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Rodzice s³u¿yli pomoc¹ w uszyciu
i skompletowaniu bardzo skromnych stro-
jów. Mimo, i¿ kolej¹ losu odchodzi³y dziew-
czêta z klasy VIII, zespó³ bardzo siê rozwi-
ja³. Nowoprzyjête dziewczêta wnosi³y chê-
ci i pragnienia, dziêki którym nie zaskle-
pia³y�my siê w schemacie. Dlatego po
2-letniej pracy g³ównym moim za³o¿eniem
by³a popularyzacja sportów akrobatycz-
nych w szkole i �rodowisku, wy³onienie
najzdolniejszej m³odzie¿y do uprawiania
akrobatyki w sekcjach specjalistycznych
oraz wysoki poziom artystyczny zespo³u.
Innym celem by³ wszechstronny i harmo-
nijny rozwój osobowo�ci dziewcz¹t. Pra-
cowito�æ i chêci jakie wyra¿a³y dziewczy-
ny do zdobywania nowych umiejêtno�ci,
pomoc Urzêdu Gminy i Miasta Tyczyn,
dyrekcji szko³y przyczyni³y siê do tego,
¿e zespó³ sta³ siê wdziêczn¹ wizytówk¹
�rodowiska.

Du¿ym osi¹gniêciem by³ fakt, ¿e
dwie podopieczne, które zg³êbia³y tajniki
akrobatyki w zespole zdobywa³y wiele
znacz¹cych osi¹gniêæ w sportowej karie-
rze. Katarzyna Wojturska zosta³a dwu-
krotn¹ wicemistrzyni¹ �wiata z Brygid¹
Sakowsk¹ w dwójkach ¿eñskich, a Patry-
cja Magda by³a wielokrotn¹ medalistk¹
Mistrzostw Polski i reprezentantk¹ na
Mistrzostwach �wiata w Show Dance.

 Sam zespó³ �Flimero� by³ siedmio-
krotnym zdobywc¹ tytu³u Laureata w Re-
jonowych i Wojewódzkich Przegl¹dach
Dorobku Kulturalnego Szkó³ i przegl¹dach

�Flimero�

Zespo³ów Tanecznych. Zdoby³ równie¿
Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa
w gimnastyce artystycznej. Z uwagi na
du¿e walory widowiskowe parokrotnie
go�cili�my na antenie TV Rzeszów, jak
i brali�my udzia³ w imprezach kulturalnych
i charytatywnych. Przez wielu zespó³ uwa-
¿any by³ za �Pere³kê� Tyczyna, o czym pi-
sa³a Gazeta Rzeszowska w lipcu 1996 r. Za
swoje umiejêtno�ci zosta³ wyró¿niony
przez Urz¹d Sportu w Rzeszowie wyjaz-
dem do Austrii, gdzie razem z zespo³em
�Jazz Band� prezentowa³ nasz¹ gminê
i województwo.

Rok 2002
Po piêcioletniej przerwie, w trak-

cie której utworzy³am klasê autorsk¹
o rozszerzonej aktywno�ci z  gimnastyki
i tañca, a która by³a pewn¹ rekompensat¹
dla tych dzieci, które nie nale¿a³y do ze-
spo³u, ale chêtnie uczestniczy³y w zajê-
ciach gimnastyczno-ruchowych wznowi-
³am dzia³alno�æ zespo³u �Flimero� w lu-
tym 2002r. O s³uszno�ci podjêcia tego
przedsiêwziêcia utwierdzi³y mnie wcze-
�niejsze do�wiadczenia oraz fakt, ¿e for-
ma aktywno�ci ruchowej, jak¹ jest gimna-
styka i taniec, zgodna jest z zami³owaniem
i psychik¹ dziewcz¹t. By³o to zadanie
z jednej strony ³atwiejsze, gdy¿ ca³okszta³t
pracy z pierwszym zespo³em, jak i klasa
autorska przyczyni³y siê do popularyza-
cji sportów gimnastycznych, z drugiej za�
strony mia³y�my podniesion¹ poprzecz-
kê. W czasie tych piêciu lat powsta³o bar-
dzo du¿o ciekawych i ³adnych zespo³ów
o wysokim poziomie tanecznym, dlatego
aby zaistnieæ na scenie musia³y�my pod-
j¹æ ciê¿k¹ i systematyczn¹ pracê. My�lê,
¿e nam siê powiod³o. Ju¿ na pierwszych
zawodach jakim by³ I Ogólnopolski Festi-
wal Zespo³ów Tanecznych �O Laur Rze-
cha� otrzyma³y�my wyró¿nienie i zapro-
szenie do TV Rzeszów. Nasz uk³ad �Ma-
nipulacje-akrobacje�, w którym ³¹czymy

gimnastykê artystyczn¹ z akrobatyk¹
mo¿na czasami do dzisiaj zobaczyæ na
antenie telewizji.

Nowopowsta³y Dziewczêcy Ze-
spó³ Akrobatyczno-Taneczny rozpocz¹³
swoj¹ pracê w Uczniowskim Klubie Spor-
towym �Flimero� przy SP Tyczyn (UKS
zosta³ za³o¿ony w 1996 r.). W sk³adzie ze-
spo³u na pocz¹tku by³o 11 dziewczynek
z klas I-VI.  Z up³ywem czasu sk³ad po-
wiêkszony zosta³ do 22 dziewcz¹t. Z roku
na roku sytuacja ulega³a jednak nieznacz-
nej zmianie. Jedne podopieczne rezygno-

Rok 2003.
I miejsce w Prze-
gl¹dzie Zespo³ów
Gimnastyki Arty-
stycznej w uk³a-
dzie z obrêczami:
Agata Krzak,
Monika Szyde³ko,
Karolina Ozon,
Magda Ko�ció³ek,
Kamila Stachurska
i Ania Piekie³ek

Rok 2003. Marzena Prêdka, Magda Ko�ció-
³ek, Karolina Ozon, Monika Baran,
w pozie Dagna Z¹bek, obecnie trenuj¹ca
w klubie AZS u Brygidy Sakowskiej

Rok 2005.
�Kó³eczko� - na górze Dominika Zg³obi�

                        Ci¹g dalszy na stronie 15

wa³y z braku czasu, trudu treningu, czy
te¿ spraw zdrowotnych. Tak by³o z Mag-
d¹ Ko�ció³ek, fantastyczn¹ �trzymaj¹c¹�,
której rezygnacja chwilowo skomplikowa-
³a nam pracê. Pozosta³y te z twardym cha-
rakterem i uporem umiej¹ce godziæ trenin-
gi o du¿ej intensywno�ci i wysi³ku z na-
uk¹ oraz moimi wysokimi wymaganiami.
Opracowany program realizowany jest
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10 stycznia br. w Szkole Podsta-
wowej w Bia³ej odby³ siê fina³ III Gminne-
go Konkursu Matematyczno-Przyrodni-
czego dla uczniów klas szóstych. Organi-
zatorem tego konkursu byli nauczyciele
ze Szko³y Podstawowej w Bia³ej: El¿bieta
Stanio (nauczyciel przyrody) i Alicja Wo�-
niak  (nauczyciel matematyki). W bie¿¹-
cym roku szkolnym wszystkie szko³y na-
szej gminy przyjê³y zaproszenie do udzia-
³u w konkursie. Konkurs przebiega³
w dwóch etapach. Etap szkolny odby³ siê
w szko³ach 15 grudnia ubr. i wy³oni³ trzech
najlepszych uczniów. W drugim etapie
konkursu uczestniczy³o 19 uczniów.
Uczniowie rozwi¹zywali zestaw pytañ
konkursowych sk³adaj¹cy siê z 10 zadañ
matematycznych i 10 przyrodniczych
w regulaminowym czasie 60 minut.

Jury z³o¿one z nauczycieli-opieku-
nów wy³oni³o laureatów, którymi zostali:
- I miejsce - Anna Buka³a z SP w Bia³ej
- II miejsce - Anna Biega
                                   z SP w Borku Starym
                       i Ewelina Czenczek
                                       z SP w Kielnarowej
- III miejsce - Monika Ziêba
                                      z SP w Kielnarowej.

Wszyscy laureaci otrzymali nagro-
dy rzeczowe oraz dyplomy z r¹k Burmi-
strza Kazimierza Szczepañskiego, który
zaszczyci³ nas swoj¹ obecno�ci¹. Wyko-
nano pami¹tkowe zdjêcia.

III Gminny Konkurs  Matematyczno-Przyrodniczy

Najlepsi z matematyki i przyrody

                     Alicja Wo�niak
                      El¿bieta Stanio
                   Szko³a Podstawowa w Bia³ej

G³ównym celem konkursu jest roz-
wijanie zainteresowañ matematyczno-
przyrodniczych uczniów. Konkurs by³
równie¿ wyzwaniem i prób¹ sprawdzenia
siê przed czekaj¹cym uczniów klas szó-
stych sprawdzianem koñcz¹cym szko³ê
podstawow¹. Konkursy miêdzyszkolne
oprócz walorów kszta³c¹cych s¹ dobr¹
form¹ rozwijania integracji miêdzy szko³a-
mi naszej gminy. Pozwalaj¹ na nawi¹zanie
kontaktów kole¿eñskich. Dla nas nauczy-
cieli to okazja do wspólnych rozmów
i wymiany do�wiadczeñ.

Chcemy bardzo serdecznie podziê-
kowaæ wszystkim nauczycielom matema-
tyki i przyrody, którzy przygotowuj¹
uczniów do konkursów i od trzech lat
uczestnicz¹ z nimi w konkursach organi-
zowanych w naszej szkole.

Zapraszamy wszystkich nauczy-
cieli oraz ich uczniów do wziêcia udzia³u
w konkursie w roku przysz³ym.

