹zujê siê s³u¿yæ swoj¹ prac¹, wiedz¹
i do�wiadczeniem wszystkim, dla których samorz¹d
oznacza budowanie lepszej przysz³o�ci naszej Gminy.
Bêdê stara³ siê tworzyæ warunki do konstruktywnej
wspó³pracy pamiêtaj¹c o przys³owiu �zgoda buduje,
a niezgoda rujnuje�, o co zwracam siê tak¿e do moich
oponentów politycznych.

Liczê bardzo na Pañstwa wspó³pracê i pomoc
w wykonywaniu swoich trudnych i odpowiedzialnych
obowi¹zków Burmistrza.

Postaram siê nie zawie�æ Waszego zaufania.

                                    Kazimierz Szczepañski

Wszystkim mieszkañcom Borku Starego, którzy
g³osowali na moj¹ osobê w wyborach samrz¹dowych
sk³adam serdeczne podziêkowanie
                                                 Grzegorz Lampart

Serdeczne podziêkowania wszystkim mieszkañcom
Borku Starego, którzy oddali na mnie g³os w wyborach
samorz¹dowych w dniu 12 listopada 2006 r. sk³ada

                                                     Barbara Trzyna

Wszystkim mieszkañcom wsi Kielnarowa, którzy
w dniu 12 listopada 2006 r. obdarzyli mnie zaufaniem
g³osuj¹c na mnie w wyborach samorz¹dowych -
                sk³adam serdeczne podziêkowania

                                                     Zdzis³awa Fura

Bo¿ena Wiater - kandydatka na radnego,
serdecznie dziêkuje wyborcom z Tyczyna

za oddane na ni¹ g³osy.

Pan Kazimierz Szczepañski
       Burmistrz Gminy Tyczyn

Serdeczne gratulacje oraz du¿o pomy�lno�ci
w nowej kadencji ¿ycz¹

cz³onkowie Zwi¹zku Kombatantów RP
          i By³ych Wiê�niów Politycznych -

                  Miejsko-Gminny Zarz¹d w Tyczynie

Burmistrz Gminy Tyczyn
Sz.P. Kazimierz Szczepañski

Gratulujemy zwyciêstwa.
¯yczymy pomy�lno�ci w nowej kadencji.

      Miejsko-Gminna Rada
      Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Tyczynie
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27 listopada br. odby³a siê pierw-
sza sesja V kadencji Rady Miejskiej
w Tyczynie. Otworzy³ j¹ Przewodnicz¹cy
Rady poprzedniej kadencji Antoni Jon-
kisz przekazuj¹c prowadzeniu obrad Rad-
nemu-Seniorowi Stanis³awowi Z¹bkowi.
Cz³onkowie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Tyczynie, Przewodnicz¹ca - Teresa Bo-
ber i Zastêpca Przewodnicz¹cej - Andrzej
Grondecki, wrêczyli za�wiadczenia o wy-
borze na radnego Rady Miejskiej w Ty-
czynie, po czym odby³o siê �lubowanie
radnych.

Pierwsz¹ decyzj¹ nowej Rady by³
wybór Przewodnicz¹cego. Do sprawowa-
nia tej funkcji kandydowali: Edmund Ka-
landyk (radny z Bia³ej) i Grzegorz Lampart
(radny z Borku Starego). W g³osowaniu
tajnym radni wybrali na Przewodnicz¹ce-
go Rady Miejskiej Edmunda Kalandyka
(otrzyma³ 9 g³osów). G³osami 8 radnych
Wiceprzewodnicz¹cym Rady zosta³ Grze-
gorz Jacek - radny z Budziwoja; jego
kontrkandydat Grzegorz Lampart otrzyma³

g³osów 7. Nad sprawym przebiegiem g³o-
sowania czuwa³a Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie: Eugeniusz Malak - przewod-
nicz¹cy oraz Marta Leniart i Halina Z³a-
maniec.

Radni podjêli tak¿e uchwa³ê
w sprawie ustalenia terminów wyborów
So³tysów i Rad So³eckich oraz Przewod-
nicz¹cego i cz³onków Zarz¹du Osiedla
w Tyczynie. Wiejskie zebrania wyborcze
odbêd¹ siê:
w Bia³ej - 12 stycznia 2007 r.
             (godz. 16.00, Szko³a Podstawowa)
w Borku Starym - 10 grudnia 2006 r.
                       (godz. 14.00, Dom Ludowy)
w Budziwoju - 28 stycznia 2007 r.
                        (godz. 14.00, Dom Ludowy)
w Hermanowej - 17 grudnia 2006 r.
                         (godz. 12.00, Dom Ludowy)
w Kielnarowej - 4 lutego 2007 r.
                        (godz. 12.00, Dom Ludowy)
w Matysówce - 14 stycznia 2007 r.
                        (godz. 15.00, Dom Ludowy)
w Tyczynie - 18 lutego 2007 r.
                         (godz. 10.00, Dom Kultury)

Edmund Kalandyk
                      - nowym Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej w Tyczynie

Rada uchwali³a...

We wrze�niu 2006 r. Ministerstwo
Edukacji Narodowej wyda³o rozporz¹dze-
nie dotycz¹ce wprowadzenia do gimna-
zjów egzaminów z jêzyków obcych. Za
nieca³e 3 lata uczniowie (obecnych klas
pierwszych) oprócz testów humanistycz-
nych i matematyczno-przyrodniczych
bêd¹ zobowi¹zani do napisania równie¿
testów z wybranego jêzyka obcego.

Na razie niewielu pierwszoklasi-
stów zdaje sobie sprawê z tego, co czeka
ich na koniec edukacji gimnazjalnej. Do-
tychczas jêzyk obcy w gimnazjum by³ dla
nich wstêpem do powa¿nej nauki w szko-
le �redniej. Nieliczni uczyli siê jêzyka
z pe³nym zaanga¿owaniem, maj¹c �wiado-
mo�æ, ¿e ucz¹ siê dla siebie i ¿e jest to
wymóg wspó³czesno�ci.

Szko³y ponadgimnazjalne s¹ zobli-
gowane do zapewnienia uczniom
 kontynuacji jêzyka, którego uczyli siê
w gimnazjum (byæ mo¿e tak¿e w szkole
podstawowej). Liceali�ci ucz¹ siê wiêc
obowi¹zkowo dwóch jêzyków obcych.
Najczê�ciej wybieraj¹ jêzyk angielski i nie-
miecki, z czego jeden jest jêzykiem wiod¹-
cym (kontynuacja z gimnazjum), a drugie-
go ucz¹ siê od podstaw.

Jak wykazuj¹ wyniki badañ efek-
tywno�ci nauczania jêzyków obcych,

Czy warto uczyæ siê jêzyków obcych?

Miejsko-Gminny
O�rodek Kultury w Tyczynie

zaprasza na

> kurs tañca towarzyskiego
I stopnia

Rozpoczêcie zajêæ 5 grudnia
2006 r. (wtorek) o godz. 18.00
sala widowiskowa Domu Kultury
Zapisy pod nr tel. 017-22-19-363

> kurs robótek rêcznych:
* haft,
* szyde³kowanie
* druty

Spotkanie organizacyjne
5 grudnia 2006 r. (wtorek)
o godz. 17.30.

Informacje i zapisy
        pod nr tel. 017-22-19-363

*****
uczniowie, którzy uczyli siê danego jêzy-
ka w szkole podstawowej, a potem w gim-
nazjum, id¹c do liceum, wykazuj¹ w poda-
niach chêæ uczenia siê tego jêzyka w gru-
pie dla pocz¹tkuj¹cych. Dlaczego? Wyni-
ka to g³ównie z tego, ¿e maj¹ �wiadomo�æ
swoich braków lub nie chc¹ podj¹æ trudu
nauki w grupie, gdzie wymaga siê wiêcej.
¯a³osnym jest fakt, gdy absolwent gim-
nazjum po kilku latach uczenia siê jêzyka
obcego nie potrafi poprawnie powiedzieæ
kilku zdañ.

Problemu z jêzykiem nie maj¹
uczniowie, którzy pracuj¹ systematycznie
i �wiadomie. Bardzo dobrze jest, gdy maj¹
dodatkowe wsparcie w rodzicach, którzy
zachêcaj¹ swoje dzieci do nauki i kontro-
luj¹ ich postêpy.

Ka¿dy uczeñ jest w stanie nauczyæ
siê jêzyka obcego. Uczniom zdolnym przy-
chodzi to ³atwiej, s³absi musz¹ przy³o¿yæ
siê bardziej. Dodatkowo mog¹ skorzystaæ
z pomocy nauczyciela podczas zajêæ wy-
równawczych. Szkoda, ¿e w wielu przy-
padkach nie wykorzystuj¹ tej szansy.

Czasy siê zmieniaj¹, a m³odzi ludzi
ci¹gle jeszcze nie zdaj¹ sobie sprawy
z tego, ¿e znajomo�æ choæby jednego z
jêzyków obcych otwiera przed nimi wiêk-
sze mo¿liwo�ci na rynku pracy. Dla nas

Polaków, szczególnie wa¿ny jest jêzyk nie-
miecki ze wzglêdu na kontakty gospodar-
cze z naszym zachodnim s¹siadem, a poza
tym nasz obecny Papie¿ Benedykt XVI
uczy siê jêzyka polskiego. Warto wiêc
uczyæ siê jêzyka niemieckiego.

Nie pozwólmy, by wyjazd za gra-
nicê wyzwala³ w m³odych Polakach strach
i kompleksy zwi¹zane z nieumiejêtno�ci¹
porozumienia siê.

W przysz³o�ci cz³owiek wykszta³-
cony musi znaæ jêzyki obce.

Gimnazjalisto!
Ucz siê jêzyków obcych,

                                       a bêdziesz wielki!!!

