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W Szkole Podstawowej w Bia³ej
w okresie ferii zimowych (30. 01 do 10. 02
br.) zosta³y zorganizowane zajêcia opie-
kuñczo - wychowawcze w ramach realiza-
cji opracowanego przez nauczycieli pro-
gramu �Ferie w szkole�.

My�l napisania programu zrodzi³a
siê po analizie przez zespó³ wychowaw-
czy wyników wywiadu, przeprowadzone-
go na godzinach wychowawczych w�ród
uczniów naszej szko³y na temat form spê-
dzania ferii zimowych. Wyniki badañ po-
twierdzi³y, ¿e uczniowie podczas ferii nu-
dz¹ siê, prawie nikt nie wyje¿d¿a poza miej-
sce zamieszkania, wiêkszo�æ spêdza je
przed telewizorem lub komputerem.

Celem opracowanego przez na-
uczycieli programu: �Ferie w szkole� by³o
poszerzenie zakresu dzia³añ szko³y w sfe-
rze opiekuñczo-wychowawczej oraz za-
proponowanie uczniom ciekawszej formy
spêdzania czasu wolnego. W okresie
dwóch tygodni ferii dy¿ur w szkole pe³nili
wszyscy pracuj¹cy nauczyciele.

Przygotowali�my dla uczniów na-
szej szko³y bogat¹ ofertê zajêæ o charak-
terze rekreacyjno-sportowym, rozrywko-
wym, ekologicznym, edukacji muzycznej
i informatycznym. Zajêcia cieszy³y siê
w�ród uczniów du¿ym zainteresowaniem,
czego dowodem - wysoka frekwencja
zw³aszcza w pierwszym tygodniu ferii, gdy
korzysta³o z zajêæ dziennie 40 - 50 uczniów.
Zajêcia by³y tak zorganizowane, ¿e mogli
uczestniczyæ w nich uczniowie w ró¿nym
wieku, co wymaga³o przeprowadzenia
wielu zabaw integruj¹cych.

W grupie klas m³odszych odby³y
siê ciekawe zawody sportowe z wykorzy-

Ferie nie musz¹ byæ nudne!
staniem przyborów nietypowych (bute-
lek plastikowych, gazet). By³y to slalomy,
wy�cigi na kocykach, rzuty do celu ru-
chomego i sta³ego, sztafeta z butelk¹, bi-
twa kulkowa z gazet, szermierka na weso-
³o. Uczniowie mieli mo¿liwo�æ sprawdziæ
siê nie tylko ruchowo. Zawody sprawno-
�ciowe przeplatane by³y zagadkami, krzy-
¿ówkami, rebusami i ³amig³ówkami. Wiele
zadowolenia dostarczy³o wyja�nienie
znaczeñ niektórych powiedzeñ np. �upa�æ
na g³owê�, �mieæ wê¿a w kieszeni�, �wpu-
�ciæ kogo� w maliny�. Rozegrano te¿ mecz
koszykówki i pi³ki no¿nej.

Uczniowie klasy IV byli bardzo za-
dowoleni z wyj�cia na sanki na górkê
w Bia³ej; zjazdy okaza³y siê wspania³e,
urz¹dzono zawody saneczkowe.

Na sali gimnastycznej w grze
w pi³kê siatkow¹ rywalizowa³y dru¿yny
dziewcz¹t i ch³opców z klas IV - VI. Roze-
grano ponadto turniej koszykówki, pi³ki
no¿nej i tenisa sto³owego, wszystko przy
gromkich okrzykach kibiców. Najbardziej
zainteresowani ch³opcy mieli mo¿liwo�æ
obejrzenia projekcji DVD -  zajêæ ze szkó³-
ki Davida Beckhama. Wiele emocji wzbu-
dzi³y wy�cigi z jajkiem, pi³k¹ lekarsk¹,
wy�cig �spêtanych� i �braci syjamskich�.

Uczniowie prowadzili zabawê
w ekologiczne kalambury. Spo�ród 50
przygotowanych hase³, dru¿yny losowa-
³y ekologiczne �pokazywanki�. Przedsta-
wiciele grup prezentowali tylko za pomo-
c¹ gestów znaczenie has³a. Dru¿yna któ-
ra odgad³a najwiêcej hase³ uzyskiwa³a ty-
tu³ �Mistrza Kalambura�. Dzieciom bardzo
podoba³y siê równie¿ inne zabawy o te-
matyce przyrodniczo-ekologicznej: �polo-

wanie nietoperzy�, �budowanie sieci po-
karmowych�, �jakie to zwierzê�, slalom
ekologiczny, �drzewo smutne i weso³e�.
W zajêciach ekologicznych �uczyli�my siê
bawi¹c� kszta³towaæ w³a�ciwy stosunek
do �wiata ¿ywego, postrzegaæ i analizo-
waæ zjawiska w przyrodzie.