21 i 22 stycznia br. wszystkie wnu-
czêta ma³e i du¿e sk³adaj¹ ¿yczenia swoim
Babciom i Dziadkom. Babcia i Dziadek
w dzisiejszym zabieganym czasie to bar-
dzo wa¿ne osoby w ¿yciu ka¿dego dziec-
ka. To oni maj¹ zawsze czas dla wnuków,
cierpliwie wys³uchuj¹, doradz¹, pomog¹
w nauce, dziel¹ z nimi rado�ci  i smutki,
jednym s³owem wychowuj¹ swoje wnu-
czêta. Oka¿my im swoj¹ wdziêczno�æ, bo
tak wiele im  wszyscy zawdziêczamy.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka
uczniowie klas III Szko³y Podstawowej
w Borku Starym sk³adaj¹ za po�rednic-
twem �G³osu Tyczyna� wszystkim swoim
Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze ¿y-
czenia, stu lat w zdrowiu i pomy�lno�ci
oraz pociechy ze swoich wnucz¹t.

Uczennica klasy III Joanna Cyzio
dedykuje u³o¿ony przez siebie wiersz. Nie
jest to pierwszy wiersz; napisa³a ich wiele
z ró¿nych okazji.

  Dzieñ Babci
              i Dziadka

Kto jest Waszym najlepszym
                                          przyjacielem,
kiedy rodzice w pracy s¹?
Kto Wam pomo¿e w pi¹tek
                                             i w niedzielê
powiedzcie zgodnym chórem
- to Babcia i Dziadek,
no bo inny kto?
Gdy jest Ci nudno i gdy chce siê spaæ
Dziadek rozbudzi, bêdziesz z nim
                                        w szachy graæ.
Kto zszyje kapcia lub poda banana,
to jest oczywi�cie Babcia ukochana.
Babcia i Dziadek zawsze Wam
                                                   pomog¹,
bo oni wszystko, wszystko zrobiæ
                                                         mog¹.
Babcia-dobra wró¿ka,
                              a Dziadziu-czarodziej,
zrobi pyszne uszka i naprawi
                                           samochodzik.

                         Danuta Szczypek

Babcia i Dziadek

                             Joanna Cyzio

Nie tylko Babcie i Dziadków , ale
tak¿e wszystkich mieszkañców Borku
Starego zapraszamy 22 stycznia br.
o godz. 15.00 do Domu Ludowego  na

Koncert Noworoczny.

W programie:
* wystêp uczniów SP z Borku Starego,
* pokazy tañca towarzyskiego,
* wystêp uczniów szko³y muzycznej
* koncert Orkiestry Dêtej
                                          z Borku Starego.
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Stale pogarszaj¹cy siê stan �rodo-
wiska naturalnego stawia nowe wyzwa-
nia dla edukacji. Dlatego te¿ wprowadze-
nie tre�ci z zakresu ekologii i ochrony �ro-
dowiska do nauczania oraz wzbudzanie
u uczniów postaw s³u¿¹cych ochronie
�rodowiska, jest obecnie szczególnie wa¿-
nym zadaniem dla wychowawców i na-
uczycieli. Ekologia to przecie¿ nie tylko
ochrona, ale i harmonia z przyrod¹, histo-
ri¹, przesz³o�ci¹. To poznanie i próba zro-
zumienia historii cywilizacji, to sztuka ,,do-
gadania siê� cz³owieka z otaczaj¹cym go
�wiatem.

Edukacja w perspektywie g³êbo-
kiej ekologii dopuszcza i zarazem postu-
luje poszerzenia �róde³ poznania. Obok
poznania intelektualnego inspiruje do
poznania poprzez intuicjê, wyobra�niê,
sztukê i twórczo�æ. Winna byæ niczym po-
ezja - sposobem na �wiat.

�wi¹teczne stroiki

kursowa mia³a spore trudno�ci z przyzna-
niem konkretnych miejsc. Dlatego w ka¿-
dej z kategorii postanowili�my dodatko-
wo przyznaæ po cztery wyró¿nienia.
Kat. oddzia³y ,,0�, przedszkola i �wietlice
I miejsce Grupa ,,Maluszków� Przedszko-
le w Budziwoju
II m. Pawe³ Nowak kl. �0� SP Kielnarowa
III m. Patrycja Kukla i Natalia Kotula
                                 �wietlica SP Budziwój.
Wyró¿nienia:
* Aleksandra Wo�niak
                                    �wietlica SP Tyczyn
* Wiktoria Domino kl. �0� SP Tyczyn
* Filip Szura i Weronika Pa�ko kl. �0�
                                                 SP Budziwój
* Przedszkole SP Tyczyn
* �wietlica Wsparcia Dziennego
                                                     SP Tyczyn
Kategoria kl. I-III
I  m.  Anna Pluta kl.II SP Borek Stary
II m. klasa III SP Matysówka
III m. Weronika Kocur kl. IIIb
                                                    SP Tyczyn

Wyró¿nienia:
* Joanna Oczo� kl. III SP Kielnarowa
* Klasa IIb SP Tyczyn
* Kamila Uchman kl. II SP Bia³a
* Karolina Pondo kl. IIa SP Tyczyn
Kategoria kl. IV-VI:
I m. kl. VIa SP Tyczyn
II m. kl. VIc SP Tyczyn
III m. Olga Urban i Klaudia T³uczek
                                         kl. Vb SP Tyczyn
Wyró¿nienia:
* Klasa Va SP Tyczyn
* Klasa Vb SP Tyczyn
* Klasa Vc SP Tyczyn
* Klasa IVa SP Tyczyn

22 grudnia 2005r. nast¹pi³o w na-
szej szkole podsumowanie  konkursu.
Wrêczenie nagród odby³o siê podczas
apelu z okazji �wi¹t, na którym uczniowie
klasy III, pod kierunkiem Pani Jadwigi
P³odzieñ przedstawili piêkne, góralskie
jase³ka.

Nagrodzeni uczniowie, ich opieku-
nowie i wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pami¹tkowe dyplomy i podziê-
kowania z r¹k Burmistrza Gminy Tyczyn,
Pana Kazimierza Szczepañskiego. Dla ka¿-
dego uczestnika konkursu przewidziane
by³y symboliczne nagrody w formie ozdób
choinkowych.

Mamy nadziejê, ¿e kolejne konkur-
sy przez nas planowane spotkaj¹ siê z rów-
nie serdecznym przyjêciem i zaintereso-
waniem ze strony uczniów i nauczycieli.

Wszystkim serdecznie dziêkujemy
za wspó³pracê.

                          Organizatorzy konkursu

 Anna Pondo i Bernadetta Prêdka
nauczycielki nauczania zintegrowanego
         w Szkole Podstawowej w Tyczynie

St¹d zrodzi³ siê pomys³ na zorga-
nizowanie konkursu �wi¹tecznego z wple-
cionym doñ w¹tkiem ekologicznym. ,,Eko-
logiczny stroik bo¿onarodzeniowy� mia³
byæ skomponowany z naturalnych ele-
mentów.

Do konkursu przyst¹pili uczniowie
z niemal wszystkich szkó³, przedszkoli
i �wietlic naszej Gminy. Zg³oszono 50 prac.
Stroiki by³y bardzo piêkne i pomys³owe.
Urzeka³y wszystkich z jednej strony pro-
stot¹, z drugiej za� wielkim dostojeñ-
stwem. Okaza³o siê bowiem, ¿e nasze dzie-
ci potrafi¹ zrobiæ ,,co�� z ,,niczego�. Efekt
by³ tym bardziej fascynuj¹cy, ¿e stworzo-
na wystawa prac konkursowych przyci¹-
ga³a uwagê uczniów, rodziców i go�ci od-
wiedzaj¹cych nasz¹ szko³ê. Komisja kon-
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W³asnorêczne wykonywanie
ozdób choinkowych i wspólne kolêdowa-
nie to zwyczaje bo¿onarodzeniowe, któ-
rych podtrzymywanie i rozwijanie posta-
wili sobie za cel organizatorzy Gminnego
Przegl¹du Kolêd i Pastora³ek po³¹czone-
go z prezentacj¹ ozdób choinkowych.

� w i ¹ t e c z n e  t r a d y c j e

                            Alicja Macio³ek

^                 W czasie prezentacji

Poni¿ej -
przedstawienie
jase³kowe
w wykonaniu
uczniów
z Kielnarowej

Przegl¹d ten odby³ siê  20 grudnia
ubr. w Szkole Podstawowej w Kielnaro-
wej.  Jego uczestnikami byli uczniowie klas
I-III oraz oddzia³ów przedszkolnych ze
wszystkich szkó³ podstawowych naszej
gminy, a tak¿e maluchy reprezentuj¹ce
przedszkola w Tyczynie i Budziwoju. Na
wstêpie gospodarze uroczysto�ci przed-
stawili jase³ka bo¿onarodzeniowe w wy-
konaniu uczniów klasy pierwszej i trze-
ciej, które zdoby³y du¿e uznanie zgroma-

                                  >
W czasie prezentacji

dzonej publiczno�ci.
Nastêpnie uczestni-
cy przegl¹du opo-
wiedzieli o sposo-
bach wykonania
ozdób choinko-
wych, które przygo-
towali pod kierun-
kiem swoich wycho-
wawców.  Ozdobami
tymi nastêpnie, piêk-
nie przystroili  szkol-
n¹ choinkê. Zapre-
zentowali te¿ kolêdy,
pastora³ki i inne
utwory zwi¹zane ze

�wiêtami Bo¿ego Narodzenia.
Wszystkie dzieci wykaza³y siê in-

wencj¹, pomys³owo�ci¹, poczuciem este-
tyki i wielkim zaanga¿owaniem. Ich doko-
nania plastyczne i wokalne nagrodzone
zosta³y upominkami, które na zakoñcze-
nie uroczysto�ci wszystkim uczestnikom
wrêczy³ dyrektor szko³y mgr W. Warda.