                           Joanna Pawlak

Zarz¹d Osiedla w Tyczynie
serdecznie dziêkuje

Panu Stanis³awowi Sondejowi
w³a�cicielowi Sklepu Ogrodni-
czego �Cyprysik� w Tyczynie
za niedop³atne przekazanie

120 cebulek krokusów,
które ozdobi¹ kwietnik wokó³
figury Chrystusa usytuowanej przy
wje�dzie do Tyczyna
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14 pa�dziernika br. minê³o 80 lat od wydania ksi¹¿ki
A. Milne �Przygody Kubusia Puchatka�. Autor pisa³ j¹ dla swo-
jego synka Krzysia i chyba nie przypuszcza³, ¿e ksi¹¿ka zyska
tak¹ akceptacjê ze strony dzieci z ca³ego �wiata.

Z okazji urodzin sympatycznego Misia, dzieci uczêsz-
czaj¹ce do �wietlicy szkolnej w Tyczynie, wziê³y udzia³ w kon-
kursie plastycznym nt. �Urodziny Kubusia Puchatka�. Konkurs
ten zosta³ rozstrzygniêty podczas imprezy urodzinowej zorgani-
zowanej 14 listopada br. wspólnie przez Bibliotekê Publiczn¹,
Dom Kultury i �wietlicê w Tyczynie.

Wielkie urodziny Kubusia Puchatka

                                                El¿bieta Rabiejewska

Na przyjêcie urodzinowe do sali widowiskowej M-GOK
przyby³o bardzo du¿o dzieci i chyba po raz pierwszy okaza³o siê,
¿e sala jest zbyt ma³a jak na imprezê tego typu. Na spotkanie
zaproszony zosta³ pan Aleksander Dawidziak, z zami³owania
pszczelarz, który opowiedzia³ ma³ym s³uchaczom jak powstaje
ulubiony przysmak Kubusia. Nasz go�æ czêstowa³ dzieci miod-
kiem oraz czyta³ fragment ksi¹¿ki o Kubusiu Puchatku. Podczas
przyjêcia dzieci bra³y udzia³ w konkursach na naj³adniejsz¹ laur-
kê, na najszybsze skoki Kangurka, wspólnie tañczy³y i bawi³y
siê. By³ te¿ �lizawkowy  tort urodzinowy� i s³odycze. Wszyscy
wspólnie �piewali 100 lat ¿ycz¹c solenizantowi jeszcze d³ugich
lat zainteresowania ze strony dzieci.

Kolejna impreza pod has³em �Urodziny Kubusia Puchat-
ka� odby³a siê 19 listopada br. w Borku Starym. Przygotowali j¹
pracownicy Biblioteki i Domu Ludowego. Na urodziny Kubusia
przyby³y dzieci, nie tylko ze szko³y podstawowej, ale tak¿e te
du¿o m³odsze. Ka¿dy uczestnik przygotowa³ dla solenizanta

laurkê z ¿yczeniami. By³ tort i co� s³odkiego, oczywi�cie nie mo-
g³o zabrakn¹æ prezentu. Takim szczególnym podarunkiem dla
Misia by³o przedstawienie o jesieni, piosenki i wiersze w wyko-
naniu uczniów klasy II SP w Barku Starym (nauczyciel prowa-
dz¹cy - Krystyna Osiad³y). Dzieci wraz z rodzicami bra³y udzia³
w konkursach zrêczno�ciowych, zgaduj-zgadulach, szuka³y za-
gubionego przez K³apoucha ogonka, malowa³y przyjació³ Ku-
busia. Tak¿e i tym razem mog³y wys³uchaæ fragmentów bajki
o ulubionym Misiu. W Borku Starym w rolê lektora wcielili siê
panowie: Kazimierz Szczepañski - Burmistrz Gminy Tyczyn
oraz Grzegorz Lampart radny z Borku  Starego. My�lê, ¿e dla
maluchów by³o to popo³udnie pe³ne zabawy i atrakcji.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie bar-
dzo ceni sobie spotkania z najm³odszymi czytelnikami, szczegól-
nie tymi, których w �wiat ksi¹¿ki wprowadzaj¹ rodzice (rodzeñ-
stwo), poprzez wieczorne czytania bajeczek. Jedno z takich spo-
tkañ odby³o siê w Budziwoju, w Przedszkolu Publicznym Zgro-
madzenia S. Franciszkanek Rodziny Maryi. 22 listopada br.

                    Alicja Kustra - dyrektor MiGBP w Tyczynie

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie go-
�ci³a uczniów klasy V i VI ze Szko³y Podstawowej w Borku Sta-
rym na zajêciach bibliotecznych. Podczas spotkania uczniowie
zapoznali siê z organizacj¹ biblioteki oraz  mieli mo¿liwo�æ wy-
szukiwania informacji w katalogach kartkowych prowadzonych
przez nasz¹ placówkê. Dosyæ dok³adnie poznali nasz ksiêgo-
zbiór podrêczny, dowiedzieli siê do czego s³u¿¹ indeksy oraz
jakie s¹ ich rodzaje, wspólnie odkrywali jakie mamy rodzaje bi-
bliotek oraz jakie zbiory one gromadz¹.

Lekcje biblioteczne prowadzone przez nasz¹ placówkê
macierzyst¹ oraz przez Filie s¹ przydatne uczniom, szczególnie
w chwili, gdy maj¹ samodzielnie bez podania �ród³a opracowaæ
dany temat.

�maluszki� z obu grup spotka³y siê z poetk¹ mieszkaj¹c¹  w Her-
manowej - pani¹ Ann¹ Miros³aw¹ Nowak. Pani Ania, poprzez
swoje wiersze, stara³a siê przekonaæ najm³odszych czytelników,
¿e tak¿e poezja mo¿e byæ piêkna i zrozumia³a, jej utwory o kwia-
tach i zwierzêtach bardzo podoba³y siê dzieciom, zatem cel zo-
sta³ osi¹gniêty.

Bardzo dziêkujê Siostrom z Przedszkola w Budziwoju za
mi³e przyjêcie.
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Tu dzia³amy, gdzie mieszkamy
Uczniowie uczestniczyli w licznych apelach tematycz-

nych, m.in. �Zieleñ dla pokoleñ�, �Dbajmy o nasze �rodowi-
sko�, �Piêkno stworzonego �wiata�. Za po�rednictwem poezji,
prozy i muzyki ukazano piêkno otaczaj¹cej przyrody, zwracaj¹c
jednocze�nie uwagê na konieczno�æ jej ochrony. Bogata sceno-
grafia, rekwizyty i kostiumy przyczyni³y siê do lepszego odbio-
ru przekazywanych tre�ci.

Wdra¿anie do segregowania odpadów odbywa³o siê
poprzez udzia³ uczniów w konkursach: �£owca baterii�, �Chro-
nimy lasy, zbieraj¹c makulaturê�, �Cenne odpady - zbiórka pu-
szek aluminiowych, szk³a i plastiku�, �Bo¿onarodzeniowe eko-
logiczne ozdoby i stroiki�.

Zdrowy styl od¿ywiania promowano poprzez:
- zorganizowanie w marcu VI Szkolnego Tygodnia Zdrowia,
w którego przebieg byli zaanga¿owani uczniowie wszystkich
klas wraz z wychowawcami. Zaprezentowano m.in. warto�ci
od¿ywcze owoców i warzyw, zasady zdrowego ¿ywienia, wp³yw
jako�ci wody na zdrowie cz³owieka (degustacja ró¿nego rodzaju
wód mineralnych), wiosenne zalecenia dietetyczne, ABC m³o-
dego konsumenta. Ponadto uczniowie m³odszych klas przygo-
towali wystawkê krajowych i egzotycznych owoców z informa-
cjami o ich warto�ciach od¿ywczych. Liczne plakaty, has³a i ry-
mowanki zwi¹zane tematycznie z wy¿ej wymienion¹ problema-
tyk¹ zdobi³y korytarze szko³y.
- przygotowanie przez szkolnego koordynatora ds. promocji
zdrowia dwóch prezentacji:
* �oczy pod specjaln¹ ochron¹� - przedstawienie budowy oka
i funkcjonowanie narz¹du wzroku, czynników uszkadzaj¹cych,
zasady ochrony wzroku. Zosta³y wyeksponowane owoce, wa-
rzywa i inne produkty bogate w witaminê A niezbêdn¹ do prawi-
d³owego funkcjonowania wzroku. Odby³a siê równie¿ degusta-
cja tych potraw,
* �zdrowe zêby - piêkny u�miech� - zaprezentowanie zasad
higieny jamy ustnej oraz pokarmów bogatych w wapñ, sk³adnik
warunkuj¹cy zdrowie zêbów,

Ci¹g dalszy ze strony 2

�Na zegarze �wiata jest za minutê dwunasta�

Happening ekologiczny w Budziwoju

Ci¹g dalszy na stronie 19

W górach... �mieci - na sk³adowisku w Paszczynie
�Wyprawa w poszukiwaniu Ekolandii�

- prowadzenie w klasach zerowych k¹cika �Witaminki ze skrzyn-
ki� - wykonywanie kanapek z dodatkiem wyhodowanych przez
dzieci nowalijek,
- akcja �Jab³ko dla ucznia� - dwukrotne przekazanie przez Radê
Rodziców owoców dla wszystkich uczniów, a na zakoñczenie
tygodnia zdrowia - owocowych soczków,

- zorganizowanie �Festiwalu kanapkowego i sa³atkowego� przez
gromadê zuchow¹.
        Zadania zrealizowane przez ekozespo³y upowa¿niaj¹ nas
do stwierdzenia, ¿e:
- �wiadomo�æ ekologiczna mieszkañców Budziwoja jest bardzo
zró¿nicowana. Niew³a�ciwe zachowania wynikaj¹ z braku odpo-
wiedniej wiedzy, wygodnictwa, a czêsto z braku kultury. Jednak
znaczna grupa ludzi dostrzega piêkno otaczaj¹cej nas przyrody
oraz konieczno�æ jej ochrony,
- istnieje ci¹g³a potrzeba wskazywania w³a�ciwych wyborów
dotycz¹cych ekologii.
- dzia³ania proekologiczne i prozdrowotne przynosz¹ efekty, gdy
s¹ skierowane jednocze�nie do uczniów i rodziców,
- uczniowie chêtnie uczestnicz¹ w ró¿norodnych akcjach ekolo-
gicznych oraz w zbiórce surowców wtórnych.