Pod opiek¹ nauczyciela muzyki
dzieci mia³y mo¿liwo�æ æwiczyæ kroki po-
loneza, walca angielskiego, trojaka, polki.
Dzieci m³odsze �piewa³y piosenki do zna-
nych utworów Jana Brzechwy: �Na Wy-
spach Bergamutach�, �Kaczka Dziwacz-
ka�, �Akademia Pana Kleksa�, wykony-
wa³y æwiczenia ruchowe przy akompania-
mencie, przeplatane polk¹ i trojakiem �Za-
siali górale�.

W okresie ferii uczniowie korzy-
stali z pracowni komputerowej. Poprzez
zabawê doskonalili umiejêtno�ci w³a�ci-
wego pos³ugiwania siê ró¿nymi techno-
logiami informacyjnymi i komunikacyjny-
mi. Wyszukiwali ciekawe materia³y do ko-
lejnego numeru gazetki szkolnej �Uczeñ�,
zak³adali konta, komunikowali siê przy
u¿yciu komunikatora Gadu - Gadu, spraw-
dzali w³asn¹ pocztê elektroniczn¹ i wysy-
³ali nowe listy. Korzystali z gier, które ucz¹
i rozwijaj¹.

Bogata oferta, jak¹ nauczyciele za-
proponowali uczniom na 2-tygodniowy
okres ferii zimowych pokaza³a, ¿e ferie nie
musz¹ byæ nudne, przyczyni³a siê do wiêk-
szej integracji uczniów naszej szko³y, po-
zwoli³a tak¿e na rozwój ich zainteresowañ.

Ta forma spêdzenia ferii bardzo siê
uczniom podoba³a. Spotka³a siê ponadto z
bardzo dobrym przyjêciem ze strony rodzi-
ców i na pewno bêdzie kontynuowana.

El¿bieta Stanio
SP w Bia³ej

Budziwój

Karnawa³ w klubie �Country�
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Mia³o byæ o tym, czy i jak posze-
rzaæ du¿e miasta. Z debaty na WSIiZ wy-
nika jednak, ¿e poszerzanie sensu nie
ma. W³adze Rzeszowa z planów powiêk-
szenia miasta nie zamierzaj¹ jednak re-
zygnowaæ.

Wy¿sza Szko³a Informatyki i Za-
rz¹dzania, która polemizowa³a z w³adzami
Rzeszowa na temat kierunków jego po-
szerzenia, zorganizowa³a seminarium pt.
"Czy i jak poszerzaæ du¿e miasta". - Chce-
my rozpocz¹æ dyskusjê, co zrobiæ, by Rze-
szów siê rozwija³, bo wci¹¿ traci dystans
do najsilniejszych o�rodków. To semina-
rium powinno rozpocz¹æ merytoryczn¹
dyskusjê Wy¿sza Szko³a Informatyki
i Zarz¹dzania, która polemizowa³a z w³a-
dzami Rzeszowa na temat kierunków jego
poszerzenia, zorganizowa³a seminarium pt.
�Czy i jak poszerzaæ du¿e miasta�. - Chce-
my rozpocz¹æ dyskusjê, co zrobiæ, by Rze-
szów siê rozwija³, bo wci¹¿ traci dystans
do najsilniejszych o�rodków. To semina-
rium powinno rozpocz¹æ merytoryczn¹
dyskusjê w sprawie zmiany granic Rze-
szowa i zakoñczyæ dyskusjê pe³n¹ emocji
- zapowiedzia³ prof. Tadeusz Pomianek,
rektor WSIiZ.

Bierzcie z nas przyk³ad
Zaproszeni go�cie opowiadali

o do�wiadczeniach innych polskich miast.
Prof. Marek Szczepañski z Uniwersytetu
�l¹skiego mówi³ o warunkach, jakie po-
winno spe³niaæ miasto, by staæ siê metro-

Nie �niæ o potêdze?
Zmiana granic Rzeszowa - seminarium na WSIZ

poli¹. Ale przemowê rozpocz¹³ od opo-
wie�ci o rodzinnych Tychach, które do
pocz¹tku lat 90. mia³o powierzchniê a¿ 271
km. kw. - 2 kwietnia 1991 r. ten uk³ad roz-
pad³ siê jak domek z kart. Piêæ dzielnic
od³¹czy³o siê od miasta, bo nigdy nie
chcia³y do niego nale¿eæ. Ale wcze�niej
by³y sny o potêdze tak du¿e, ¿e je przy³¹-
czono. ¯yczê Rzeszowowi rozwoju roz-
tropnego i pamiêtania o tym, ¿e miasto
jest bogate bogactwem swoich przed-
mie�æ - mówi³ prof. Szczepañski.