^    Najm³odsza uczestniczka Przegl¹du,

z Przedszkola w Tyczynie

Mamy za sob¹ �wiêta Bo¿ego Na-
rodzenia i ró¿norodne konkursy na ozdo-
by choinkowe, kartki �wi¹teczne i stroiki
bo¿onarodzeniowe. Grudzieñ to miesi¹c,
w którym liczba konkursów jest chyba
najwiêksza w roku. Towarzysz¹ im czêsto
przegl¹dy kolêd i pastora³ek, jase³ka itp.

Ju¿ po raz szósty w Szkole Pod-
stawowej nr 27 w Rzeszowie zorganizo-
wano Wojewódzki Konkurs Plastyczny
pod has³em ��wi¹teczna Kartka Bo¿ona-

                          Ci¹g dalszy na stronie 6

Wyró¿nienie
dla Paulinki

Za wykonan¹ przez siebie �wi¹teczn¹ kartkê bo¿onarodzeniow¹ nagrodê z r¹k art. malarza
Leszka Kuchniaka odbiera Paulina Wojtowicz z kl. IIIb SP w Budziwoju
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rodzeniowa� pod honorowym patronatem
ks. bp. Edwarda Bia³og³owskiego. Tym ra-
zem do udzia³u zaproszono oprócz dzieci
ze �wietlicy (jak dotychczas), równie¿ kla-
sy nauczania zintegrowanego i oddzia³y
przedszkolne. Nap³ynê³o kilkaset prac
z terenu ca³ego województwa. Wszystkie
piêkne, oryginalne, wykonane ró¿norod-
nymi technikami.

Przyznano po trzy nagrody i piêæ
wyró¿nieñ w ka¿dej kategorii wiekowej.
Z naszej szko³y wyró¿nienie otrzyma³a
Paulinka Wojtowicz z kl. IIIb. Uroczyste
wrêczenie nagród odby³o siê 15 grudnia
2005 r. Dzieci otrzyma³y piêkne ozdoby
�wi¹teczne i dyplomy z r¹k przewodnicz¹-
cego jury - znanego rzeszowskiego arty-
sty malarza i rze�biarza, Leszka Kuchnia-
ka, nauczyciela Liceum Sztuk Plastycz-
nych. Imprezê dope³ni³y �jase³kowe� wy-
stêpy przygotowane przez gospodarzy
oraz s³odki poczêstunek.

Ci¹g dalszy ze strony 5

Wyró¿nienie
dla Paulinki

                          Iwona Wo�niak
                           nauczyciel SP Budziwój

Komenda ZHP Hufca Ziemi
Rzeszowskiej i Zwi¹zku Dru¿yn
Doliny Strugu, w ramach  Harcerskiej
Akcji  Zimowej organizuje biwak
zimowy w Futomie, w terminie
od 30 stycznia do 4 lutego 2006 r.
Odp³atno�æ:
- dla harcerzy - 85 z³
                (warunek - op³acone sk³adki)
- dla niezrzeszonych - 150 z³

Zg³oszenia i karty uczestnictwa
do odebrania w Komendzie Hufca
w Rzeszowie przy ul. Hetmañskiej 9
u dh. Janiny Koryl, tel. (0-17) 8536028.

Zapraszamy wszystkich chêt-
nych. Czuwaj!
                     phm. Iwona Wo�niak
                     komendant ZDDS Tyczyn

Dom Ludowy i Biblioteka
Publiczna w Budziwoju serdecznie
zapraszaj¹ na Jase³ka

�Pójd�my do Betlejem�
22 stycznia 2006 r. o godz. 14.00
W programie:
- Jase³ka w wykonaniu dzieci
                        i m³odzie¿y z Budziwoja
- koncert kolêd  w wykonaniu Zespo³u
          �Budziwojce� i Scholi Parafialnej.
Sala widowiskowa DL.

Zmiany spo³eczno-ekonomiczne
i nowa reforma szkolna wytyczy³y kierun-
ki przemian w obrêbie systemu o�wiaty.
S¹ to zmiany pocz¹wszy od programów
nauczania, a¿ po modernizacjê kszta³ce-
nia nauczycieli i oczekiwañ, jakie ma spo-
³eczeñstwo wzglêdem tej grupy zawodo-
wej. Z ca³ego bogactwa problemów osa-
czonych w nowej rzeczywisto�ci pod
uwagê bierzemy tu tylko jedno zagadnie-
nie- etykê zawodow¹ wspó³czesnego na-
uczyciela.

Znane s¹ literaturze przedmiotu
ró¿ne sposoby ujmowania etyki zawodo-
wej. Dla potrzeb niniejszego artyku³u pro-
ponujê, aby przez etykê zawodow¹ rozu-
mieæ �spisane normy odpowiadaj¹ce na
pytanie, jak ze wzglêdów moralnych przed-
stawiciele danego zawodu powinni, a jak
nie powinni postêpowaæ� (I. Lazaria-Paw-
³owska, Etyki zawodowe jako role spo-
³eczne, [w:] Etyka zawodowa pod red.
A. Tarapaty 1971, s.33). Pojêcie etyka za-
wodowa funkcjonuje w ró¿nych zawo-
dach, w ka¿dym jest ono po¿¹dane, ale
w zawodzie nauczyciela ma ono szczegól-
n¹ wymowê ze wzglêdu na podmiot, jakim
jest uczeñ.

Praca nauczyciela, jego czynno�ci
zawodowe, sposób ich wykonywania
zwiêkszaj¹ pod pewnymi wzglêdami rosz-
czenia moralne. �Bycie� pedagogiem wi¹-
¿e siê z przestrzeganiem takich wymogów
moralnych, do których nie s¹ zobowi¹za-
ni inni ludzie. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e s¹
one zalecane, ale lekcewa¿enie ich w oma-
wianym zawodzie podlega szczególnie
ostrej krytyce i ocenie moralnej. I to w³a-
�nie wyznacza granice moralno�ci nauczy-
ciela i stanowi o jego osobliwo�ci (szerzej
na ten temat pisz¹ A. Molesztak, A. Tcho-
rzewski, W. Wo³oszyn, W krêgu powin-
no�ci moralnych nauczycieli, Bydgoszcz
1994).

Etykê nauczyciela okre�la siê na
ogó³ jako ca³okszta³t norm dotycz¹cych
ich obowi¹zków moralnych w zakresie
postêpowania z uczniami oraz wspó³dzia-
³ania i wspó³pracy miêdzy nauczycielami,
a tak¿e z innymi �rodowiskami wycho-
wawczymi. Z okre�lenia tego wynika, ¿e
normy etyczne w zawodzie nauczycielskim
trzeba rozpatrywaæ w 4 p³aszczyznach:
> na tle powinno�ci i obowi¹zków moral-
nych wzglêdem uczniów;
> na tle powinno�ci i obowi¹zków wobec
siebie i zawodu;

> na tle powinno�ci i obowi¹zków wzglê-
dem innych nauczycieli;
> na tle powinno�ci i obowi¹zków wzglê-
dem rodziców i szerszego otoczenia spo-
³ecznego.

Jednym z najwa¿niejszych zadañ
nauczyciela s¹ jego powinno�ci etyczne
wobec uczniów, w�ród których za naczel-
n¹ uwa¿a siê etyczn¹ odpowiedzialno�æ.
To dopiero ona jest punktem wyj�cia do
formu³owania dalszych norm i powinno-
�ci, takich jak: szacunek do osobowo�ci
dziecka, jego akceptacja, prawo do wy-
g³aszania samodzielnych i szczerych s¹-
dów. Wymaga siê te¿ od pedagoga dys-
krecji i taktu w dra¿liwych sytuacjach wy-
chowawczych, poszanowanie tajemnicy
powierzonej przez ucznia. Nauczyciel ma-
j¹cy swój system warto�ci musi znaæ
i umieæ poruszaæ siê w systemie warto�ci
ucznia, co jednokrotnie stanowi pewn¹
trudno�æ. St¹d tak wa¿na praca nad sa-
mym sob¹ i osobistymi wyborami.

Kolejna p³aszczyzna etycznej po-
stawy odnosi siê wzglêdem innych na-
uczycieli. Szczególn¹ rolê odgrywaj¹ tu
wszelkie formy wewn¹trzszkolnego kon-
taktu maj¹ce bezpo�redni wp³yw na stwa-
rzanie w³a�ciwej atmosfery twórczej pra-
cy. W ten sposób doszli�my do czwartej
p³aszczyzny etycznego wymiaru tego za-
wodu, do kontaktów nauczyciela z rodzi-
n¹. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e pierwszymi wy-
chowawcami dziecka s¹ rodzice i respek-
towaæ ich prawo. Trzeba wspólnie usta-
laæ i realizowaæ oddzia³ywania wycho-
wawcze.

Etyka zawodowa
wspó³czesnego nauczyciela

               Halina Krzysztofiñska
           Publiczne Gimnazjum w Tyczynie

Gor¹ce wyrazy wdziêczno�ci
                        i podziêkowania

Siostrze Sergiuszy
Lili Kopaczyñskiej
Pañstwu Najdom

którzy wspierali nas w ciê¿kiej
chorobie mojego Mê¿a oraz
wszystkim, którzy odprowadzili
Go na miejsce wiecznego
spoczynku
s k ³ a d a
     Maria Szymkowicz z Rodzin¹
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 Drogi gminne
- Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjny �Drog-
mark� Domino Marek, Kielnarowa 103,
                                         tel. 0 887 485 118.
- droga Hermanowa-Czerwonki do grani-
cy Borku Nowego:
Zak³ady Miêsne �Herman� Kielnarowa,
                                           tel. 017 22 99 410.

Drogi powiatowe
- Matysówka, Borek Stary: obwód dro-
gowy B³a¿owa,
        tel. 017 22 90 782, kom. 0 608 292 972.
- Kielnarowa, Budziwój, Hermanowa, Ty-
czyn: obwód drogowy Babica,
                                           tel. 017 27 72 297.

Droga wojewódzka Rzeszów- Dyl¹gów-
ka: obwód drogowy £añcut,
                                         tel. 017  22 52 666.