Jednak dzia³ania podejmowane na terenie szko³y nie s¹
wystarczaj¹ce, potrzebne jest wsparcie w³adz lokalnych. Nasze
propozycje w tym zakresie s¹ nastêpuj¹ce:
- utworzyæ w Urzêdzie Gminy w Tyczynie jednostkê odpowie-
dzialn¹ za sprawy ekologii i egzekwuj¹c¹ nieprzestrzeganie usta-
lonych praw (np. wypalanie traw, spalanie tworzyw sztucznych,
zrzucanie �cieków domowych do rzeki, rowu itp.),
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Burmistrz Gminy Tyczyn

o g ³ a s z a otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania
�Dowóz uczniów niepe³nosprawnych z terenu Gminy Tyczyn
do O�rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Kielnarowej-Czerwonkach, Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umys³owym�.

Zadanie mie�ci siê w sferze zadañ publicznych okre�lo-
nych w art. 4 ust.1 pkt 11 ustawy z 24.04. 2003 o dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96,
poz.873 z pó�n. zm.).
I. Wysoko�æ �rodków przeznaczonych na realizacjê zadania
w 2007 r.  10.000 z³. -  w 2006 r.   9.000 z³.
II. Zasady przyznawania dotacji.
Przyznanie dotacji na realizacjê zadania nast¹pi na podstawie
zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybra-
na  w konkursie na zasadach okre�lonych w ustawie o po¿ytku
publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 93 poz.873
z pó�n. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 45 poz.391 z pó�n. zm).
III. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do
31grudnia 2007 r.
2. Warunki realizacji zadania:
a) dowóz trojga dzieci z g³êbokim, znacznym i umiarkowanym
upo�ledzeniem umys³owym z terenu Gminy Tyczyn, z miejsca
zamieszkania dziecka do O�rodka Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczego w Kielnarowej-Czerwonkach i z powro-
tem do miejsca zamieszkania,
b) dowóz dzieci odbywaæ siê bêdzie �rodkiem transportu przy-
stosowanym do przewozu osób niepe³nosprawnych,
c) w czasie przewozu przewo�nik zobowi¹zany jest do zapew-
nienia sta³ej i wykwalifikowanej opieki nad dzieæmi.
IV. Termin sk³adania ofert - od 4 grudnia 2006 r. do
2 stycznia 2007 r. do godz. 15.30, w sekretariacie UGiM
w Tyczynie. Ofertê sk³ada siê na formularzu, którego wzór okre-
�la Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Socjalnej z 27.12.2005 (DZ.U nr 264, poz.2207).
Do oferty nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:
- aktualny odpis potwierdzaj¹cy wpis do w³a�ciwej ewidencji
lub rejestru dotycz¹cych statusu prawnego uprawnionego
podmiotu i prowadzonej przez niego dzia³alno�ci (wa¿ny do
3 miesiêcy od daty wystawienia),

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok lub - w przy-
padku dotychczasowej krótszej dzia³alno�ci .
- informacje o wcze�niejszej dzia³alno�ci podmiotu sk³adaj¹ce-
go ofertê, którego dotyczy zadanie.
- ofertê nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie z oznaczeniem
nazwy zadania.
V. Termin, tryb i kryteria przy dokonaniu wyboru ofert.
1. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w terminie 14 dni od up³y-
wu terminu sk³adania ofert.
2. Tryb oceny ofert. Komisja Konkursowa:
a) stwierdza prawid³owo�æ og³oszenia konkursu, otwiera
koperty z ofertami i og³asza nazwy podmiotów, które je z³o¿y³y,
b) analizuje merytoryczn¹ zawarto�æ ofert i ocenia mo¿liwo�æ
realizacji zadania przez podmiot sk³adaj¹cy ofertê,
c) ocenia przedstawion¹ kalkulacjê kosztów realizacji zadania,
szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
d) uwzglêdnia wysoko�æ �rodków publicznych, jak¹ trzeba za-
anga¿owaæ do realizacji zadania wg. poszczególnych ofert,
e) proponuje wybór jednego realizatora zadania Gminy, który
z³o¿y³ ofertê najkorzystniejsz¹ lub uniewa¿nia konkurs, gdy
¿adna z ofert nie spe³nia wymagañ zamawiaj¹cego.

Wyniki konkursu zatwierdza Burmistrz, po zapoznaniu siê
z protoko³em komisji konkursowej. Wyniki konkursu og³asza siê
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz publikacjê w BIP.
3. Kryteria wyboru oferty.
Dokonuj¹c wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkur-
sowa bêdzie bra³a pod uwagê:
a) ocenia warto�æ merytoryczn¹ projektu, mo¿liwo�ci realizacji
zadania przez organizacjê pozarz¹dow¹ i podmioty przystêpu-
j¹ce do konkursu,
b) ocenia przedstawion¹ kalkulacjê kosztów zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) uwzglêdnia wysoko�æ �rodków publicznych przeznaczonych
na realizacje zadania,
zgodno�æ projektu z zadaniami Gminy oraz zadaniami statuto-
wymi podmiotu,
d) ocenia dotychczasow¹ wspó³pracê podmiotu z gmin¹ w tym
staranne i terminowe wywi¹zywanie siê z umów i porozumieñ
zawartych w ci¹gu ostatnich trzech lat.

Informacjê w sprawie konkursu mo¿na uzyskaæ w UGiM
w Tyczynie. Upowa¿nion¹ do udzielania informacji jest pani
Michalak Dorota tel. 017-22-19- 318 w. 24.

Harmonogram wymiany
dowodów osobistych

Do 31 grudnia 2006 r.
wydane w latach 1992 - 1995

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
wydane w latach 1996 - 2000.

Wniosek o wydanie nowego dowodu
nale¿y sk³adaæ osobi�cie  w Urzêdzie Gmi-
ny i Miasta, pokój 31 (USC), II piêtro.

Do z³o¿enia wniosku niezbêdne s¹:
- 2 zdjêcia, odpis aktu urodzenia  (kawaler,
panna), odpis aktu ma³¿eñstwa (¿onaci,
mê¿atki, wdowcy, wdowy, rozwiedzeni),
wype³niony formularz wniosku, potwier-
dzenie wp³aty dokonanej  w kasie UGiM
w Tyczynie w wysoko�ci 30 z³.

  Przypominamy
                      podatnikom, ¿e

> IV ratê podatku rolnego
> IV ratê podatku
                         od nieruchomo�ci
> II ratê podatku od �rodków
                          transportowych
op³acaæ mo¿na:
> w kasie UGiM Tyczyn, w godz.
8.00-12.30; 13.30-15.00;

> na konto Gminy Tyczyn nr
64 9164 0008 2001 0000 0286 0015.

Nie tylko 997

Kontakt  telefoniczny
               w godz. 6.00-14.00

Komisariat Tyczyn    017-23-02-997
Posterunek Chmielnik    017-22-96-997
Posterunek Hy¿ne         017-22-95-997
Posterunek Lubenia      017-87-10-013

W pozosta³ych godzinach
nale¿y dzwoniæ bezpo�rednio na numer
Pogotowia Policji 997
                           (numer bezp³atny).
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SP Budziwój

Kampania
  �NIE TRUJCIE�

Listy do rodziców
Budziwój, 14. 11.2006 r.

Drodzy Rodzice!
Jeste�my przera¿eni informacja-

mi, które zawarte zosta³y w ostatnim ra-
porcie Komisji Europejskiej na temat z³e-
go stanu powietrza w Polsce.

Jak podaj¹ statystyki, ok. 28 ty-
siêcy Polaków umiera rocznie z powodu
chorób wywo³anych zanieczyszczeniami
powietrza. Winê za ten stan ponosz¹ wszy-
scy ludzie, którzy nie dbaj¹ o �rodowi-
sko naturalne, a zw³aszcza ci, którzy bez-
my�lnie pal¹ �mieci w piecach domo-
wych lub w ogniskach.

Nawet dzieci wiedz¹, ¿e podczas
spalania �mieci do atmosfery emitowa-
ne s¹ py³y, które pó�niej odk³adaj¹ siê w
glebie w postaci metali ciê¿kich,
a nastêpnie dostaj¹ siê one do produk-
tów rolnych, np. do warzyw i owoców.
Równie szkodliwe, a wrêcz truj¹ce dla
ludzi i zwierz¹t, s¹ powstaj¹ce w czasie
spalania tlenki wêgla i azotu, które
uszkadzaj¹ p³uca.

Budziwój, 14.11.2006 r.

Kochani Rodzice!!!
Nie trujcie �wiata, pal¹c �mieci!

Spalaj¹c odpady emitujemy do atmosfe-
ry py³y  i inne zanieczyszczenia, którymi
oddychamy. Zanieczyszczenia te przeni-
kaj¹ tak¿e do ziemi, gdzie rosn¹ warzy-
wa, które zjadamy wraz z tymi zanieczysz-
czeniami. Z powodu spalania �mieci co
roku ginie 28 tysiêcy Polaków. Nie chce-
my byæ jednymi z nich!

Woda równie¿ jest coraz bardziej
zanieczyszczona. Gin¹ ryby, a tak¿e zwie-
rzêta, które pij¹ tê wodê. My - ludzie te¿
siê stopniowo trujemy.

Nie trujcie przyrody i dzieci pa-
l¹c �mieci!
                              Wasz syn Damian

Unosz¹cy siê nad naszymi g³owami dym
nie tylko �mierdzi, ale zawiera tak¿e
dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjano-
wodór i zwi¹zki rakotwórcze. Tak wiele
s³yszymy dzisiaj o chorobach nowotwo-
rowych, na które choruj¹ nawet ma³e
dzieci. My te¿ mo¿emy  zachorowaæ. Jest
nam przykro, kiedy o tym my�limy.