Andrzej Porawski z Poznania, dy-
rektor biura Zwi¹zku Miast Polskich,
twierdzi³, ¿e zmiany granic miast s¹ niepo-
trzebne: - We Francji od Napoleona gra-
nic nie zmieniano. Tam dzia³aj¹ uk³ady me-
tropolitalne, które przekraczaj¹ granice
miast i obejmuj¹ okoliczne miejscowo�ci.
W Poznaniu zawarli�my porozumienie
z s¹siednimi gminami w sprawie wody. To
siê doskonale sprawdza - przekonywa³.

Podobne argumenty mia³ S³awo-
mir Najnigier, wiceprezydent Wroc³awia. -
U nas nie dyskutuje siê o tym, czy posze-
rzaæ miasto. My�li siê natomiast, co zro-
biæ, by aglomeracja wroc³awska [porozu-
mienie miasta z s¹siednimi powiatami - red.]
by³a atrakcyjniejsza. Nie konkurujemy ze
sob¹, ale z miastami zachodniej Europy.
I dlatego Wroc³aw wraz z s¹siadami poro-

zumiewa siê w sprawie transportu, pozy-
skiwania inwestorów - wylicza³ Najnigier.

Wiêkszy po¿era mniejszego bez jego
zgody

Prof. Micha³ Kulesza z Uniwersy-
tetu Warszawskiego, autor reformy admi-
nistracyjnej kraju z 1998 r., rozwa¿a³, czy
lepsza jest aneksja terytorialna czy te¿
mechanizmy kooperacyjne. Zdecydowa-
nie stawia na ten drugi wariant. - By³ taki
okres w zarz¹dzaniu miastami, kiedy uzna-
wano aneksjê terytorialn¹ za g³ówn¹ prze-
s³ankê rozwoju miast. W Polsce to by³y
lata 70. Wtedy tak poszerzono Konin
i teraz mijaj¹c tablicê z nazw¹, trzeba je-
chaæ jeszcze 15 km przez pola, ³¹ki i wio-
ski, zanim dotrze siê do miasta - opisywa³.
- Aneksja terytorialna powoduje niszcze-
nie demokracji. A nie ma takiego prawa
w Polsce, ¿e wspólnota samorz¹dowa du-
¿ego miasta jest wa¿niejsza od wspólno-
ty ma³ej miejscowo�ci. Aneksja terytorial-
na jest form¹ politycznego ludo¿erstwa,
kanibalizmu, w którym wiêkszy po¿era
mniejszego bez jego zgody - po tych s³o-
wach profesor Kulesza dosta³ g³o�ne bra-
wa od samorz¹dowców z gmin s¹siaduj¹-
cych z Rzeszowem.

Prof. Kulesza reprezentuje gminy
�wilcza, Boguchwa³a i powiat rzeszowski
w sporze z Rzeszowem. Zamierza on w tej
sprawie skierowaæ skargê do Trybuna³u
Konstytucyjnego.

Rozmowa z prof. Micha³em Kulesz¹

Ma³gorzata Bujara: - Podczas semina-
rium s³yszeli�my wypowiedzi, które spro-
wadzaj¹ siê do jednego: Rzeszowa nie
trzeba poszerzaæ. Tymczasem Rzeszów
jest skandalicznie ma³y.
Prof. Micha³ Kulesza: Wielko�æ miasta
nie ma nic do jego rozwoju. Chodzi o to,
na ile elity miejskie i gmin s¹siednich s¹
w stanie wspólnie rozwa¿aæ problemy
i dylematy rozwoju i podejmowaæ m¹dre
rozstrzygniêcia w skali ca³ego obszaru me-
tropolitalnego.
Po co zak³adaæ, ¿e je�li Rzeszów bêdzie
du¿y, to zapomni o peryferiach?
- Bo tak siê zdarza wszêdzie. Inne stawki
podatkowe obowi¹zuj¹ w mie�cie, a inne
poza jego granicami. Ludzie wol¹ mieæ
swoj¹ w³adzê w gminie, ni¿ podlegaæ ja-
kiej� w³adzy w ratuszu 20 km st¹d. Wol¹
mieæ samodzieln¹, autonomiczn¹ gminê

z obywatelskim my�leniem, oczywi�cie te¿
ze swoimi ambicjami i g³upstwami, ani¿eli
byæ przedmiotem decyzji podejmowanych
gdzie� daleko, na które nie maj¹ ¿adnego
wp³ywu. S¹ dziesi¹tki przyk³adów, ¿e anek-
sja jest form¹ nieporównanie mniej sku-
teczn¹ ni¿ kooperacja. Aneksja to jest nie-
wolnictwo i sta³y konflikt. Kooperacja to
partnerstwo.
Czy Pan widzi szansê na kooperacjê po-
miêdzy Rzeszowem a gminami?
- Miêdzy Rzeszowem a gminami co� siê
sta³o i byæ mo¿e w tym uk³adzie nie bêdzie
tyle wielkoduszno�ci, ¿eby zapomnieæ
o zajemnych urazach. Ale Rzeszów jest
dzi� fajnym miastem �redniej wielko�ci
z du¿ymi ambicjami. I to jest super. Trzeba
tylko zadaæ pytanie, czy w tym mie�cie ist-
niej¹ instytucje naukowe, media, o�rodki
opiniotwórcze, które potrafi¹ zdefiniowaæ
problemy. Ja nie widzê tu dyskusji o pro-