Przypominamy jednocze�nie w³a-
�cicielom nieruchomo�ci, ¿e ci¹¿y na nich
ustawowy obowi¹zek uprz¹tniêcia b³ota,
�niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieru-
chomo�ci (za taki chodnik uznaje siê wy-
dzielon¹ czê�æ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla
ruchu pieszego, po³o¿on¹ bezpo�rednio
przy granicy nieruchomo�ci).
 Ustawa z 13 wrze�nia 1996 r. o utrzyma-
niu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz.U.
Nr 132 poz.622 ze.zm.)

Kto od�nie¿a drogi

Nie tylko 997
Kontakt telefoniczny:
                                       w godz. 6.00-14.00
Komisariat Tyczyn          23-02-997
Posterunek Chmielnik     22-96-997
Posterunek Hy¿ne           22-95-997
Posterunek Lubenia        87-10-013

W pozosta³ych godzinach nale¿y
dzwoniæ bezpo�rednio na numer Pogoto-
wia Policji 997 (numer bezp³atny), a oficer
dy¿urny KMP w Rzeszowie drog¹ radio-
w¹ powiadomi aktualnie pe³ni¹cych s³u¿-
bê funkcjonariuszy KP w Tyczynie.

O Babciach i Dziadkach nie zapo-
mnia³y tak¿e przedszkolaki z Tyczyna.
Zapraszaj¹ one na specjalny Koncert do
sali widowiskowej M-GOK w Tyczynie we
wtorek, 24 stycznia br. na godz. 15.00.

Przedszkolaki
zapraszaj¹

Dziêki pracy w Biurze Obs³ugi
Mieszkañców zauwa¿y³am, ¿e wielu miesz-
kañcom naszej gminy du¿¹ trudno�æ spra-
wiaj¹ zagadnienia zwi¹zane z obowi¹zuj¹-
cym prawem i interpretacja jego przepi-
sów. Mam nadziejê, ¿e cykl artyku³ów na
tematy zwi¹zane z najczêstszymi proble-
mami bêd¹ dla Pañstwa pomocne w  ich
rozwi¹zaniu.

Pierwszy artyku³ dotyczy dziedzi-
czenia ustawowego.

 Dziedziczenie
-  polega na tym, i¿ z chwil¹ �mierci spad-
kodawcy prawa i obowi¹zki zmar³ego (spa-
dek) przechodz¹ na jedn¹ lub kilka osób
(spadkobierców).

Spadkiem jest ogó³ praw i obo-
wi¹zków nale¿¹cych do spadkodawcy
w chwili jego �mierci, z wyj¹tkiem tych,
które s¹ �ci�le zwi¹zane z jego osob¹ oraz
tych, które przechodz¹ na oznaczone oso-
by niezale¿nie od tego czy s¹ one spad-
kobiercami. Prawo cywilne wyró¿nia na-
stêpuj¹ce rodzaje dziedziczenia: ustawo-
we i testamentowe.

Dziedziczenie ustawowe ma miej-
sce, gdy spadkodawca nie pozostawi³
wa¿nego testamentu albo gdy osoby po-
wo³ane do dziedziczenia nie chc¹ lub nie
mog¹ byæ spadkobiercami. Regu³y dzie-
dziczenia ustawowego mog¹ byæ uwa¿a-
ne za zastêpuj¹ce wole spadkodawcy.

Kr¹g spadkobierców
Kodeks cywilny wymienia nastê-

puj¹cych bliskich spadkodawcy:
-  ma³¿onek,
- zstêpni (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.),
 - rodzice,
 - rodzeñstwo,

Rady dla ka¿dego

Dziedziczenie ustawowe (cz. 1)
 - zstêpni rodzeñstwa (siostrzeniec,
                                              bratanek, itd.).

Ma³¿onek spadkodawcy dziedzi-
czy z ustawy, je¿eli pozostawa³ w chwili
otwarcia spadku w formalnym zwi¹zku
ma³¿eñskim ze spadkodawc¹. Separacja
faktyczna nie wy³¹cza ma³¿onka od dzie-
dziczenia. Zwi¹zek ma³¿eñski nie istnieje,
je¿eli w chwili otwarcia spadku istnia³o
prawomocne orzeczenie uniewa¿niaj¹ce
lub rozwi¹zuj¹ce ma³¿eñstwo.

Dzieci, osoby przysposobione.
Dziecko dziedziczy po swoich rodzicach
niezale¿nie od tego, czy pochodzi z ma³-
¿eñstwa, czy ze zwi¹zku pozama³¿eñskie-
go. Podobnie rodzice dziedzicz¹ po swo-
im dziecku niezale¿nie od tego, czy w chwili
otwarcia spadku pozostaj¹ ze sob¹
w zwi¹zku ma³¿eñskim, a nawet czy kiedy-
kolwiek w takim zwi¹zku pozostawali.

Regu³y dziedziczenia ustawowego
miêdzy przysposobionym, a przysposa-
biaj¹cymi uzale¿nione s¹ od tego, czy jest
to przysposobienie pe³ne (art.124 kodek-
su rodzinnego i opiekuñczego), czy nie-
pe³ne (art.121 kro).  W pierwszym przy-
padku zarówno przysposobiony jak
i przysposabiaj¹cy dziedzicz¹ tak jakby
przysposobiony by³ dzieckiem przyspo-
sabiaj¹cego. W drugim przypadku regu³y
dziedziczenia zosta³y ustalone w art. 937
kodeksu cywilnego.

Je�li maj¹ Pañstwo problem z in-
terpretacj¹ przepisów obowi¹zuj¹cego
prawa - zapraszam do Biura Obs³ugi
Mieszkañców w Urzêdzie Gminy i Miasta
w Tyczynie, pok. 19 (parter); chêtnie s³u-
¿ê wyja�nieniami i pomoc¹.

                              Anna Kêdzior

Gdy mieszkasz w domu jednorodzinnym

Warto wiedzieæ

> To, jak budynek powinien byæ usytu-
owany na dzia³ce, jakiej wysoko�ci powi-
nien byæ p³ot i jak ma wygl¹daæ, reguluje
prawo budowlane i rozporz¹dzenie mini-
stra infrastruktury w sprawie warunków,
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie.
> Nie wolno na szczycie ogrodzenia ni¿-
szego ni¿ 1,8 metra umieszczaæ ostro
zakoñczonych elementów czy drutów kol-
czastych.

> Bramy i furtki w ogrodzeniu musz¹ otwie-
raæ siê do wnêtrza dzia³ki. Szeroko�æ
bramy powinna wynosiæ co najmniej
2,4 metra, a furtki - 90 cm.
> Je¿eli dom znajduje siê tu¿ przy ogólno-
dostêpnym chodniku, okna na niego wy-
chodz¹ce musz¹ otwieraæ siê do wewn¹trz
budynku.
> Budynek powinien znajdowaæ siê co naj-
mniej 3 metry od granicy dzia³ki lub 4 me-
try, je¿eli w �cianie znajduj¹ siê okna lub
drzwi. Prawo przewiduje jednak wyj¹tki
w szczególnych przypadkach.
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8 stycznia 2006 r. odby³ siê, jak co roku Fina³ Wielkiej
Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy. Grano w ca³ej Polsce i na �wiecie
po raz czternasty. XIV raz grali�my równie¿ i my!

W tym roku cz³onkowie Rady M³odzie¿y Tyczyna zaopa-
trzeni w identyfikatory i �specjalne orkiestrowe� puszki rozpo-
czêli zbiórkê pieniêdzy. Dla wiêkszo�ci wolontariuszy dzieñ roz-
pocz¹³ siê bardzo wcze�nie, bo o godz.6.30. Pomimo tak wcze-
snej pory ka¿dy z nas by³ pe³en energii i ochoty do niesienia
pomocy. Starali�my siê byæ wszêdzie. Mo¿na by³o nas zauwa-
¿yæ, bo kr¹¿yli�my po Tyczynie z puszkami i u�miechem na twa-
rzy a¿ do godz. 18.00.

Wielka Orkiestra w ma³ym miasteczku

XIV Fina³ Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy w Tyczynie

O godz. 14.30 w M-GOK rozpocz¹³ siê program przygo-
towany specjalnie na Fina³ Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Po-
mocy. Pokazy artystyczne rozpoczê³y zespo³y taneczne �Ka�ki�
i �Katarzynki�. Nastêpnie obejrzeli�my pokaz tañca towarzyskie-
go i tañca breake dance. Kolejnym punktem programu by³y wy-
stêpy zespo³u �Flimero�, który zachwyci³ wszystkich profesjo-
nalnie wykonanymi uk³adami akrobatycznymi. Miêdzy wystê-
pami przeprowadzono licytacjê atrakcyjnych gad¿etów m.in.:
2 koszulki WO�P, zdjêcie z autografem bramkarza reprezentacji
Polski Macieja Nalepy, zdjêcie dru¿yny siatkarskiej Resovii
z autografami zawodników i trenerów, paletkê do tenisa sto³o-
wego z autografami reprezentacji kobiet Polski i Austrii. Rekor-
dow¹ kwotê w licytacjach osi¹gnê³a pizza w kszta³cie serca upie-
czona przez Pizzeriê �Nova� z Tyczyna. Zosta³a ona sprzedana
za 100 z³! Wielkim zainteresowaniem cieszy³a siê tak¿e p³asko-

rze�ba anio³ka wykonana przez osoby nie-
pe³nosprawne, która zosta³a nabyta za
kwotê 50 z³. Zaraz po wystêpach i licyta-
cjach na scenê wysz³y delegacje ze

wszystkich szkó³ naszej gminy, aby prze-
kazaæ uzbierane wcze�niej pieni¹dze
w�ród uczniów i pracowników, ³¹cznie -
ponad 1700 z³!!! Wszystkim Szko³om Wiel-
kie Dziêki!

Po wystêpach na scenie pojawili
siê stra¿acy, którzy zaprezentowali przy-
gotowany pokaz ratownictwa medyczne-
go, gdy¿ g³ównym celem, na który zbiera-
no pieni¹dze w tym roku by³a nauka udzie-
lania pierwszej pomocy oraz pomoc
ludziom poszkodowanym w wypadkach.