Pociesza nas jednak to, ¿e istnie-
j¹ organizacje, których celem jest troska
o czyste �rodowisko. Jedn¹ z nich jest
Fundacja Ekologiczna �Arka�, która
zajmuje siê edukacj¹ ekologiczn¹ oraz
prowadzeniem akcji i kampanii dotycz¹-
cych ochrony �rodowiska i zwierz¹t.
To w³a�nie ta fundacja og³osi³a dzieñ
14 listopada Dniem Czystego Powietrza.
Akcja prowadzona jest pod has³em:
�Kochasz swoje dzieci? Nie pal �mieci�

Drodzy Rodzice, prosimy Was,
w³¹czcie siê do tej akcji i nie palcie �mie-
ci, je¿eli chcecie mieæ zdrowe i szczê�li-
we dzieci! My, dzieci, dzisiaj obiecujemy,
¿e sortowaæ �mieci pomo¿emy.
                            Wasze dzieci z klasy Vb

Z okazji Dnia Czystego Powietrza
przypadaj¹cego na dzieñ 14 listopada na-
sza szko³a wziê³a udzia³ w Kampanii �Nie
trujcie� organizowanej przez Fundacjê
Ekologiczn¹ �Arka� (www.fundacjaar-
ka.pl).

Ka¿dy z nas jest konsumentem.
Kupujemy opakowane produkty, a z opa-
kowaniami ró¿nie postêpujemy. Segregu-
jemy je, uzyskuj¹c cenne surowce wtór-
ne, wyrzucamy do kosza, sk¹d trafiaj¹ na

wysypisko, ale niestety du¿a ich czê�æ
trafia do lasów, na brzegi rzek lub jest spa-
lana w naszych domowych piecach.

W ramach kampanii �Nie trujcie�
przeprowadzono we wszystkich klasach
zajêcia edukacyjne dotycz¹ce szkodliwo-
�ci palenia �mieci. Efektem tego s¹ m. in.
listy otwarte do rodziców pisane przez
dzieci oraz plakaty, które wyeksponowa-
no na wszystkich kondygnacjach budyn-
ku szkolnego. W ten sposób trafiono do
ca³ej spo³eczno�ci szkolnej, a tak¿e do
bezpo�rednich adresatów - rodziców przy
okazji wywiadówki.

Czê�æ z nas w³¹czy³a siê równie¿
w £añcuszek Czystego Powietrza, wysy-
³aj¹c SMS-y lub e-maile z informacjami
o kampanii.

A oto niektóre listy otwarte pisa-
ne przez uczniów.

                  Iwona Wo�niak
          opiekun Klubu M³odego Ekologa

            oraz 21 GZ �Ekoludki�
      i 48 DH �M³odzi Ekolodzy�
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Budziwój, 14.11.2006 r.

Drodzy Rodzice!!!
Bardzo Was kochamy, a Wy kocha-

cie nas. Chcemy ¿yæ d³ugo i cieszyæ siê
zdrowiem, dlatego zwracamy siê do Was
z apelem. Nie palcie substancji szkodli-
wych dla zdrowia. Segregujcie odpady
i wyrzucajcie je do przeznaczonych do
tego celu pojemników.

Pomy�lcie - je�li zastosujecie siê
do naszych wskazówek, to bêdziemy mieæ
szansê na normalne ¿ycie bez chorób
p³uc, a wokó³ nas bêdzie piêkniej. U³o¿y-
li�my te¿ dla Was specjaln¹ rymowankê:
Du¿o �mieci wokó³ nas,
Zatruwaj¹ rzekê, las.
Nie palcie �mieci
je�li kochacie swoje dzieci!
                                 Wasze dzieci

Budziwój, 14.11.2006 r.

Drodzy Rodzice!

My, jako Wasze dzieci, zwracamy
siê do Was z pro�b¹ o to, aby�cie nie za-
nieczyszczali �rodowiska.

Z informacji przekazanych przez
Fundacjê �Arka� dowiedzieli�my siê, ¿e
z powodu zanieczyszczonego powietrza
co roku umiera w Polsce ok. 28 tys. osób.
Prosimy Was, aby�cie nie palili ró¿nych
gum, plastików, tworzyw sztucznych, fo-
lii itp.

Chcemy ¿yæ w zdrowym �rodowi-
sku i oddychaæ czystym powietrzem! Je-
¿eli nas kochacie, to nie palcie �mieci!

Dziêkujemy za przeczytanie nasze-
go listu i mamy nadziejê, ¿e nasze pro�by
zostan¹ spe³nione.

      Wasze dzieci z VIa
Budziwój,14.11.2006r.

Drodzy Rodzice!!!
Czy wiecie, ¿e kiedy spalacie

�mieci, emitujecie do atmosfery py³y, które
odk³adaj¹ siê w glebie, powoduj¹c za-
nieczyszczenia metalami ciê¿kimi. Rocz-
nie z powodu zanieczyszczeñ umiera
28 tysiêcy Polaków.

Tlenek azotu powoduje podra¿-
nienia, a nawet uszkodzenie p³uc. Tle-
nek wêgla jest truj¹cy i dla ludzi, i dla
zwierz¹t.

Zamiast paliæ �mieci, posegreguj-
cie je, a na pewno pomo¿ecie przyrodzie!
Gdy palicie �mieci, trujecie zwierzêta
i dzieci!
                                        Wasz syn Rafa³

Budziwój, 14.11.2006 r.

Drodzy Rodzice!!!
Prosimy Was, aby�cie nie zatru-

wali nam powietrza. Z powodu zanie-
czyszczonego powietrza dzieci zapadaj¹
na ró¿ne choroby, a najczê�ciej na ast-
mê. My nie chcemy chorowaæ przez lek-
komy�lno�æ rodziców. Nie chcemy te¿,
aby cierpia³a na tym ca³a przyroda. My
na to nie pozwolimy!

Nie niszczcie przyrody! Pozwól-
cie jej i nam jak najd³u¿ej ¿yæ i cieszyæ siê
piêknem czystego �wiata. Bardzo was
prosimy, aby�cie nie palili �mieci. Za-
miast paliæ �mieci - segregujcie je w od-
powiednich pojemnikach.

Kochasz swoje dzieci?
Nigdy nie pal �mieci,
Bo dzieci to wdychaj¹
I czêsto ró¿ne choroby maj¹!
Du¿o dzieci choruje
I dlatego �le siê czuje.
                           Wasze dzieci

Szko³a Podstawowa w Tyczynie
wziê³a udzia³ w kampanii og³oszonej przez
Fundacjê Ekologiczn¹ ARKA �Nie truj-
cie� przeciwko spalaniu �mieci w domach.
W zwi¹zku z tym dzieñ 14 listopada zosta³
og³oszony Dniem Czystego Powietrza. W
ramach tej akcji uczniowie klas Ia, IIa i IIIa
pod kierunkiem wychowawczyñ: Jadwigi
P³odzieñ, Ma³gorzaty �wiecy i Anny Pon-
do  zorganizowa³y uroczysty apel dla dzie-
ci m³odszej grupy wiekowej. Klasa Ia
przedstawi³a inscenizacjê pt. �Zwierzêta
w mie�cie�. Pierwszaki za�piewa³y równie¿

SP Tyczyn

Kampania
  �NIE TRUJCIE�

                          Ci¹g dalszy na stronie 12
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 Sukces kadencji 2002-2006Pismo Samorz¹du Terytorialnego
�Wspólnota� (nr 45/791 z 11 listopada br.)
opublikowa³o ranking gmin, które mog¹
siê pochwaliæ sukcesami minionej kaden-
cji. Do rankingu pos³u¿y³y powszechnie
dostêpne wska�niki. Porównywana by³a
sytuacja na pocz¹tku i na koñcu kadencji.

Stan na pocz¹tku kadencji ilustro-
wany jest na koniec 2001 roku (ostatni
rok przed wyborami samorz¹dowymi).
Najnowsze dostêpne dane dotycz¹ roku
2005. Ró¿nice stanu na koniec i na po-
cz¹tku kadencji przyrównywano do war-
to�ci �rednich na pocz¹tku kadencji. Me-
toda ta pozwala na unikniêcie sytuacji,
w której na koñcowy wynik wp³ywa nie-
wielki nawet postêp przy bardzo niskim
stanie wyj�ciowym.

Gmina Tyczyn sukces lokalny od-
nios³a w pozycji �sukces infrastruktu-
ralny� - gdzie w najwiêkszym stopniu
uda³o siê uzyskaæ postêp w rozwoju in-
frastruktury. Wiadomo, ¿e od jej stanu za-
le¿¹ zarówno poziom ¿ycia ludno�ci, jak
i warunki dalszego rozwoju gospodarcze-
go. W niniejszym rankingu zaprezentowa-
no gminy, w których w mijaj¹cej kadencji
dokona³ siê najwiêkszy skok rozwojowy.

Sukces infrastrukturalny obejmu-
je piêæ mierników:
> wzrost d³ugo�ci dróg lokalnych o na-
wierzchni ulepszonej (w l. 2000-2004);
> powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ zbu-
dowanych w latach 2002-2005;

                Kazimierz Szczepañski

> wzrost liczby mieszkañców w latach
2002-2005 pod³¹czonych do:
          - oczyszczalni �cieków,
          - sieci gazowej,
          - kanalizacji sanitarnej.

Gmina Tyczyn zosta³a oceniona
w grupie �ma³e miasta�, zajmuj¹c IV
miejsce w kraju, pierwsze na Podkarpa-
ciu, przed G³ogowem M³p. (VII miejsce),
Soko³owem M³p. (XV miejsce).

Autorem podsumowania kadencji
we �Wspólnocie� jest prof. Pawe³ Swia-
niewicz z Uniwersytetu Warszawskiego,

kierownik Zak³adu Rozwoju i Polityki Lo-
kalnej, który koñczy swój tekst zdaniem:
- �S¹dzê, ¿e takie w³a�nie jednostki s¹
szczególnie warte wyró¿nienia, ich suk-
ces powinien byæ zauwa¿ony, a do�wiad-
czenia w jego osi¹ganiu rozpropagowane
w�ród innych samorz¹dów regionu�.

Jest to stwierdzenie bardzo mi³e
dla wszystkich mieszkañców Gminy,
pracowników samorz¹dowych i dla mnie
osobi�cie.