Aneksja to niewolnictwo
blemach. Dyskusja ogranicza siê do tego:
dwa so³ectwa, czy cztery. A to jest �le sfor-
mu³owany temat. Problemy s¹ inne: komu-
nikacyjne, ochrony �rodowiska, centrum
edukacyjnego, wodoci¹gów, kanalizacji itp.
O nich trzeba rozmawiaæ i wspólnie je roz-
wi¹zywaæ w skali ca³ego obszaru metropo-
litalnego dla dobra mieszczuchów jak
i mieszkañców gmin o�ciennych.

Pozostaje jeszcze aspekt demokra-
tyczny. Od 1989 r. w Polsce nie ma takiego
podej�cia, ¿e mieszkañcy miasta s¹ wa¿-
niejsi i mog¹ zabraæ inne miasto czy gmi-
nê i je zniewoliæ. Mo¿na przy³¹czaæ inne
miejscowo�ci, ale wy³¹cznie za zgod¹ ich
mieszkañców.
Zdarza siê to?
- Na przyk³ad gmina Weso³a przy³¹czy³a
siê - z w³asnej woli - do Warszawy i sta³a
siê osiemnast¹ dzielnic¹ miasta. I dzi� nic
nie mo¿e - jest po prostu peryferyjnym
obszarem stolicy, którego mieszkañcy
sami oddali swoj¹ niepodleg³o�æ.

Ma³gorzata Bujara
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Pani
mgr Lidii Kupiszewskiej

Dyrektor Szko³y Podstawowej
w Matysówce

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
i ¿alu

z powodu �mierci

MÊ¯A
sk³adaj¹:

           uczniowie i rodzice

- I co? Rzeszów przegra³ na ca³ej
linii. Dzi� wszyscy powiedzieli, ¿e to gmi-
ny maj¹ racjê, a nie Rzeszów - szeptano
w kuluarach.

Nas inwestorzy omijaj¹
- Porównywanie Rzeszowa z Wro-

c³awiem czy Poznaniem nie ma sensu.
Wroc³aw ma powierzchniê 294 km kw.,
a Rzeszów przed ostatnim powiêkszeniem
o dwa so³ectwa mia³ powierzchniê 54 km
kw. [po poszerzeniu o 14,5 km wiêcej -
red.]. 56 procent terenów nale¿¹cych do
Wroc³awia jest przeznaczonych pod in-
westycje, w Rzeszowie zaledwie 15 pro-
cent. Na Dolnym �l¹sku s¹ doskona³e dro-
gi, jest autostrada, bo Wroc³aw jest du-
¿ym miastem. I dlatego przychodz¹ inwe-
storzy. My jeste�my ma³ym miastem, nie
buduje siê tu dróg, inwestorzy nas omija-
j¹ - reagowa³ na te wszystkie wypowiedzi
Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa.
Z planów powiêkszenia miasta nie zamie-
rza rezygnowaæ.

Ma³gorzata Bujara
�Gazeta w Rzeszowie�

25-26.02.2006 r.

Drogiej Pani Dyrektor
mgr Lidii Kupiszewskiej

wyrazy szczerego wspó³czucia
wraz ze s³owami otuchy

z powodu �mierci

MÊ¯A
sk³adaj¹:
           nauczyciele i pracownicy

    Szko³y Podstawowej
           w Matysówce

Kolejny sukces odnotowa³ Zwi¹-
zek Dru¿yn Doliny Strugu. Nasi harcerze
zajêli czo³owe lokaty w hufcowym kon-
kursie recytatorskim �Strofy o Ojczy�nie�,
który odby³ siê 22 lutego br. w siedzibie
Komendy Chor¹gwi w Rzeszowie.

I miejsce w kat. zuchów zajê³a Pa-
trycja Pa�kiewicz z 21 GZ �Ekoludki�
w Budziwoju.

ZHP z �Doliny Strugu� znów gór¹!

phm. Iwona Wo�niak
komendant ZHP ZDDS Tyczyn

I miejsce w kat. harcerzy m³od-
szych zdoby³a Renata Jopek z 48 DH
�M³odzi Ekolodzy� w Budziwoju, II miej-

sce Krystian Kusz z DH z SP nr 2 w Chmiel-
niku, III - Agata G¹ska z 55 DH �M³ode
Or³y� w B³a¿owej Dolnej. W kat. harcerzy
starszych III lokatê wywalczy³a Magda-
lena Sitarz z 61 DSH przy Gimnazjum
w Chmielniku.