                          Ci¹g dalszy na stronie 10
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Zbigmiew Domino

�wiadomie stawiam wykrzyknik
w tytule, bo zapewne ma³o kto dzisiaj
o tym wydarzeniu w Tyczynie wie i pamiê-
ta. A warto wiedzieæ i pamiêtaæ, bo Maria
z Szumskich D¹browska go�æ to zaiste
niecodzienny i s³awny. Znakomita polska
pisarka, autorka m.in. g³o�nych �Nocy
i dni� dodatkowo spopularyzowanych
przez ich ekranizacjê filmowo-telewizyjn¹.

od razu dopowiem, ¿e z tego ma³¿eñstwa
narodzi³o siê dwoje dzieci: Gabriela Maria
(ur. w 1929 roku) i Jerzy Stefan (1932).

Teraz, co zanotowa³a w swoim
dzienniku Maria D¹browska.
Tyczyn. 12 XI 1927. Sobota.

Rano w Przeworsku spotka³am
Wojtka Dziewulskiego, który te¿ jedzie
z Lublina (Dziewulscy teraz mieszkaj¹
w Lublinie) na �lub Bogusia. W Rzeszo-
wie na dworcu Bogu�. Z nim do fryzjera,
a potem koñmi do Tyczyna. Poznajê cie-
kawe �rodowisko. Klan rodzinny za-
mkniêty i pod ka¿dym wzglêdem samo-
wystarczalny - zreszt¹ antypatycznie obcy.

Wieczorem �lub Bogusia. Ca³¹
noc tañce. Oko³o drugiej wymknê³am siê
do przeznaczonego dla mnie pokoju.
Bogu� przyszed³ za mn¹ rozgor¹czkowa-
ny i podchmielony i prawie p³acz¹c ca-
³owa³ mnie i mówi³, ¿e ja jestem mu naj-
dro¿sz¹, ¿e teraz bardzo potrzebuje mi-

Maria D¹browska go�ci³a w Tyczynie!

Maria D¹browska, ok. 1927

£ucja (z d. Sahanek) i Bogumi³ Szumscy, 1928

W ubr. minê³a 40. rocznica �mierci
autorki �Nocy i dni�. Tym m.in. powodo-
wany przegl¹da³em ostatnio �Dzienniki�
(�Dzienniki 1914-1932�, Wyd. �Czytelnik�,
1988)  Marii D¹browskiej i ju¿ w pierw-
szym tomie na te jej tyczyñskie odwiedzi-
ny natrafi³em. Okazj¹ do nich by³ o¿enek,
wesele, jej najm³odszego, ukochanego
zreszt¹ brata, Bogus³awa - �Bogusia� -
Szumskiego, wtedy rotmistrza stacjonu-
j¹cego w Rzeszowie s³awnego 20 Pu³ku
U³anów. A ¿eni³ siê rotmistrz Bogus³aw
Szumski z tyczyniank¹, pann¹ £ucj¹ Sa-
hanek. Wyprzedzaj¹c nieco opowie�æ,

³o�ci rodziny [...], ¿e tak chcia³ od³o¿yæ
�lub z powodu choroby Mamusi i ¿e Ma-
musia nie pozwoli³a odk³adaæ, i ¿e tak
siê strasznie martwi, ¿e Mamusia chora.
Nic nie mówi³am, bo nic nie wiem i nie
rozumiem; co siê to sta³o i dlaczego.
Bia³ystok. 16 XI 1927. �roda.

Zasta³am chwa³a Bogu rzeczy
nieco lepiej, ni¿ siê mog³am spodziewaæ.
Dziêki Bogu. Kiedy opowiedzia³am Ma-
musi o endecko-klerykalnej dulszczy�nie
�rodowiska, w którym siê Bogu� o¿eni³,
Mamusia za³ama³a rêce i rozp³aka³a siê.
- �Ca³e ¿ycie ucieka³am od takich lu-
dzi.. Nie my�la³am, ¿e które� z dzieci po-
miêdzy takich wlezie..�

Brak mi niezbêdnych danych,
szczegó³owych i dodatkowych wiadomo-
�ci, ¿eby te zapiski Marii D¹browskiej pró-
bowaæ rozszyfrowaæ czy komentowaæ.
Choæby opinie o tyczyñskim �rodowisku,
te wyczuwalne nutki ze strony Marii i jej
matki o mezaliansie Bogus³awa. Zostaw-
my to. My�lê, ¿e o wiele ciekawsze bêdzie
dla nas pytanie: czy kto� jeszcze w Ty-
czynie o tym wydarzeniu pamiêta? Mo¿e
gdzie� zosta³o odnotowane? Gdzie to
wesele siê odbywa³o; w domu panny m³o-
dej, a mo¿e w tyczyñskim pa³acu? Mo¿e
odezw¹ siê na ten temat potomkowie,
krewni, znajomi rodziny Sahanków?

Lata, lata minê³y, ale kto wie...
W ka¿dym razie ja po cichu liczê

na Czytelników �GT�.
A przy okazji ca³¹ redakcjê ser-

decznie pozdrawiam.

Pod has³em �Dzieci pomagaj¹ dzieciom� 8 stycznia br.
w parafii Hermanowa ju¿ po raz 12 grupy dzieci z Ko³a Misyjne-
go i Parafialnej Caritas podjê³y trud misyjnego kolêdowania.

M³odzi kolêdnicy z rado�ci¹ w sercach i piêknych stro-
jach najpierw uczestniczyli we Mszy �w., po czym wyruszyli
w drogê. W tym roku towarzyszy³a im piêkna pogoda. W odwie-
dzanych domach spotyka³a ich wielka ¿yczliwo�æ i hojno�æ miesz-
kañców. Byli obdarowywani s³odyczami i �wi¹tecznymi ciastem.

Zebrana kwota - blisko 1 tys. z³ zosta³a przekazana dla
dzieci z Indonezji, gdzie szczególnym problemem najm³odszych
jest praca przymusowa.

H e r m a n o w a

Misyjne  kolêdowanie

                                                                Ci¹g dalszy na stronie 10

Od Redakcji. Jak siê okazuje, �lub brata
w 1927 r. nie by³ jedyn¹ okazj¹ przyjazdu
Marii D¹browskiej do Tyczyna. Po raz dru-
gi autorka �Nocy i dni� by³a w naszym
miasteczku w roku 1929. Ale o tym, w na-
stêpnym wydaniu �GT�.
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Oko³o godz. 18.00 rozpoczê³y siê
koncerty zespo³ów rockowych. Jako
pierwszy zagra³ �Jack In The Greek�, któ-
ry rozpocz¹³ wieczorne szaleñstwo. Wte-
dy te¿ trójka wolontariuszy uda³a siê
z puszkami wa¿¹cymi 18,840 kg (nie mo-
gli�my otwieraæ puszek wiêc je zwa¿yli-
�my) do sztabu Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy, który mie�ci³ siê
w VII LO przy ulicy Rejtana, aby przeka-
zaæ i przeliczyæ uzbierane przez nas
pieni¹dze. Zebrali�my 6773 z³ 64 gr!!!

O 20.00 na parkingu przed M-GOK
rozb³ysnê³o nasze �wiate³ko Do Nieba.
Wszystkie osoby bêd¹ce w tym czasie na
placu trzyma³y rozpalone zimne ognie, a

XIV Fina³ WO�P
Ci¹g dalszy ze strony 8

                          Joanna Paciorek
                          Jadwiga Tadla

mocy w Tyczynie,
dziêkujemy  wszyst-
kim, którzy przyczy-
nili siê do naszego
sukcesu:
> wolontariuszom,
>  sponsorom
   - SZiK,
   - JAR,
   - Scandic Service,
   - Gminnej Spó³ -
      dzielni �SCh�,
   - Bar �U Wiktora�
> Stra¿akom,

 Ci¹g dalszy ze strony 9

Mali Kolêdnicy nie ¿a³uj¹ po�wiê-
conego czasu. Wierz¹, ¿e swoim trudem
kolêdniczym pomog¹ dzieciom z dalekich,
biednych krajów.

Misyjne  kolêdowanie

Dziêkujemy dzieciom za podjêcie
trudu kolêdowania, a ofiarodawcom za
wsparcie tej akcji.

pod tym numerem od godz. 15.30
w dni  powszednie, a tak¿e  w soboty,
niedziele i �wiêta, zg³aszaæ mo¿na
przypadki

awarii sieci
wodoci¹gowo-kanalizacyjnej,

obs³ugiwanej przez Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej �Eko-Strug�
w Tyczynie.

W godzinach pracy Spó³ki awa-
rie zg³aszaæ mo¿na tak¿e pod nr
       tel. 22-19-312 lub 22-19-360

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

           Marta Leniart
Parafialny Zespó³ Caritas

Uwaga  Czyte ln icy!
Nastêpny numer �GT� uka¿e siê

z dat¹   5 lutego 2006 r.

Termin sk³adania tekstów na dyskiet-
ce lub CD up³ywa

30 stycznia 2006 r.
         Zdjêcia mile widziane.

równo z wybiciem
20.00 rozbrzmia³
hymn WO�P, ku nie-
bu poszybowa³y licz-
ne i barwne sztuczne
ognie. Po �wiate³ku
rozpocz¹³ siê drugi
koncert, tym razem
wyst¹pi³a ju¿ wiêk-
szo�ci dobrze znana
w naszym miastecz-
ku grupa rockowa
�Nakrêcana Pomarañcza�. Koncert zakoñ-
czy³ siê o godz. 22.00 wykonaniem przez
wokalistê znanego coveru zespo³u D¿em
�Sen o Wiktorii�.

Podsumowuj¹c tegoroczny XIV
Fina³ Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Po-

> wystêpuj¹cym artystom,
> M-GOK,
> a przede wszystkim mieszkañcom na-
szego miasteczka, którzy wrzucali pieni¹-
dze do naszych kolorowych puszek.