Pod takim has³em, 10 listopada br.
w Szkole Podstawowej w Tyczynie odby³
siê Gminny Przegl¹d Poezji i Piosenki
Patriotycznej dla najm³odszych. Wziê³y
w nim udzia³ dzieci z oddzia³ów przedszkol-
nych z terenu ca³ej gminy.

Celem przegl¹du by³o kszta³towa-
nie postaw patriotycznych �ma³ych Pola-
ków� poprzez wzbudzanie zainteresowañ
histori¹ Polski, zapoznanie z poezj¹ i pie-
�niami o tematyce patriotycznej oraz stwo-
rzenie dzieciom okazji do pokazania swo-
ich mo¿liwo�ci twórczych.

Od�wiêtnie ubrani i wspaniale
przygotowani mali arty�ci z przejêciem
�piewali i recytowali �strofy o Ojczy�nie�.

Przy gromkich brawach widowni,
któr¹ stanowili uczniowie klas pierwszych,
drugich i trzecich Szko³y Podstawowej
w Tyczynie, sze�ciolatki wspaniale pora-
dzi³y sobie z artystyczn¹ trem¹ i w swo-
bodny, dzieciêcy sposób zaprezentowa³y
siê na scenie.

Strofy
o Ojczy�nie

Spotkaniu towarzyszy³a uroczysta
atmosfera zabarwiona radosnym entuzja-
zmem wszystkich nagrodzonych.

S³owa uznania za przygotowanie
dzieci do przegl¹du nale¿¹ siê nauczyciel-
kom pracuj¹cym w oddzia³ach przedszkol-
nych na terenie ca³ej gminy, a s¹ to panie:
Kinga Piechota (Bia³a),
Maria Horyñ (Borek Stary),
Marta Witowska i Anna Bomba
                                                   (Budziwój),
Iwona Zawadzka (Kielnarowa),
Maria Baran i Anita Dobrowolska
                                                       (Tyczyn).

Zapraszamy ponownie za rok.

                            Organizator Przegl¹du
                       Barbara Fornal
                                       SP Tyczyn

- Kto ty jeste�?
- Polak ma³y.
- Jaki znak twój?
- Orze³ bia³y.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Miêdzy semi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czem ta ziemia?
- M¹ Ojczyzn¹.
- Czem zdobyta?
- Krwi¹ i blizn¹.
- Czy j¹ kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskê wierzê.
- Co� ty dla niej?
- Wdziêczne dzieciê.
- Co� jej winien?
- Oddaæ ¿ycie.

                   W³adys³aw Be³za

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek
w godzinach

 od 8.00 do 15.00 (I piêtro)

�Katechizm
         polskiego dziecka�
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Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Tyczynie, Filia Bibliote-
ki Publicznej w Kielnarowej oraz
Dom Ludowy w Kielnarowej
zapraszaj¹ na wieczór autorski

 Mariusza Kalandyka

Spotkanie odbêdzie siê 1 grud-
nia  2006 r. (pi¹tek) o godz. 17.00
w sali  Domu Ludowego
                            w Kielnarowej.

Serdecznie zapraszamy!

My�lê ¿e poezja jest tañcem
                                �piewaniem
wynios³¹ dum¹ która niañczy siebie
Bo zapomnia³a czego mo¿na broniæ
Gdy w donicach gniewu rosn¹ ziarna

trwogi
Nie wierzê poezji chocia¿ piszê

wiersze
I czekam uparcie a¿ powstanie
                                       szelest
Gdzie� w ³upinie rzeczy w jej
                     spalonym wnêtrzu...

M. Kalandyk, Mnich opowiada
(Popielec), VIII, z tomiku Timbuktu
(fuga)

Promocja nowej ksi¹¿ki22 listopada br. w Szkole Podsta-
wowej w Tyczynie odby³a siê promocja
najnowszej ksi¹¿ki o Gminie Tyczyn  -
�Tyczyn -  edukacja regionalna�. Pro-
gram wycieczek po Tyczynie i okolicy
dla klas IV-VI.

Autork¹ ksi¹¿ki jest mgr Anna
Kowalczyk, od wielu lat nauczaj¹ca jêzy-
ka polskiego w tyczyñskiej podstawów-

ce. Na promocjê przysz³o liczne grono
znajomych i przyjació³ - co widaæ na pre-
zentowanych obok zdjêciach.           (bs.)



12 G£OS TYCZYNA    23/2006

Ci¹g dalszy ze strony 9

SP Tyczyn

Kampania
  �NIE TRUJCIE�

piosenki o tematyce ekologicznej �Poko-
chajmy drzewa� i �Ekologiczny �wiat�.
Klasa IIa przygotowa³a program pt.
�Chroñ  �rodowisko przed �mieciem�.
Natomiast klasa IIIa zaprezentowa³a mon-
ta¿ s³owno-muzyczny pt. �Zanieczyszcze-
nie atmosfery�. Najm³odsi uczniowie na-
szej szko³y dowiedzieli siê, jak wa¿na jest
segregacja �mieci  i ochrona �rodowiska
przed skutkami ich z³ego sk³adowania
i spalania.

W ramach tej kampanii szko³a wziê-
³a udzia³ konkursie na plakat pt. �Nie truj-
cie�. Wszystkie prace zosta³y  umieszczo-
ne na szkolnej wystawie, a najciekawsze
wys³ane do fundacji.

Klasa III a napisa³a tak¿e �list do
rodziców� , w którym przedstawi³a pro-
blemy dotycz¹ce spalania �mieci. Taki
osobisty list z pewno�ci¹ lepiej zadzia³a
ni¿ niejedna ulotka. W³a�ciciele telefonów
komórkowych wysy³ali do swoich znajo-
mych SMS-y  z informacj¹ o kampanii.

                    Jadwiga P³odzieñ,
                          Anna Pondo
                    i Ma³gorzata �wieca
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Mówi siê, ¿e XXI wiek to epoka
nowoczesnych �rodków masowego prze-
kazu, era internetu, telefonów komórko-
wych. A jakie miejsce zajmuje w�ród tych
cudów techniki ksi¹¿ka? �miem twierdziæ,
¿e ksi¹¿ka zajmuje takie miejsce, na jakim
sami j¹ umie�cimy w naszym ¿yciu. Nie
bójmy siê, ¿e ksi¹¿ki pójd¹ w zapomnie-
nie! Zawsze bêd¹ tacy mi³o�nicy s³owa
pisanego, dla których lektura interesuj¹-
cej ksi¹¿ki bêdzie zawsze ciekawszym za-
jêciem ni¿ serfowanie po internecie czy
ogl¹danie telewizji. To rodzice, dziadko-
wie czy starsze rodzeñstwo przekazuj¹
zami³owanie do czytania dzieciom, o czym
�wiadczy ilo�æ odwiedzin naszych naj-
m³odszych czytelników, nawet kilkulat-
ków, towarzysz¹cych starszym w odwie-
dzinach naszej placówki.

�Utracony honor. Mi³o�æ i �mieræ
we wspó³czesnej Jordanii� to wstrz¹sa-
j¹ca i przejmuj¹ca ksi¹¿ka, napisana przez
Normê Khouri. Autorka, obecnie 36-let-
nia mieszkanka USA, urodzi³a siê w Jor-
danii w rodzinie chrze�cijañskiej, prze-
strzegaj¹cej jednak przepisów Koranu. Jej
najbli¿sz¹ przyjació³k¹ by³a Dalia - muzu³-

Ksi¹¿ki o gminie
W UGiM, pok. 25 (I piêtro), mo¿na

kupiæ ksi¹¿ki o Tyczynie i innych miejsco-
wo�ciach naszej Gminy. S¹ to:

Pó³ka z ksi¹¿kami
by³ oficer Gwardii Królewskiej - Michael,
który zakocha³ siê w Dalii z wzajemno�ci¹.
Od tej pory Norma wraz z D¿ahan - siostr¹
Michaela - czyni³y wszelkie starania, aby
umo¿liwiæ zakochanym potajemne spotka-
nia. Niestety, brat Dalii w jaki� sposób
odkry³ prawdê i ojciec, by oczy�ciæ honor
rodziny, dokona³ skandalicznej zbrodni.
Jak potoczy³y siê losy Normy, która mu-
sia³a potajemnie opu�ciæ Jordan, dowie-
dz¹ siê Pañstwo z tej niezwykle wstrz¹sa-
j¹cej ksi¹¿ki, która wprowadza w niezna-
ny dla Europejczyków �wiat, gdzie domi-
nuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ mê¿czy�ni.

�110 ulic� Ma³gorzaty Gutowskiej-
Adamczyk to bardzo ciekawa propozycja
dla m³odzie¿y. Akcja tej pe³nej humoru po-
wie�ci rozgrywa siê w ci¹gu 6 miesiêcy
obfituj¹cych w wiele wydarzeñ. Krzysz-
tof - m¹¿ i ojciec - traci posadê dyrektora
generalnego powa¿nej firmy, Jola - odda-
na ¿ona i matka dwóch synów - rezygnuje
z pracy w pi�mie dla kobiet. Ca³a rodzina
musi opu�ciæ piêkny apartament w War-
szawie i przenie�æ siê do Grajewa, gdzie
maj¹ prowadziæ stacjê benzynow¹. Naj-
bardziej buntuje siê 16-letni syn Micha³,
który ju¿ zd¹¿y³ siê zadomowiæ w jednym
z lepszych  liceów w Warszawie. Nauczy-
ciele s¹ jednak bardzo zadowoleni z faktu,
¿e ju¿ po wakacjach nie bêd¹ musieli ogl¹-
daæ tego niesfornego ucznia, którego ro-
dzice �rednio raz na miesi¹c byli wzywani
do szko³y. Micha³owi zaczyna siê w Gra-
jewie podobaæ, kiedy poznaje Martê - ko-
le¿ankê z IIa. I okazuje siê, ¿e wcale nie
jest takim z³ym uczniem, jakim by³ w War-
szawie: jako jedyny dostaje pi¹tkê z kla-
sówki z matematyki, a jego opowiadanie
o ma³ej ojczy�nie polonistka ocenia na
szóstkê i wysy³a na konkurs do Warsza-
wy; ponadto zapisuje siê do kó³ka teatral-
nego i gra rolê wilka w bajce o �Czerwo-
nym Kapturku�. Warszawianin zaprzyja�-
nia siê z miejscowym �macho� - Gwidem,
który przy bli¿szym poznaniu okazuje siê
mi³ym ch³opcem, pragn¹cym jedynie ak-
ceptacji ze strony rówie�ników. Ponadto
komu� bêdzie zale¿a³o na tym, aby stacja
benzynowa prowadzona przez Krzyszto-
fa mia³a jak najmniej klientów...