Laureatki I miejsca wezm¹ udzia³
w konkursie chor¹gwianym na szczeblu
wojewódzkim, w sobotê 4 marca w WDK
w Rzeszowie.

Serdecznie gratulujemy zwyciêz-
com i ¿yczymy dalszych sukcesów!

Maria D¹browska w Tyczynie
Listy od Czytelników

Do Redakcji �G³osu Tyczyna�

Z przyjemno�ci¹ przeczyta³em ar-
tyku³ p. Zbigniewa Dominy w nr 2/2006
Waszego pisma. Mieszka³em w Tyczynie
w latach 1920-1944 i z tego okresu wspo-
mnienia s¹ ¿ywe. W roku 1927 mia³em
8 lat, �lub £ucji Sachanek pamiêtam ale
g³ównie dlatego, ¿e wychodzi³a za m¹¿ za
rotmistrza 20-go Pu³ku U³anów. A wojsko,
a zw³aszcza u³ani to by³o wydarzenie!

�lub odbywa³ siê po po³udniu, ce-
lebrowa³ kanonik Franciszek Wolski, gra-
³a wojskowa orkiestra a pañstwo m³odzi
wychodzili  z ko�cio³a przez szpaler utwo-
rzony przez u³anów z podniesionymi sza-
blami. To by³ piêkny widok.

Pamiêtam tak¿e, ¿e pañstwo Sacha-
nek mieszkali w piêknej willi obro�niêtej
winoro�l¹. Na parterze tej willi by³a pie-
karnia w której kupowa³em tzw. sztangle
(solanki) albo obwa¿anki z makiem.

Pan Sachanek by³ adwokatem. Pa-
miêtam tak¿e jego pogrzeb bo to te¿ by³o
wydarzenie - sprowadzono karawan, któ-
rym trumna zosta³a odwieziona do Rze-
szowa a nie jak zwykle furmank¹!

W mojej pamiêci Tyczyn zajmuje
poczesne i mi³e sercu miejsce.

Pozdrawiam serdecznie Redakcjê.

Renata Jopek - 48 Dru¿yna Harcerska
w Budziwoju

Patrycja Pa�kiewicz - 21 Gromada Zuchowa
w Budziwoju

Zdzis³aw Klucznik
Kraków, dnia 10 lutego 2006 r.
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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 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.

22 lutego br., w sali widowiskowej
Miejsko-Gminnego O�rodka Kultury
w Tyczynie, odby³ siê pierwszy z cyklu
�Prezentacje M³odych�, wernisa¿ malar-
stwa i rysunku Macieja Gulaka - studen-
ta I roku Wydzia³u Artystyczno-Pedago-
gicznego Instytutu Sztuk Piêknych Uni-
wersytetu Rzeszowskiego. Otwarciu wy-
stawy towarzyszy³y popisy tañca break
dance m³odzie¿owej formacji WATAHA
Tyczyn.

Autor prezentuje prace malarskie
 i rysunkowe, zarówno martwe natury, jak
i studia postaci oraz pe³ne ekspresji ry-
sunki, przedstawiaj¹ce tancerzy break
dance. Maciek, jak sam twierdzi, oddaje
siê tym dwóm pasjom z wielkim zaanga¿o-

Malarstwo i rysunek Macieja Gulaka

�Prezentacje M³odych�

waniem - wyra¿a siebie w tañcu poprzez
ekspresjê ruchu w³asnego cia³a oraz
w twórczo�ci plastycznej, pos³uguj¹c siê
nie tylko przyborami malarskimi, ale tak¿e
�okiem i rêk¹�.          (b.m.)

Wystawê malarstwa i rysunku
Macieja Gulaka mo¿na ogl¹daæ do 24 mar-
ca br.  w Galerii MGOK w Tyczynie.

Na otwarcie wystawy prac Maæka Gulaka licz-
nie przybyli znakomici go�cie, m.in. wyk³a-
dowcy i studenci Instytutu Sztuk Piêknych
URz. Nie brak³o te¿ sporego grona rodziny,
przyjació³ i znajomych.

M³odych ludzi z naszej gminy za-
chêcamy do prezentowania swojej  twór-
czo�ci artystycznej (nie tylko z dziedziny
plastyki) w Miejsko-Gminnym O�rodku
Kultury w Tyczynie.

Prosimy o kontakt osobisty lub te-
lefoniczny - 017 22 19 363.

Uwaga  Czyte ln icy!

Nastêpny numer �GT� uka¿e siê
z dat¹ 19 marca 2006 r.

Termin sk³adania tekstów na dyskiet-
ce lub CD up³ywa

13 marca 2006 r.
         Zdjêcia mile widziane.

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 marca 2006 r.

Miejsko Gminny
O�rodek Kultury

w Tyczynie

zaprasza na
program artystyczny
z okazji Dnia Kobiet

8 marca 2006 r.
o godz. 17.00
sala widowiskowa
MGOK.