Gdyby nie Wy, nie zdo³aliby�my
zebraæ tak poka�nej sumy, która jest wiêk-
sza ni¿ w roku poprzednim.

Jeszcze raz wielkie dziêki dla wszyst-
kich i wielkie SIE MA od nas, czyli Rady
M³odzie¿y i ZMW �Wici� w Tyczynie.
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Op³atkowe spotkaniaHermanowa

�Weso³o �piewajmy
Panu Naszemu�

6 stycznia br. w �wiêto Objawie-
nia Pañskiego podobnie jak w ubr. Para-
fialny Zespó³ Caritas zorganizowa³ w �ro-
dowiskowej �wietlicy w Czerwonkach
noworoczne spotkanie dla seniorów tej
miejscowo�ci (zdjêcia obok).

Szczególnymi go�æmi spotkania
byli: Burmistrz Kazimierz Szczepañski, ks.
proboszcz Mieczys³aw Lignowski, ks.
pra³at Józef Bednarczyk oraz pani Anna
Nowak - poetka z Hermanowej, z mê¿em.

Spotkanie przebiega³o w �wi¹tecz-
nej atmosferze; wspólne �piewanie kolêd,
dawnych pastora³ek i recytacja poezji
bo¿onarodzeniowej pozwoli³y g³êbiej prze-
¿yæ to �wiêto.

Ty c z y n

Spotkanie w Stowarzyszeniu
Trze�wo�ciowym �Wyzwolenie� odby³o
siê 7 stycznia br. i  rozpoczê³o siê modli-
tw¹ ró¿añcow¹ w ko�ciele parafialnym
w Tyczynie. Pó�niej cz³onkowie Stowarzy-
szenia uczestniczyli we Mszy �wiêtej
Wynagradzaj¹cej Niepokalanemu Sercu
Maryi za grzechy pijañstwa i b³aganie
o pomoc w wychodzeniu z na³ogów. Po
Mszy, w budynku wikarówki rozpoczê³o
siê wspólne spotkanie oplatkowe Stowa-
rzyszenia Trze�wo�ciowego �Wyzwole-
nie� oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolic-
kich. Wspólne �piewanie kolêd umila³o
prze¿ywanie okresu Bo¿ego Narodzenia.
Przewodnicz¹cy przedstawili plany  dzia-
³alno�ci obydwu stowarzyszeñ na rok
2006: program terapii i wyjazdów na semi-
naria abstynenckie oraz program pielgrzy-
mek. Obecni zapoznali siê z zagadnieniem
trze�wo�ci w gminie i profilaktyk¹ oraz pró-
bami rozwi¹zywania trudnych i dra¿liwych
problemów alkoholowych w rodzinach,
które siê z nimi borykaj¹. W spotkaniu
uczestniczy³ równie¿ pan burmistrz Kazi-
mierz Szczepañski, który przedstawi³ spo-
soby rozwi¹zywania problemów alkoho-
lowych na terenie naszej gminy oraz
wspó³pracê organizacji pozarz¹dowych
z UGiM. Wspó³praca ST �Wyzwolenie�
z administracj¹ gminn¹ uk³ada siê dobrze,
a stowarzyszenie jest wspierane na wie-
lorakie sposoby.

Za tê pomoc i za przybycie na spo-
tkanie dziêkujemy panu burmistrzowi,  ks.
proboszczowi za udostêpnienie lokalu na
nasze cotygodniowe spotkania. Osobne

podziêkowania sk³adamy ks. Grzegorzo-
wi za duchow¹ opiekê nad wszystkimi
cz³onkami Stowarzyszenia.

15 stycznia br. w ko�ciele Mi³osier-
dzia Bo¿ego w Bia³ej odby³a siê uroczy-
sta Msza �wiêta w pi¹t¹ rocznicê powsta-
nia Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka.
Mszê celebrowa³ ksi¹dz Jacek wraz
z ks. Markiem. Na wspólne kolêdowanie
na plebanii przyby³ równie¿ diecezjalny
duszpasterz ks. Maciej oraz cz³onkowie
Diakonii Wyzwolenia Cz³owieka z  Rze-
szowa i okolic.

Spotkanie up³ynê³o w mi³ej, ro-
dzinnej atmosferze.

B i a ³ a

Marta Leniart

Tadeusz  Keina

Takie spotkania s¹ form¹ podkre-
�lenia jedno�ci mieszkañców, z którymi na
co dzieñ rzadko siê spotykamy. To tak¿e
okazja by podzieliæ siê swoimi problema-
mi, prze¿yciami, rado�niej i przyjemniej
spêdziæ czas �wi¹teczny.

Mi³ym Go�ciom oraz wszystkim
uczestnikom spotkania za wspólnie spê-
dzony wieczór serdecznie dziêkujemy.

Modlitwy o trze�wo�æ

Wspólne kolêdowanie

    Linia Nieobojêtnych
0-801-188-288

Zadzwoñ, je�li by³e� �wiadkiem
sprzeda¿y alkoholu nieletnim!

  A l k o h o l
    - nieletnim wstêp wzbroniony

Stowarzyszenie Trze�wo�ciowe
�Wyzwolenie� zaprasza mieszkañców
Doliny Strugu na comiesiêczne
spotkania modlitewne do ko�cio³a
parafialnego w Tyczynie w pierwsz¹
sobotê miesi¹ca.

Ksi¹¿ki o gminie

W UGiM, pok. 25 (I piêtro), mo¿-
na  kupiæ ksi¹¿ki o Tyczynie i innych miej-
scowo�ciach naszej Gminy.

S¹ to:
- �Z dziejów Sanktuarium w Borku Sta-
rym k. Rzeszowa� (1995), pr. zbiorowa;
cena 10 z³.
- �Ludwik Wodzicki� - ziemianin z Ty-
czyna� (1997), autor S³awomir Wnêk;
cena 7 z³.
- �Dzieje parafii Tyczyn� (1996), autor
ks. Franciszek Malak; cena 15 z³.
- �Tyczyn - dziedzictwo kulturowe�
(2003), pr. zbiorowa; cena 15 z³.
- �Tyczyn i okolice� (2003), autorka
Barbara Samolewicz, cena 15 z³.
- �W³adys³aw Samek ch³op - inteligent
z Borku Starego� (2004), oprac. red.
W. Daszykowska-Ruszel; cena 15 z³.
- �Szko³a w Budziwoju w latach
1847-1973� (2005),autorki: Teresa
Borowiec i Regina Kawa; cena 15 z³.
- �Szanse i bariery rozwoju gminy�
(1997), autorzy: Z. Stachowski i K. Szcze-
pañski; cena 15 z³.
- �Historia budziwojskich ch³opów�
(2005), auttorka Wioletta Pruchnik;
cena 15 z³.
- �Samorz¹d lokalny - istota, efekty i do-
�wiadczenia� (2005), pr. zbiorowa,
cena 10 z³.

- W kasie UGiM mo¿na nabyæ znaczek
z herbem Tyczyna. Znaczek kosztuje 5 z³.
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Tyczyñska Fabryka
Urz¹dzeñ Wentylacyjnych

W �G³osie Tyczyna� Nr 24 (323)
z 2003 r., w cyklu �Promujemy lokaln¹
przedsiêbiorczo�æ� przedstawiona by³a
historia Tyczyñskiej Fabryki Urz¹dzeñ
Wentylacyjnych TYWENT Sp. z o.o. oraz
jej program bie¿¹cy i plany na przysz³o�æ.
Sprzyjaj¹ce okoliczno�ci i decyzje w³a�ci-
ciela pana in¿. Józefa Jemio³y spowodo-
wa³y, ¿e opisane w  �GT� plany s¹ realizo-
wane i o tym chcieli�my powiadomiæ czy-
telników - mieszkañców gminy i okolic.

Zgodnie z zapowiedzi¹, w fabryce
zosta³ wdro¿ony system Zarz¹dzania Ja-
ko�ci¹ nadany 30 lipca 2005 r. przez jed-
nostkê certyfikuj¹c¹ TUV NORD-POL-
SKA w zakresie ISO-9001:2000.

Ponadto rozpoczêli�my budowê
Centrum Dystrybucyjno-Handlowego
o powierzchni zabudowy 5000 m2, w sk³ad
którego wchodziæ bêdzie:
- czê�æ magazynowa,
- cze�æ sklepowa (sprzeda¿ wyrobów w³a-
snej produkcji oraz szerokiego asortymen-
tu narzêdzi),
- czê�æ produkcyjna,
- budynek administracyjno- socjalny.

Przewidujemy wzrost zatrudnienia
o oko³o 30 osób.

W zwi¹zku z powiêkszeniem po-
wierzchni dystrybucyjnej realizujemy
nowe uruchomienia. Wprowadzili�my ty-
poszereg wentylatorów do odci¹gu spa-
lin samochodowych niezbêdnych w wy-
posa¿eniu stacji obs³ugi samochodów

Stanowisko oferowane       numer oferty

- sprzedawca  148
- regionalny przedstawiciel
                       handlowy  147
- nauczyciel elektroniki  144
- elektromonter  143
- kierownik budowy  142
- grafik komputerowy  138
- kierowca - sprzedawca  136
- specjalista do spraw rekrutacji  132
- fryzjer  130

Promujemy lokaln¹ przedsiêbiorczo�æ

pod nazw¹ ZOS-1 i ZOS -2, dopuszczone
do u¿ytkowania certyfikatem zgodno�ci
przez Instytut Techniki Samochodowej
w Warszawie.

Rozszerzony zosta³ typoszereg
wymienników ciep³a (rekuperatorów)
i wiele wyrobów nietypowych (wg ¿yczeñ
klientów) na bazie wentylatorów osio-
wych i promieniowych. Mamy w planie
w 2006 r. wdro¿yæ nowoczesn¹ technolo-
giê wycinania, która pozwoli ci¹æ ró¿ne
rodzaje materia³ów np. stal, gumê, two-
rzywo sztuczne, granit, marmur itp. o gru-
bo�ci do 20 cm.