Jak potocz¹ siê losy rodziny, która
musia³a opu�ciæ Warszawê, sprzedaæ dro-
gi samochód i zaj¹æ siê prowadzeniem sta-
cji benzynowej - dowiecie siê z tej ciep³ej,
pe³nej humoru i zwrotów akcji powie�ci.

Serdecznie zachêcam do lektury!

Najnowsze wy-
d a w n i c t w o
skierowane do
uczniów, na-
uczycieli-regio-
nalistów i tych,
którzy chc¹ po-
g³êbiæ wiedzê
na temat nasze-
go miasta i jego
okolic.

- �Tyczyn -  edukacja regionalna�. Pro-
gram wycieczek po Tyczynie i okolicy
dla klas IV-VI (2006), autorka Anna
Kowalczyk, cena 15 z³.
- Album �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. Cena 30 z³.
- Album �Niedaleko od Rzeszowa� z fo-
tografiami z Hermanowej, Borku Starego,
Kielnarowej i Tyczyna, (2006), cena 40 z³.
- �Ko�ció³ w Budziwoju� (2006), autorki:
Teresa Borowiec, Regina Kawa; cena 15 z³.
- �Samorz¹d lokalny - istota, efekty i do-
�wiadczenia� (2005), praca zbiorowa,
cena 10 z³.
- �Historia budziwojskich ch³opów�
(2005), aut. Wioletta Pruchnik; cena 15 z³.
- �Szko³a w Budziwoju w latach 1847-
1973� (2005), autorki: T. Borowiec
i R. Kawa; cena 15 z³.
- �W³adys³aw Samek ch³op - inteligent
z Borku Starego� (2004), opracowanie
redakcyjne Wanda Daszykowska-Ruszel;
cena 15 z³.
- �Tyczyn - dziedzictwo kulturowe�
(2003), pr. zbiorowa; cena 15 z³.
- �Tyczyn i okolice� (2003), autorka
Barbara Samolewicz, cena 15 z³.
- �Szanse i bariery rozwoju gminy�
(1997), autorzy: Z. Stachowski i K. Szcze-
pañski; cena 15 z³.
- �Ludwik Wodzicki� - ziemianin z Ty-
czyna� (1997), autor S³awomir Wnêk;
cena 7 z³.
Mapa województwa podkarpackiego
(2003), cena 5 z³.
Mapa okolice Rzeszowa - powiat rze-
szowski (2006), cena 5 z³

manka - i to jej historiê przedstawia pisar-
ka w swojej ksi¹¿ce. Dalia zosta³a zamor-
dowana przez w³asnego ojca �w obronie
honoru� rodziny, która podejrzewa³a, ¿e
kobieta spotyka siê z mê¿czyzn¹, w do-
datku - katolikiem, a takie zwi¹zki s¹ za-
bronione przez Koran. Jednak zabójstwa
�w obronie honoru�  to okrutny obyczaj
w rzeczywisto�ci nie maj¹cy nic wspólne-
go z Koranem; s¹ tylko plemienn¹ trady-
cj¹, przejêt¹ od Beduinów, przekazywan¹
z pokolenia na pokolenie. Najgorsze jest
to, ¿e do tej pory s¹dy w krajach muzu³-
mañskich zabójstwa �w obronie honoru�
traktuj¹ z niezwyk³¹ pob³a¿liwo�ci¹, a mor-
derców spotyka kara najwy¿ej 3 miesiêcy
wiêzienia lub wyj�cie za kaucj¹.

Norma w swojej ksi¹¿ce przedsta-
wia historiê przyja�ni z Dali¹. Kobiety pro-
wadzi³y razem salon kosmetyczno-fryzjer-
ski w Ammanie. Jednym z jego klientów                Agnieszka Ro¿ek-Janda



14 G£OS TYCZYNA    23/2006

Regionalne Towarzystwo Rolno
Przemys³owe �Dolina Strugu� realizuj¹c
cele statutowe stawia sobie za zadanie
miêdzy innymi propagowanie i kreowanie
postaw przedsiêbiorczych w�ród miesz-
kañców Mikroregionu.

Powy¿szy cel realizujemy poprzez
pozyskiwanie zewnêtrznych �rodków fi-
nansowych, w ramach których wspiera-
my osoby zainteresowane rozpoczêciem
pozarolniczej dzia³alno�ci gospodarczej.
Wsparcie ma charakter us³ug doradczych
i szkoleniowych, oraz bezpo�redniego
wsparcia finansowego w formie bezzwrot-
nych dotacji.

Pierwszym dzia³aniem, które przy-
nios³o wymierne efekty jest realizowany
od 2005 roku projekt w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego, Dzia³anie 2.5 Promocja

�Dolina Strugu� ku�ni¹ ludzi przedsiêbiorczych

przedsiêbiorczo�ci. Od pocz¹tku jego re-
alizacji wsparli�my dotacjami 28 osób, któ-
re za³o¿y³y w³asne firmy, na ³¹czn¹ kwotê
579.793 z³ co daje �rednio ok. 20.700 z³
na osobê, ponadto co miesi¹c wyp³aca-
my im po 700 z³ przez sze�æ miesiêcy w
formie wsparcia pomostowego na pokry-
cie bie¿¹cych wydatków firmy.

Okazuje siê, i¿ na terenie gmin
Doliny Strugu osobami przedsiêbiorczy-
mi s¹ nie tylko ludzie m³odzi lecz równie¿
osoby w �rednim wieku czego dowodem
jest zainteresowanie osób, które ukoñczy-
³y 50 lat w realizowanym przez nas projek-
cie 50+. W projekcie tym wziê³o ³¹cznie
udzia³ 24 osoby z czego 7 osób uzyska³o
wsparcie finansowe na rozpoczêcie dzia-
³alno�ci gospodarczej. £¹czna kwota prze-
kazanych �rodków finansowych w formie
bezzwrotnych dotacji to 227.726,83 z³.

Kwoty wykazane w tabeli dowo-
dz¹, i¿ podejmowane przez nas dzia³ania
na rzecz wsparcia osób przedsiêbiorczych
s¹ alternatyw¹ dla osób, które wi¹¿¹ swo-
j¹ przysz³o�æ z lokalnym �rodowiskiem
i nie wyje¿d¿aj¹ za chlebem za granicê.

G mina 

K w ota 

dotacji w  

ramach 

projektu 2.5 

K w ota dotacji w  

ramach projektu 

50+ 

Razem 

B ³a¿ow a 273 345 19 041,03 z³ 292 386,03 z³ 

Chmielnik 123 112 144 185,80 z³ 267 298,30 z³ 

H y¿ne 23 250 0,00 z³ 23 250,00 z³ 

Tyczyn 123 298 64 500,00 z³ 187 798,75 z³ 

B oguchw a³a 36 787 0,00 z³ 36 787,50 z³ 

SUM A 579 793 227 726,83 807 520,58 z³ 

Tabela przedstawia kwoty dotacji przekazane beneficjentom z podzia³a³em na gminy

                          Stanis³aw Obara
                                 RTRP Dolina Strugu

Analizuj¹c strukturê i zakres dzia-
³ania powstaj¹cych podmiotów dominuj¹
firmy remontowo budowlane, zak³ady kra-
wieckie, warsztaty samochodowe, salony
fryzjerskie, zak³ady stolarskie, transpor-
towe, gabinet rehabilitacyjny. Aktywno�æ
osób w trakcie realizacji projektów umac-
nia nas w przekonaniu, ¿e w naszym �ro-
dowisku s¹ osoby ambitne, przedsiêbior-
cze i samodzielne, które dziêki naszej po-
mocy rozpoczynaj¹ prowadzenie firmy
i co wa¿ne tworz¹ nowe miejsca pracy.

Zainteresowanych zachêcamy do
kontaktu z nami, poniewa¿ posiadamy
jeszcze �rodki finansowe dla osób, które
chc¹ za³o¿yæ w³asn¹ firmê w nastêpuja-
cych projektach:
> Dzia³anie 2.5, wielko�æ �rodków finan-
sowych - 60.000 z³,  okres realizacji do grud-
nia  2006,

> Dzia³anie 1.6 (dla bezrobotnych kobiet),
57.500 z³, do grudnia 2006
> Dzia³anie 2.5 (II edycja), 484.000 z³, od
grudnia 2006 do marca 2008
                                        Suma 601.500 z³

Zasady programów s¹ proste: je-
¿eli jeste� rolnikiem, domownikiem, absol-
wentem szko³y b¹d� osob¹ pracuj¹c¹ masz
dobry pomys³ na w³asny biznes, stwarza-
my ci szansê na jego realizacjê poprzez
wsparcie finansowe. Najwa¿niejszy jest
doby pomys³, który nale¿y opisaæ wspól-
nie z nami w formie biznes planu, jest to
pierwszy krok do otrzymania du¿ych pie-
niêdzy.

Przyjd�, Zapytaj, Skorzystaj!
Bli¿sze informacje o programie mo¿na uzy-
skaæ w biurze RTR-P �Dolina Strugu�
36-030 B³a¿owa, ul My�liwska 16,
tel. 017 230 10 99, 230 11 71,
e-mail. CWP@intertele.pl

Mali i �redni przedsiêbiorcy mog¹
ju¿ sk³adaæ wnioski o unijne pieni¹dze
na innowacyjne inwestycje - co najmniej
o 500 tysiêcy z³otych.

Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa
mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie pro-
jektów inwestycyjnych �rodkami z Unii.
Na wzrost konkurencyjno�ci firm t¹ dro-
g¹ Polska Agencja Przedsiêbiorczo�ci
(PARP) ma do rozdysponowania ponad
680 mln z³otych.