Imprezie towarzyszyæ bêd¹ stoiska
handlowe z kosmetykami firmy
AVON oraz srebrnej bi¿uterii.

Zapraszamy
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Wzruszaj¹ce chwile prze¿yli
w przedostatni¹ styczniow¹ niedzielê
(22.01.) kielnarowscy Seniorzy.

Okazj¹ do spotkania zorganizowa-
nego przez uczniów i nauczycieli Szko³y
Podstawowej w Kielnarowej oraz Stowa-
rzyszenia Caritas pod kierunkiem ksiêdza
proboszcza S³awomira Balawendra w miej-
scowym Domu Ludowym by³ Dzieñ
Babci i Dziadka.

Na ten dzieñ najm³odsi uczniowie
przygotowali pod okiem nauczycieli oko-
liczno�ciowy program artystyczny. Sk³a-
da³ siê on z wierszy, piosenek i tañców.
Dzieci przedstawi³y tak¿e jase³ka. Nie by³o

Dzieñ  Seniora

Irena Para
ks. S³awomir Balawender

to jednak typowe widowisko, gdy¿ ku zaskoczeniu widzów na
scenie obok postaci biblijnych pojawi³y siê tak¿e bajkowe. Swo-
im bohaterom mali aktorzy dodali wiele czaru i wdziêku, wk³ada-
j¹c w kreowane role ca³e swoje serce, wielkie zaanga¿owanie
i w³asne emocje. Na tym nie wyczerpa³ siê repertuar niespodzia-

nek. Mi³ym akcentem
by³o wspólne ³ama-
nie siê op³atkiem,
¿yczenia p³yn¹ce
z g³êbi serca, piêkne
w³asnorêcznie wyko-
nane upominki od
wnucz¹t i wspania³y
poczêstunek przygo-
towany przez panie
z Caritasu oraz Rady
Rodziców, którym
w imieniu babæ i dzia-
dziów serdecznie dziêkujemy.

Styczniowy poranek dostarczy³ nie tylko wzruszeñ ze-
branym go�ciom, by³ te¿ mi³ym czasem spêdzonym w wyj¹tko-
wym - pogodnym, ciep³ym i ¿yczliwym nastroju oraz okazj¹ do
bo¿onarodzeniowych refleksji.

Miejska i Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Tyczynie informuje, i¿  urucho-
miona zosta³a strona internetowa naszej
placówki.  Oto jej adres:
                          www.tyczyn-biblioteka.pl .

Strona zosta³a tak zbudowana, aby
czytelnicy mogli uzyskaæ jak najwiêcej in-
formacji dotycz¹cych pracy biblioteki. Na
jej kszta³t sk³adaj¹ siê dzia³y: historia ksi¹¿-
ki, historia biblioteki,
dzia³alno�æ biblioteki, pó³ka z ksi¹¿kami,
sylwetki pisarzy oraz cytaty i aforyzmy.

Na Stronie g³ównej bêd¹ zapowie-
dzi bibliotecznych imprez oraz krótkie spra-
wozdania z ich przebiegu, a w czê�ci Na-
sza Galeria odwiedzaj¹cy nasz¹ stronê
bêd¹ mogli zobaczyæ zdjêcia.

Zapraszamy do odwiedzania
naszej strony.

www.tyczyn-
biblioteka.pl
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20 stycznia br. Rada Miejska w Tyczynie uchwali³a
bud¿et na 2006 r.
Dochody bud¿etu ustalono w kwocie                   24.715.426 z³
Wydatki                                    26.514.426 z³
Planowany deficyt bud¿etu                                      1.799.000 z³
(Deficyt bud¿etowy to ró¿nica pomiêdzy dochodami a wydatkami)

W 2006 r. planuje siê zaci¹gn¹æ nowe kredyty i po¿yczki
w wysoko�ci 3.488.000 z³; s¹ to przychody.

Musimy te¿ sp³acaæ kredyty i po¿yczki zaci¹gniête w prze-
sz³o�ci; jest to kwota 1.689.000 z³ stanowi¹ca nasze rozchody.