Wdro¿enie tych nowych techno-
logii pozwoli �wiadczyæ us³ugi dla ró¿-

nych podmiotów i ludno�ci w regionie.
Na dofinansowanie w/w technologii z³o-
¿yli�my wniosek w ramach dzia³ania 2.3
z funduszu Unii Europejskiej. Mamy na
wzglêdzie ci¹g³e poszerzanie asortymen-
tu w/g potrzeb rynku i ci¹g³e podnosze-
nie jako�ci produkowanych wyrobów.

Wszelkie informacje na temat wy-
robów mo¿na uzyskaæ w siedzibie fabryki
w Tyczynie ul. Orkana 1, tel. 0172219218
fax. 0172219382.

Katalog wyrobów znajduje siê na
stronie internetowej www.tywent.pl

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.

Gminne Centrum Informacji

czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 -17.30, a w soboty od 9.00
do 14.00, tel. 22091-885.

Tak bêdzie wygl¹daæ kompleks obiektów Centrum Dystrybucyjno-Handlowego �Tywentu�
(od strony wschodniej)

                            Marian Buda
                                Pe³nomocnik Prezesa

Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych do siedziby Gminnego Cen-
trum Informacji w Tyczynie, ul. Rynek 25,
gdzie raz w miesi¹cu w godz. od 10.00 do
14.00 skorzystaæ mo¿na z bezp³atnych
porad prawnika.

Daty dy¿urów:
27 stycznia 2006 r.
10 lutego 2006 r.
24 marca 2006 r.
14 kwietnia 2006 r.
12 maja 2006 r.
9 czerwca 2006 r.

Bezp³atne dy¿ury
prawne

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 po-
niedzia³ek  miesi¹ca w godz. 11.00-
14.00 pok. 27 (I piêtro UGiM).

  Najbli¿szy dy¿ur
6 lutego 2006 r.

Je�li szukasz pracy...
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II liga kobiet.
Dziewczêta z Kielnarowej przegra-

³y kolejny mecz z dru¿yn¹ z czo³ówki ta-
beli. Tym razem ich przeciwniczkami by³y
tenisistki ze Skawiny. Jak zwykle, na dru-
gim stole nie da³a sobie odebraæ punktów
Jadwiga Ku�nierz wygrywaj¹c oba poje-
dynki, równie¿ punkt zdoby³a Katarzyna
P³odzieñ, lecz przy przegranych w obu
grach deblowych nie by³o szans nawet
na remis w tym pojedynku.

W kolejnym meczu dziewczyny
z Jaru  ponownie uleg³y przeciwniczkom;
tym razem SKS Skrzyszów - w stosunku
6:4. Pojedynek  rozpocz¹³ siê fatalnie, gdy¿
po pierwszych grach singlowych by³o 4:0
dla go�ci i ju¿ o zwyciestwie mo¿na by³o
tylko pomarzyæ. Punkty na drugim stole
straci³y Jadzia Ku�nierz i Agnieszka
Dzwierzyñska, które gra³y w roli fawory-
tek. W grach deblowych obie dru¿yny
podzieli³y siê punktami, a pó�niej - pomi-
mo dobrej gry i wygrania 3 pojedynków -
mecz zakoñczy³ siê pora¿k¹ dru¿yny Jaru.

II liga mê¿czyzn.
Coraz lepiej wiedzie siê tenisistom

z Kielnarowej, którzy po s³abym starcie
nadrabiaj¹ zaleg³o�ci  i ju¿ znacznie zbli-
¿yli siê do dru¿yn z �rodka tabeli.

Tym razem wygrali na wyje�dzie
z dru¿yn¹ Widacza 7:3. W tym meczu, od-
wrotnie jak u kobiet, to gry deblowe zde-
cydowa³y o pewnej wygranej dru¿yny
Jaru, gdy¿ obie zakoñczy³y siê zwyciê-
stwem naszej dru¿yny. Punkty w tym me-
czu zdobyli: Mi³osz Sawczak, Gracjan
Nowak, Pawe³ W³odyka i Konrad Mali-
szewski.

Mêska dru¿yna Jaru podtrzyma³a
�wietn¹ seriê pokonuj¹c tym razem dru-
¿ynê Gorce Nowy Targ 10:0. Mecz, mimo
¿e suchy wynik wskazywa³by na jego jed-
nostronny przebieg w kilku partiach, by³
bardzo zaciêty, a m³odzi �górale� pokazali
spore mo¿liwo�ci, lecz do�wiadczenie za-
wodników wziê³o górê. Dziêki temu dru-

Tenis sto³owy. ¿yna z Kielnarowej awansowa³a o jedno
miejsce, a w przypadku wygrania ostat-
niego meczu awans mo¿e byæ jeszcze
wy¿szy.

III liga kobiet.
Druga dru¿yna kobiet pod szyldem

Jar II rozegra³a mecz z MKS Skarbek Go-
go³ów. Mecz ten sta³ na wyrównanym po-
ziomie i aby jedna dru¿yna zdoby³a 10
punktów nale¿a³o rozegraæ 17 partii, które
czêsto sk³ada³y siê a¿  z piêciu setów. Na
szczê�cie, dziewczyny reprezentuj¹ce Jar
pokona³y przeciwniczki 10:7 i mog³y siê
cieszyæ ze zwyciêstwa. Najbardziej cieszy-
³a siê Iwona Paluch, która zdoby³a swój
pierwszy punkt w lidze, co jest efektem
systematycznych treningów w ostatnim
okresie pod okiem do�wiadczonej Jadwi-
gi Ku�nierz. Poza tym, punkty dla Jaru
zdoby³y: Joanna Rz¹sa, Sylwia Pa�ko,
Dorota Rz¹sa.

IV liga mê¿czyn.
Zwyciêstwo z Tarnobrzega przy-

wie�li ch³opcy  graj¹cy jako Jar II, gdzie
rywalizowali z mieszan¹ dru¿yn¹ damsko-
mêsk¹ KTS Tarnobrzeg. Zwyciêstwo przy-
sz³o do�æ ³atwo, czym by³a zaskoczona
równie¿ ukraiñska trenerka dziewczyn
Tamara Czegwicewa, bo w stosunku 10:2.
Punkty zdobyli: Karol Wania, Piotr Ba-
sta, Jakub Pa�ko i Dawid �l¹czka.

Dru¿yna ta zajmuje II miejsce
w swojej grupie. Miejsce to premiowane
jest bara¿em do III ligi.
> W Rzeszowie odby³y siê eliminacje
w podokrêgu rzeszowskim do III WTK
w kategoriach m³odzik, kadet, junior. Li-
mity imienne do tego turnieju posiadaj¹
w kadetkach: Jagoda Ziemiañska, Doro-
ta Rz¹sa, Sylwia Pa�ko, Dawid �l¹czka
i Piotr Basta; w juniorach Dorota Rz¹sa,
a awans do turnieju wywalczy³y sobie:
w m³odziczkach - Ewa Ziaja; w kadetkach
- Iwona Paluch; w juniorkach - Sylwia
Pa�ko, Joanna Rz¹sa i Karol Wania.

Harmonogram wymiany dowodów osobistych

Od 1 stycznia 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 do-

wodu nale¿y sk³adaæ osobi�cie  w Urzê-
dzie Gminy i Miasta w Tyczynie, pokój 31
(USC), II piêtro. Do z³o¿enia wniosku nie-
zbêdne s¹:

                              Ryszard Rz¹sa

- 2 zdjêcia,
- odpis aktu urodzenia  (kawaler, panna),
- odpis aktu ma³¿eñstwa (¿onaci, mê¿atki,
   wdowcy, wdowy, rozwiedzeni),
- wype³niony formularz wniosku,
- potwierdzenie wp³aty dokonanej  w ka-
sie Urzêdu Gminy i Miasta w Tyczynie
w wysoko�ci 30 z³.

Je�li po¿yczamy pieni¹dze lub
rzecz o warto�ci powy¿ej 500 z³ - dla bez-
pieczeñstwa potwierd�my tê transakcjê
umow¹. Gdyby nasz d³u¿nik zwleka³ ze
zwrotem rzeczy lub pieniêdzy - bêdziemy
mieli wiêksze szanse na ich odzyskanie.

Umowa po¿yczki nie musi mieæ
szczególnej formy, ale gdy jej warto�æ sta-
nowi piêæset z³otych, powinna byæ po-
twierdzona na pi�mie. Przedmiotem takiej
umowy mog¹ byæ zarówno pieni¹dze, jak
i rzeczy oznaczone co do gatunku (okre-
�lone ilo�ci¹, jako�ci¹, np. materia³y
budowlane, zbo¿e).
Co w umowie

W umowie po¿yczki udzielaj¹cy jej
powinien zobowi¹zaæ siê do przeniesie-
nia na rzecz bior¹cego okre�lonej ilo�ci
pieniêdzy albo rzeczy, a bior¹cy zobowi¹-
zaæ siê do zwrotu tej samej ilo�ci pieniê-
dzy albo tej samej ilo�ci rzeczy tego sa-
mego gatunku i tej samej jako�ci. Po¿ycz-
kodawca powinien wskazaæ ponadto, kie-
dy rzecz lub pieni¹dze zostan¹ drugiej stro-
nie przekazane.