- Na co najmniej 500 tys. z³ mo¿e
liczyæ 600 firm - ocenia minister gospo-
darki Piotr Wo�niak.

Dofinansowanie, w zale¿no�ci od
regionu, mo¿e wynosiæ od 40 proc. do 60
proc. warto�ci projektu w przypadku �red-
nich przedsiêbiorstw i od 50 proc. do 70
proc. - w przypadku ma³ych firm i mikro-
przedsiêbiorstw. Najwiêksze szanse maj¹
projekty innowacyjne, gwarantuj¹ce
wzrost zatrudnienia. W 100-punktowej
skali te dwa kryteria zapewniæ mog¹, od-
powiednio, 26 i 23 pkt. Dofinansowanie
otrzyma projekt, który uzyska co najmniej
51 pkt.

Wnioski o udzielanie wsparcia
nale¿y sk³adaæ w Regionalnych Instytu-
cjach Finansuj¹cych. Nabór potrwa do
12 stycznia 2007 r.. Prezes PARP Danuta
Jab³oñska zachêca firmy, by korzysta³y z
prowadzonej od miesi¹ca wstêpnej oce-
ny krótkiej wersji projektów. Do tej pory z
mo¿liwo�ci tej skorzysta³o oko³o 200 firm.
75 proc. projektów oceniono jako kwalifi-
kuj¹ce siê do dofinansowania.

Nie ruszy³ natomiast nabór wnio-
sków o dofinansowanie funduszy kapita-
³u zal¹¿kowego, chc¹cych lokowaæ w ak-
cje lub udzia³y w ma³ych i �rednich fir-
mach. Start po 18 mln euro - co najmniej
3 mln z³, ale nie wiêcej ni¿ 50 mln z³ na
projekt - opó�ni siê tylko o parê dni - za-
pewnia minister Wo�niak.

Gdzie szukaæ formularzy
Dokumenty towarzysz¹ce Pod-

dzia³aniu 2.2.1. SPO WKP (Sektorowy,
Program Operacyjny Wzrost Konkuren-
cyjno�ci Przedsiêbiorstw) - wzór wniosku,
umowy, sprawozdania, wytyczne do wy-
pe³niania wniosku, instrukcjê oraz wzór
pozosta³ych dokumentów mo¿na znale�æ
na stronie internetowej instytucji wdra-
¿aj¹cej - www.parp.gov.pl

            �Gazeta prawna�, listopad 2006

Unijne fundusze

   680 mln z³
           czeka na firmy
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Nie jest ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e przed
ostatni¹ wojn¹ ka¿dy niemal ¯yd czyni³
wiele, aby siê dorobiæ. Pomiêdzy Tyczy-
nem, a Rzeszowem, dok³adniej we wsi Bia³a
nie mog³o byæ inaczej. Poczciwy sk¹din¹d
¿yd Tannenbaum poszed³ po rozum do
g³owy i kupi³ we dworze browar. Tak, tak,
pewnie niewielu wspó³czesnych amato-
rów �ma³ego jasnego� zdaje sobie dzisiaj
sprawê z tego, ¿e nieopodal Tyczyna piwo
warzono. A by³o to piwo podobno nie
byle jakie, bo bielskie - jak wtedy mawia-
no. Piwowarem by³ pan Jonkisz, który
czuwa³, aby wszystko by³o zgodne z re-
ceptur¹. Lód sch³adza³ z³ocisty napój, któ-
ry le¿akowa³ w beczkach. Wcze�niej jed-
nak przed le¿akowaniem piwa bednarz
uszczelnia³ beczki, dorabia³ �szponty�,

O browarze w Bia³ej, ¿ydzie Tannenbaumie,
                                 brei, szpontach i m³ynarzu Ba³akimie

czê�ci okolicy, sprzedawano w pó³litro-
wych, z ciemnego  szk³a, korkowanych
butelkach. Dzisiaj jeden z mieszkañców
wioski wspomina, ¿e nic siê w browarze
nie marnowa³o, �hutê� z jêczmienia, co siê
nie nadawa³ do produkcji jad³y krowy, nie
gardzi³y one tak¿e �braj¹�, czyli resztkami
z odpadów. Po wybuchu wojny, w czasie
niemieckiej okupacji piwa we wsi ju¿ nie
warzono.

Ale Bia³a to nie tylko browar, to
tak¿e m³yn, a w³a�ciwie dwa m³yny bêd¹-
ce ostoj¹ rodu Ba³akimów. Jeden m³yn by³
drewniany, a drugi murowany. W³odzi-
mierz, a w³a�ciwie W³adys³aw, bo tak go
na ogó³ nazywano w okolicy, by³ synem
Dymitra. Dba³ on o m³yn wielce, czerpa³
z niego dochody i dawa³ ludziom pracê.
Do�æ powiedzieæ, ¿e �za Niemców� pra-
cowa³o tam oko³o 35 osób, czê�æ zatrud-
nionych, nale¿a³a do podziemia. Mój roz-
mówca jeszcze teraz ze swad¹ i jakby tê-
sknot¹ opowiada o tamtych czasach.                             Dariusz Fudali

W czasie okupacji m³yn pracowa³
pe³n¹ par¹, kontyngentowego zbo¿a nie
brakowa³o, robiono tak¿e pêcak, a ze s³o-
neczników olej. W prowadzeniu m³yna
pomaga³ w³a�cicielowi niejaki Ondraszek,
biegle mówi¹cy zreszt¹ po niemiecku. To
siê zreszt¹ bardzo przydawa³o, bowiem
Niemcy czêsto przyje¿d¿ali do m³yna, lu-
bili wtedy dobrze poje�æ i têgo popiæ.
Ba³akim wraz z Ondraszkiem umieli wtedy
odwróciæ ich uwagê od spraw wa¿nych
i istotnych. Przed �wiêtami wspomina mój
rozmówca, m³ynarz dawa³ ludziom m¹kê,
dla wielu rodzin by³a to wielka pomoc
w tych ciê¿kich i trudnych czasach.

Kiedy Niemcy ust¹pili, to przyszli
Rosjanie, a w szopie ku swojej niema³ej
rado�ci zastali du¿o zbo¿a. Czerwonoar-
mi�ci zaczêli mieliæ zbo¿e, ale nie minê³o
wiele czasu jak... ukradli pasy, wtedy bo-
wiem niemal wszystko mog³o byæ poczy-
tane jako wojenna zdobycz. Kulej¹cy
stró¿, ¯ak W³adys³aw nie móg³ przecie¿

tej kradzie¿y zapobiec. W³a�ciciel m³yna
nie mia³ zreszt¹ wiele czasu na ¿ale i zgry-
zoty z tego powodu. Nie minê³o bowiem
wiele czasu, jak ubowcy wziêli go z domu,
nied³ugo potem wywieziony zosta³ na da-
lek¹ Syberiê. Ba³akim podzieli³ w ten oto
sposób los wielu rodaków.

M³yn w tym czasie zosta³ przejêty
przez Zjednoczenie M³ynów, nowi szefo-
wie, tym razem ju¿ dyrektorzy bawili siê
chêtnie, a m³yn w tym czasie podupada³
na znaczeniu i warto�ci.

Kiedy W³adys³aw wróci³ wreszcie
szczê�liwie z Syberii, to zacz¹³ siê staraæ
o oddanie m³yna. Ku jego wielkiej rado�ci
w³asno�æ w koñcu mu oddano. Nowa, lu-
dowa ju¿ w³adza, Ba³akima w dalszym jed-
nak ci¹gu nie rozpieszcza³a, liczne tak zwa-
ne �domiary� m³yn dobi³y.

Jak to czêsto w ¿yciu bywa nie-
szczê�cia chodz¹ parami, wkrótce zmar³a
tak¿e ¿ona m³ynarza. Po jej �mierci, w ja-
ki� czas potem W³adys³aw zapozna³ inn¹
kobietê i na nowo zacz¹³ uk³adaæ sobie
¿ycie, tym razem ju¿ nie w Bia³ej, ale
w Dobrzechowej.

A wracaj¹c do m³yna, to porcela-
nowe walce zosta³y st³uczone, a czê�æ urz¹-
dzenia przeniesiono w inne miejsce. Co
do browaru, to on tak¿e nie mia³ szczê-
�cia, po wyzwoleniu od Niemców zosta³
po prostu rozebrany. Du¿o materia³u wte-
dy rozkradziono, a z czê�ci ceg³y wybu-
dowano Dom Ludowy w Bia³ej.

Tak oto krajobraz zniszczenia we
wsi Bia³a siê dope³ni³, zarówno browar jak
i m³yn to ju¿ niestety przesz³o�æ.

czyli korki, które
wk³ada³ do dziur,
których w becz-
kach przecie¿ nie
b r a k o w a ³ o .
¯eby nikt nie
my�la³, ¿e z tym
piwem w Bia³ej
to by³a jaka�
heca, dodaæ mu-
szê, ¿e beczki
by³y smo³owa-
ne. Gotowy, dzi-
siaj powiedzieli-
by�my finalny
produkt, nie ma
co kryæ, ku
rado�ci mêskiej
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Je�li szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska          numer oferty
- osoba do pracy w stolarni             5901
- fryzjer/ka             5899
- sprzedawca             5898
- kierowca B -
            przedstawiciel handlowy       5895
- pracownik obs³ugi klienta                    5893
- robotnicy budowlani             5892
- pomocnik stolarza             5878
- kierowca C             5877
- sprzedawca                                      5876
- pracownik promocji             5874
- oper. koparki jednonaczyniowej           5871
- pracownik ogólnobudowlany         5870
- piekarz             5869

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 w dniach:
16, 20 i 27 listopada br.
              w godz. od 9.00 do 14.00
4, 7, 18, 21 i 28 grudnia br.
              w godz. od 9.00 do 14.00.

Rzeszowie

Spo³eczne oczekiwanie utrzymania
bezrobocia na jak najni¿szym poziomie jest
jednym z g³ównych problemów ekono-
micznych wszystkich gospodarek. Brak
pracy to nie tylko silny cios dla szukaj¹-
cych j¹ osób, ale tak¿e powa¿ne obci¹¿e-
nie dla ca³ej gospodarki.