Strony mog¹ przyj¹æ w umowie
klauzulê indeksow¹ - np. ¿e bior¹cy po-
¿yczkê zobowi¹zuje siê do zwrotu równo-
warto�ci 500 euro wed³ug kursu NBP na
dzieñ zwrotu. Prawo polskie nie zabrania
równie¿ pobierania odsetek. Strony mog¹
przyj¹æ odsetki ustawowe (11,5% w skali
roku) lub ustaliæ inn¹ ich wysoko�æ, z tym
¿e nie mog¹ byæ one wygórowane.
Jakie op³aty

Umowa po¿yczki podlega podat-
kowi od czynno�ci cywilnoprawnych.
Wynosi on 2 proc. warto�ci po¿yczki. Je-
�li po¿yczkodawca otrzymuje odsetki,
musi zap³aciæ podatek dochodowy.
Termin zwrotu

W umowie nale¿y te¿ okre�liæ ter-
min po¿yczki i w jaki sposób zostanie
zwrócona - w ratach czy jednorazowo.
Je�li po¿yczymy pieni¹dze - trzeba te¿
ustaliæ, czy maj¹ byæ zwrócone nam bez-
po�rednio, czy na rachunek bankowy.
Gdyby strony nie ustali³y terminu zwrotu
po¿yczki - d³u¿nik bêdzie musia³ j¹ zwró-
ciæ w ci¹gu sze�ciu tygodni po wypowie-
dzeniu przez daj¹cego po¿yczkê.
Podstawa prawna: art.720-724 kodeksu cy-
wilnego; Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmia-
nie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 157, poz.
1316).

       �Gazeta Prawna� nr 8/2006

Prawo cywilne

Jak bezpiecznie
   po¿yczaæ znajomym
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* Nagrobki - Grobowce            * Tablice, wizerunki
       Lastriko - granit (ró¿ne kolory)

Firma IMPALA
Tomasz Janik, Borek Stary 340 a
                                                  Tel. 22-98-097

B a r  �U W i k t o r a �
Tyczyn, ul. Grunwaldzka 70, tel. 22-91-360

    w y d a j e  p r z y j ê c i a :
- weselne, - imprezy okoliczno�ciowe.

    Z a p e w n i a m y
 domowe jedzenie i mi³¹ obs³ugê.

O G £ O S Z E N I ASPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

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

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 9 i 12 arów
w Tyczynie. Wydane warunki zabudowy.
(147/2)                                        Tel. 0-692-812-549

Szukam opiekunki do piêciomiesiêcznego dziecka.
(43/1)                             Budziwój, tel. 22-99-768

Sprzedam dzia³ki rolne o pow. 53 ary i 32 ary
w Hermanowej zalesione (pr¹d).
(142/2)                                        Tel. 0-606-339-685

Sprzedam dzia³kê roln¹ zalesion¹ o pow. 50 arów
w Hermanowej.
(143/2)                                        Tel. 0-606-339-685

M³oda, uczciwa posprz¹ta dom, mieszkanie.
(42/2)                                           Tel. 0-503-398-512

Wynajmê pilnie mieszkanie (dom) 3 pokoje
z kuchni¹.
(145/2)                            Tel. 866-11- 37, 866-11-27

Osoba pracuj¹ca szuka pokoju do wynajêcia
w Tyczynie.
(146/2)               Tel. 0-886-513-208 (wieczorem)

                        AUTO  KANAS  ASO
                                          Fiat, Alfa Romeo, Lancia

                                              Tyczyn, ul. Ko�ciuszki 12
                                           Tel./fax 22-99-032, 0605-132-264

> Stacja kontroli pojazdów
> Ca³odobowa pomoc drogowa
> Kompleksowe naprawy blacharsko-lakiernicze
> Bezgotówkowe naprawy powypadkowe

Czynne od 8.00 - 19.00, sob. do 14.00

                   BISBUD Sp.j.
                            Tyczyn, ul. Ko�ciuszki 20

                              tel. 22-99-243,
                             fax. 22-93-104

Dystrybutor materia³ów budowlanych
> blachy, dachówki, okna, farby, rynny, schody, bramy,
> transport z roz³adunkiem,
> doradztwo techniczne, sprzeda¿ ratalna.

Zapraszamy

N o w o
o t w a r t y
 s k l e p

* Firanki, * obrusy,
* bie¿niki, * zas³ony,

* po�ciel
Tyczyn, Rynek 19

(wej�cie od podwórza)

Masa¿ w domu klienta.
Promocja! do 15 lutego br. zabieg z dojazdem 10 z³.
                                                  Tel. 0-698-777-783
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2-3 razy w tygodniu po 2,5 godz. zegaro-
we na zajêciach pozalekcyjnych, oraz
na 7-dniowych wakacyjnych obozach
sportowych i Ogólnopolskich Warszta-
tach Tanecznych.

Obecnie zespó³ w repertuarze ma
wyæwiczonych 8 ró¿nych uk³adów. S¹ to
uk³ady typowo akrobatyczno-taneczne,
uk³ady gimnastyki artystycznej z szarfa-
mi i obrêczami, taniec cheerleaders z pom-
ponami charakteryzuj¹ce siê du¿ym tem-
pem i dynamik¹. Na rok 2006 mamy przy-
gotowane 4 nowe uk³ady cheerleaderskie
(3 grupy starszej i 1 grupy m³odszej),
które w³a�nie szlifujemy na Mistrzostwa
Polski.
       Mimo, ¿e akrobatyka to trudna dys-
cyplina sportu, dziêki zaanga¿owaniu
i pracowito�ci dziewcz¹t, przy wsparciu
i pomocy by³ego i tera�niejszego Pana Bur-
mistrza, dyrekcji szko³y, a przede wszyst-
kim rodziców, wspólnym wysi³kami osi¹-
gnê³y�my wysoki poziom widowiskowo-
artystyczny. Jeste�my jednym z nielicz-
nych najchêtniej zapraszanych i ogl¹da-
nych zespo³ów na wielu imprezach. Wy-
stêpowa³y�my m.in. na zaproszenie Urzê-
du Marsza³kowskiego, Urzêdu Miasta,
Klubów Sportowych, Uczelni, Szkó³,
Przedszkoli i Domów Kultury zawsze
gromko oklaskiwane.

Ci¹g dalszy ze strony 2

�Flimero�

                            Jolanta Magda

Naszym marzeniem s¹ wystêpy
w przerwach meczy siatkarskich �Reso-
vii� jako cheerleaderki i fina³ w Mistrzo-
stwach Polski.

Osi¹gniêcia zespo³u
w latach 2003-2005

Rok 2003
* wyró¿nienie na Ogólnopolskim Festiwa-
lu Zespo³ów Tanecznych �O Laur Rzecha�
*  z³oty i srebrny medal w Miedzyszkolnym

Rok 2004.
Weronika Brzêk, And¿elika Szyde³ko, Agata
Krzak  w piramidzie �Kolanko�

Przegl¹dzie Dzieciêcych Zespo³ów Gim-
nastyki Artystycznej
* br¹zowy medal w I Powiatowych Pre-
zentacjach Zespo³ów Cheerleaders Szkó³
Podstawowych
* III miejsce w Podkarpackim Przegl¹dzie
Tanecznym �Miko³ajki 2003�
Rok 2004
* 2 z³ote medale i 1 srebrny na II Mie-
dzyszkolnym Przegl¹dzie Dziewczêcych
Zespo³ów Gimnastyki Artystycznej
* z³oty medal w II Powiatowych Prezen -

* 2 z³ote medale w III Miedzyszkolnym
Przegl¹dzie Dziewczêcych Zespo³ów Gim-
nastyki Artystycznej
* 2 z³ote medale w III Powiatowych Pre-
zentacjach Zespo³ów Cheerleaders Szkó³
Podstawowych
Rok 2005
* V miejsce na Mistrzostwach Polski
Cheerleaders
*  nagroda jury dzieciêcego dla naj³ad-
niejszego    zespo³u    na    Podkarpackim

Przegl¹dzie Zespo³ów Tanecznych �Mi-
ko³ajki 2005�.

Odwa¿ne, bardzo sprawne, z pre-
dyspozycjami gibko�ciowymi i taneczny-
mi dziewczêta zapraszamy do wypróbo-
wania swoich mo¿liwo�ci z zespo³em �Fli-
mero�!!!

Sk³ad Zespo³u w latach 1991-1996:
Iwona Gliwa, Monika Róg, Joanna Cha-
baj, Ma³ogorzata Dykiel, Barbara So³tys,
Agnieszka Stoch³a, Anna Lisowicz, Anna
Bartyñska, Agnieszka Bober, Beata Bo-
ber, Agnieszka Najda, Marysia Kowal-
czyk, Anna Pa�ko, Ewelina Cieleñ, Barba-
ra Kajzer, Marta Pratko, Ewelina Lasota,
Alicja Krztoñ, Ewa Gawron, Anna Gaw-
ron, Agnieszka Sowa, Magdalena Kmio-
tek, Edyta Chmiel, Lidka Baran, Alicja Ba-
ran, Katarzyna �wierk, Magdalena �wierk,
Anna �wierk, Oktawia Baran, Patrycja
Magda

Rok 2005.
�Stójka� - od góry: Weronika Brzêk, And¿eli-
ka Szyde³ko i Marzena Prêdka

tacjach Zespo³ów
Cheerleadres Szkó³
Podstawowych
* I miejsce w Podkar-
packim Przegl¹dzie
Zespo³ów Tanecz-
nych �Debiuty�
* udzia³ w Podkarpac-
kim Przegl¹dzie Ze-
spo³ów tanecznych
�Miko³ajki 2004�
* wyró¿nienie na
O g ó l n o p o l s k i m
Festiwalu �O Laur
Rzecha�

Sk³ad Zespo³u w latach 2002-2006:
Agata Krzak, Monika Baran, Kamila Sta-
churska, Angelika Szyde³ko, Monika Szy-
de³ko, Klaudia Szyde³ko, Karolina Ozon,
Marzena Prêdka, Joanna Hada³a, Magda-
lena Mucha, Karina Krawczyk, Weronika
Brzêk, Dominika Brzêk, Dominika Zg³obi�,
Natalia Majewska, Martyna Magda;
z Zespo³u odesz³y: Paulina Grzebyk, Ola
Kwolek, Magdalena Ko�ció³ek, Anna Pie-
kie³ek, Dagna Z¹bek, Marysia Zegar.

Ju¿ w nied³ugim czasie do grupy
do³¹cz¹: Oliwia Gawe³, Angelika Bomba,
Klaudia Leniart.
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