Zjawisko, w mniejszym lub wiêk-
szym stopniu, dotyka ca³y obszar nasze-
go kraju, uzale¿nione jest zapewne od roz-
woju gospodarczego i ekonomicznego
danego regionu.

Bezrobocie dotyka równie¿ nasz¹
gminê. W porównaniu z III kwarta³em 2005
(11,87%) w III kwartale  2006 jest ni¿sze
o 2,7 punktów proc. i wynosi 9,1%. Sytu-
acja - z jednej strony zadowalaj¹ca, bo
bezrobocie spada; ma na to wp³yw wiele
czynników m.in. prace sezonowe i wyjaz-
dy zagraniczne. Powodem takiego spad-
ku nie s¹ rozwijaj¹ce siê firmy czy nowe
miejsca pracy, ale czynniki krótkotrwa³e
powoduj¹ce, ¿e ci ludzie po zakoñczonym
sezonie, ponownie zasil¹ szeregi bezro-
botnych.

Bezrobocie w trzecim kwartale 2006 r.

B+Z B-Z 
Miejscowo�æ 

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

Stopa 

bezrobocia 

(%) 

Bia³a 8 3 34 38 83 6,9 

Borek Stary  10 6 70 41 127 13,3 

Budziwój  11 8 62 57 138 6,2 

Hermanowa  6 10 101 50 167 11,7 

Kielnarowa  3 8 63 31 105 9,9 

Matysówka 2 1 40 27 70 8,4 

Tyczyn  6 12 122 65 205 9,7 

Razem 46 48 492 309 895 9,1 

 

                        El¿bieta Wo�niak

W Gminie Tyczyn najwiêksze bez-
robocie wystêpuje w Hermanowej (11,7%),
najni¿sze w Budziwoju (6,2%).Wiêksz¹
liczbê stanowi¹ bezrobotne kobiety, któ-
re z ró¿nych wzglêdów najczê�ciej rodzin-
nych rezygnuj¹ z pracy po�wiêcaj¹c siê
macierzyñstwu i potem po d³ugiej prze-
rwie w karierze zawodowej trudno im siê
odnale�æ na rynku pracy.

Niepokoj¹cym zjawiskiem  jest
równie¿ fakt, ¿e osoby z prawem do zasi³-
ku stanowi¹ tylko 8,2% wszystkich zare-
jestrowanych, zarejestrowanych tego

wynika ¿e wiêkszo�æ z nich nie ma ¿ad-
nych dochodów, dlatego te¿ korzystaj¹
z opieki spo³ecznej, imaj¹ siê zajêæ doryw-
czych lub pracuj¹ na czarno.

Obserwuj¹c sytuacjê na rynku pra-
cy mo¿emy jednoznacznie stwierdziæ, ¿e
zatrudnienie najszybciej wzrasta w szarej
strefie. Powodem takiej sytuacji s¹ bar-
dzo wysokie koszty pracy, a tak¿e obci¹-
¿enia podatkowe, i dopóki sytuacja ta nie
ulegnie zmianie, bezrobocia  rzeczywiste-
go  nie da siê zewidencjonowaæ.

lek. stom.   Joanna Kijowska
specjalista stomatologii
zachowawczej i endodoncji
Tyczyn, ul. Rynek 13
tel. 017-22-93-777; 606-942-674
* stomatologia estetyczna  * nowoczesna endodoncja
* wybielanie zêbów
* bezwiert³owe leczenie metod¹ abrazji powietrznej
* leczenie protetyczne (krótkie terminy)
* radiowizjografia       * rok gwarancji na wype³nienia
Przyjmuje
poniedzia³ek 16.00-19.00       �roda 9.00-13.00
pi¹tek 8.00-12.00                    sobota 8.00-12.00

STOMATOLOGIA
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Mamy mistrzów powiatu!

Tenis sto³owy.
Trwa wspania³a passa m³odych

sportowców z tyczyñskiego liceum.
24 listopada br. (pi¹tek) w Soko³owie Ma-
³opolskim odby³y siê kolejne rozgrywki
w ramach Licealiady. Tym razem rywalizo-
wano w tenisie sto³owym dziewcz¹t
i ch³opców. Trójka naszych reprezentan-
tów: Bartosz Pawlik kl.Ib, Krzysztof
D¹bczyk kl.Ic, Pawe³  Filipek   kl.IIb wy-
walczy³a w piêknym stylu Tytu³ Mistrzów
Powiatu Rzeszowskiego i tym samym za-
kwalifikowa³a siê do pó³fina³u wojewódz-
kiego. W�ród siedmiu ekip szkolnych byli
po prostu najlepsi.

Trzymamy kciuki w dalszych roz-
grywkach. Dziewczêtom natomiast (Ane-
ta Filipek  kl.Ib, Klaudia Skrzypiec  kl.IIa
i  Anna B³oñska kl.Ia ) zabrak³o odrobinê
szczê�cia do trzeciej lokaty, ostatecznie
uplasowa³y siê na IV miejscu.
             Bie¿¹cy, sportowy rok szkolny jest
znakomity dla naszych uczniów, praktycz-
nie z ka¿dych zawodów wracamy z pu-
charem.

Oby tak dalej !!!

                          Halina   Kielich

O G £ O S Z E N I E

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany Studium Uwarunko-
wañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
i Miasta Tyczyn.
        Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.)

Burmistrz Gminy Tyczyn   z a w i a d a m i a

o podjêciu przez Radê Miejsk¹ w Tyczynie uchwa³y
Nr XL IV/363/2006 z dnia 24 pa�dziernika 2006r. o przyst¹pie-
niu do Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowañ i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn dla
obszarów  po³o¿onych  na po³udnie od drogi powiatowej
nr 1416 R relacji Tyczyn - Nowy Borek - B³a¿owa, na pograni-
czu miejscowo�ci Hermanowa i Kielnarowa.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej
wymienionej zmiany studium.
       Wnioski nale¿y sk³adaæ na pi�mie w Urzêdzie Gminy
i Miasta Tyczyn, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18 w terminie do
dnia 30 grudnia 2006 r.
        Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomo�ci, której dotyczy.

 O G £ O S Z E N I E

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
        Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.)

Burmistrz Gminy Tyczyn  z a w i a d a m i a

o podjêciu przez Radê Miejsk¹ w Tyczynie uchwa³y
Nr XL IV/364/2006 z dnia 24 pa�dziernika 2006r. o przyst¹pie-
niu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego obejmuj¹cej teren dzia³alno�ci produkcyjnej, han-
dlu i us³ug komercyjnych po³o¿ony na po³udnie od drogi
powiatowej nr 1416 R relacji Tyczyn - Nowy Borek - B³a¿owa,
na pograniczu miejscowo�ci Hermanowa i Kielnarowa.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej
wymienionej zmiany planu miejscowego.
       Wnioski nale¿y sk³adaæ na pi�mie w Urzêdzie Gminy
i Miasta Tyczyn, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18 w terminie do
dnia 30 grudnia 2006r
        Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomo�ci, której dotyczy.
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SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

Kupiê dzia³kê roln¹
(194/3)                                            Tel. 511-583-997

Centrum Us³ug WSIiZ Sp. z o.o (kompleks WSIiZ w Kiel-
narowej Królce) poszukuje kucharza/kucharki z do-
�wiadczeniem zawodowym do pracy w Tabernie �Pod
sosnami�.
(61/3)                                            Tel. 017-86-61-341

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ
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- dwutygodnik. Redaguje Kolegium w sk³adzie: Jerzy J. F¹fara - redaktor naczelny,
Alicja Kustra, Marta Leniart, Zofia Matys, Barbara Samolewicz, Kazimierz
Szczepañski, Halina Z³amaniec.
Wydawca: Urz¹d Gminy i Miasta w Tyczynie przy wspó³udziale Miejsko-Gminnego O�rodka
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Zainteresowani umieszczeniem oferty na naszych
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Oferty �Szukam pracy�, �Dam pracê� i �Sprze-
dam/kupiê dzia³kê, dom� s¹ bezp³atne.

Pilnie poszukujê opiekunki do 2-letniego ch³opczyka.
(62/3)         Tel. 500-469-217

Zatrudniê opiekunkê do dziecka, Kielnarowa Królka.
(63/3)                     Tel. 501-322-224 po godz. 17.00

O G £ O S Z E N I A

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

Us³ugi krawieckie
* szycie na miarê * przeróbki
* odzie¿ u¿ywana * komis odzie¿owy

Hermanowa Skrzy¿owanie (góra)             tel. 017-22-99-405

Niemiecki - Tyczyn
Tel. 502-636-111

Angielski - Tyczyn
Tel. 605-990-416

Bia³a - korepetycje z jêzyka niemieckiego
                                               Tel. 017-22-91-634

Kupiê pole w Budziwoju, najchêtniej okolice Por¹bek.
(195/2)                                             Tel. 606-790-233

Prawo Jazdy - wszystkie kategorie - NAGRODY!
* Wózki wid³owe * Certyfikat unijny
Tyczyn, ul. Rynek 15 (GS �SCh�) tel. 501-060-830

Kupiê dzia³kê co najmniej 10-arow¹, ³adnie po³o¿on¹
z dogodnym dojazdem (Tyczyn, Kielnarowa Królka).
(197/1)                                           Tel. 600-376-137

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 12,5 ara w Tyczy-
nie. Media na miejscu. Wpis do ksi¹g wieczystych.
(196/1)                     Tel. 692-812-549; 880-665-523

Sprzedam dzia³kê uzbrojon¹ 25 arów w Hermanowej.
(198/1)                     Tel. 510-279-718; 506-242-043

0 - 6 0 8 - 4 3 9 - 9 5 5

Legalna praca sezonowa w Niemczech w rolnictwie dla
kobiet do 40 lat (lipiec-sierpieñ).
(64/1)                      Tel. 697-191-185; 697-899-260

pod tym numerem od godz. 15.30 w dni powszednie i �wiêta
zg³aszaæ mo¿na przypadki awarii sieci wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjnej, obs³ugiwanej przez PGK �Eko-Strug� w Tyczynie.
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