    Dochody     Wydatki
24.715.426 z³ 26.514.426 z³

    Przychody Rozchody
  3.488.000 z³   1.689.000 z³

CO SAMI GROMADZIMY

Dochody podatkowe                                                    2.580.400 z³
- Podatki od nieruchomo�ci                                        1.800.000 z³
- Podatek rolny                              600.000 z³
- Podatek le�ny                                20.000 z³
- Podatek od �rodków transportowych                  160.400 z³
Op³aty z mienia komunalnego               180.500 z³
- Op³aty za u¿ytkowanie wieczyste, dzier¿awê,
   czynsze z najmu                                                        150.500 z³
- Dochody ze sprzeda¿y dzia³ek                                 30.000 z³
Ró¿ne op³aty                                         123.500 z³
- Wp³aty za dzier¿awê obwodów ³owieckich         1.500 z³
- Op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu     120.000 z³
- Wp³aty z op³aty produktowej                      2.000 z³
Wp³ywy z us³ug                               20.000 z³
- Us³ugi opiekuñcze z zakresu pomocy spo³ecznej        15.000 z³
- Us³ugi ksero                                                5.000 z³
Pozosta³e dochody                                           15.000 z³
- Wp³ywy ze sprzeda¿y �G³osu Tyczyna�, specyfikacji
   przetargowych, dzienników budowy                            15.000 z³
Odsetki                               25.000 z³
Od �rodków gromadzonych na rachunkach
bankowych                                                            5.000 z³
Od nieterminowych wp³at                                 20.000 z³
Pieniê¿ne darowizny na inwestycje gminne             285.000 z³

£¹cznie planujemy sami zgromadziæ                     3.229.400 z³

CO OTRZYMUJEMY

Udzia³y w podatkach            4.543.000 z³
Udzia³ gminny  w podatku PIT  4.500.000 z³
Udzia³ gminny w podatku CIT       40.000 z³
5% udzia³u w dochodach bud¿etu pañstwa         3.000 z³

Dochody z podatków p³aconych na terenie Gminy
przekazywanych przez Urz¹d Skarbowy                   345.295 z³
Karta podatkowa        10.000 z³
Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych      285.295 z³
Podatek od spadków i darowizn        10.000 z³
Op³ata skarbowa        40.000 z³

Subwencje          11.614.239 z³
o�wiatowa   8.322.400 z³
wyrównawcza   3.291.839 z³

Dotacje            4.488.539 z³
Na administracjê rz¹dow¹      103.139 z³
Na zadania z zakresu opieki spo³ecznej   4.185.400 z³
Na o�wiatê      200.000 z³
�rodki z Unii Europejskiej                371.970 z³
�rodki otrzymane na podstawie podpisanych porozumieñ
   miêdzy JST na realizacjê wspólnych zadañ   122.983 z³

£¹cznie otrzymujemy                                             21.486.026 z³

O�wiata i wychowanie (szko³y podstawowe, gimnazjum,
przedszkola, �wietlice, sto³ówki)             12.309.648 z³
Pomoc spo³eczna            4.891.008 z³
Ochrona zdrowia               120.000 z³
Kultura i sport            1.161.000 z³
Administracja publiczna              2.172.460 z³
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa                        230.000 z³
Ochrona �rodowiska            1.125.500 z³
Drogi            2.837.410 z³
Wodoci¹gi            1.170.000 z³
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa                                         97.400 z³
Obs³uga d³ugu, rezerwa ogólna               400.000 z³

£¹cznie wydamy                                                       26.514.426 z³

Wydatki na 1 mieszkañca w 2006 r. to 1.687 z³

Struktura planowanych dochodów gminy
Tyczyn w 2006 r.

BUD¯ET  GMINY  TYCZYN na 2006 r.
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DOCHODY GMINY w 2006 r.
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WYDATKI GMINY w 2006 r.

Subwencje 
47%

Dotacje na 
zadania w³asne i 

iwestycje
18%

Dotacje 
z funduszy 

ceolwych, �rodki 
otrzymane od 

JST
2%

Dochody w³asne
15%

Udzia³y w 
dochodach 

bud¿etu pañstwa 
18%
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1 - O�wiata i wychowanie (szko³y podstawowe, gimnazjum,
      przedszkola, �wietlice, sto³ówki)
2 - Pomoc spo³eczna
3 - Ochrona zdrowia     7 - Ochrona �rodowiska
4 - Kultura i Sport     8 - Drogi
5 - Administracja publiczna     9 - Wodoci¹gi
6 - Gospodarka komunalna    10 - Bezpieczeñstwo publiczne
      i mieszkaniowa    11 - Obs³uga d³ugu, rezerwa ogólna

Wydatki bud¿etowe wed³ug wa¿niejszych dzia³ów
klasyfikacji bud¿etowej w 2006 r.

* Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej 26.000 z³
* Budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Starym 25.000 z³
* Budowa kolektora t³ocznego w Bia³ej 20.000 z³
* Budowa kanalizacji sanitarnej w Hermanowej etap III           180.000 z³
* Budowa kanalizacji sanitarnej w czê�ci staromiejskiej Tyczyna 27.000 z³
* Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 600-lecia i ul. Potoki w Tyczynie (projekt) 15.000 z³
* Budowa wodoci¹gu ³¹cz¹cego sieæ Tyczyna z sieci¹ w Budziwoju           120.000 z³
* Remont wodoci¹gu staromiejskiego w Tyczynie etap II 83.000 z³
* Budowa SUW dla gminy Tyczyn           500.000 z³
* Budowa wodoci¹gu Hermanowa £azy etap IV           150.000 z³
* Budowa wodoci¹gu w Matysówce 17.000 z³
* Budowa wodoci¹gu Kielnarowa Zawodzie 50.000 z³
* Budowa wodoci¹gu w Bia³ej (Go�ciniec, Mokra Strona)           125.000 z³
* Budowa wodoci¹gu w Borku Starym 70.000 z³
* Budowa wodoci¹gu w Tyczynie (ulica Mokra Strona) 25.000 z³
* Budowa przepompowni wody dla mieszkañców Budziwoja (ulica Le�na)           30.000 z³
* Przebudowa drogi Borek Stary Borówki           930.310 z³
* Przebudowa drogi gminnej Potoki Budziwój - Tyczyn - Hermanowa 50.000 z³
* Przebudowa drogi Hermanowa Ko�ció³ £azy           122.000 z³
* Budowa drogi Kielnarowa Zagrody - Królka           103.000 z³
* Przebudowa drogi Matysówka Szko³a II Strona           150.000 z³
* Budowa ulic na Osiedlu 600-lecia w Tyczynie           150.000 z³
* Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej i Milenijnej 30.000 z³
* Przebudowa skrzy¿owañ: ulicy Grunwaldzkiej z ulic¹ Orkana oraz ulicy Grunwaldzkiej z ulic¹ Armii Krajowej
    w Tyczynie w ci¹gu drogi wojewódzkiej Rzeszów - Dyl¹gówka          150.000 z³
* Budowa o�wietlenia drogi gminnej Borek Stary Klasztor 50.000 z³
* Budowa sali gimnastycznej w Tyczynie          1.850.000 z³
* Przebudowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Borku Starym  567.255 z³
* Kompleksowy system teleinformatyczny w Dolinie Strugu  211.000 z³
* Przebudowa domu parafialnego dla potrzeb �rodowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie  190.000 z³

Burmistrz Gminy Tyczyn
Kazimierz Szczepañski

Wydatki bud¿etu gminy mo¿emy podzieliæ na
nastêpuj¹ce grupy

Inwestycje realizowane w 2006 r.

Inwestycje 
23%

Pozosta³e 
wydatki 
bie¿¹ce 

14%Odsetki od 
zad³u¿enia 

1%

�wiadczenia 
udzielone

16%

P³ace
 i pochodne 

34%

Remonty 
3%

Dotacje 
udzielone 

przez gminê 
9%
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Po zakoñczeniu I semestru nauki
w naszej szkole odby³o siê spotkanie
z rodzicami kl. I - VI.
Na sali gimnastycznej licznie zgromadze-
ni rodzice i nauczyciele obejrzeli Jase³ka
w wykonaniu uczniów klasy III a.

Mgr Jadwiga P³odzieñ mo¿e byæ
dumna ze swoich artystów.
Wspania³emu przedstawieniu narodzin
Jezusa towarzyszy³a góralska gwara, po-
pisy pastuszków, kolêdy i ¿yczenia nowo-
roczne.

Wystêp piêkny, a mali aktorzy na-
grodzeni zostali gor¹cymi brawami widow-
ni. Jednak temu przedstawieniu przy�wie-
ca³ tak¿e bardzo szczytny cel -  pomoc
w ratowaniu Klasztoru  O. O. Dominika-
nów w Borku Starym.

I tym razem Nasi Rodzice nas nie
zawiedli. Jak zawsze udowodnili, ¿e mo¿e-
my na nich liczyæ, na ich przychylno�æ
i ofiarno�æ. Chêtnie wrzucali monety
i banknoty do kapeluszy pastuszków ku
rado�ci nas wszystkich.
SERDECZNIE DZIÊKUJEMY!!!

Pastuszkowie zebrali 640 z³, które
ju¿ przekazali  jako cz¹stkê naszej pomocy
w tym niezwykle trudnym dziele ratowa-
nia Klasztoru.

Pomagamy
ratowaæ Klasztor

                  Kazimiera G³odowska

Dyrekcja Szko³y Podstawowej im.
Stanis³awa Staszica w Tyczynie sk³ada
serdeczne podziêkowanie Panu Stefa-
nowi Piechowi  za bezp³atne przekaza-
nie materia³ów i wykonanie remontu
pionu kanalizacyjnego w ³azience przed-
szkolaków. S³owa podziêkowania kieru-
jemy do Pana Adama ̄ urka za bezp³at-
ne przekazanie materia³ów budowlanych
na remont ³azienki przedszkolaków.

Dziêkujemy w³a�cicielowi piekar-
ni, Panu Janowi Mazurowi, za bezp³at-
ne przekazanie dro¿d¿ówek dla uczest-
ników I Miêdzygminnego Turnieju Szkól
Podstawowych w Tenisie Sto³owym.

W czasie ferii, z inicjatywy wycho-
wawców klas IVa, IVb i Vc - mgr An-
drzeja Ha³onia, mgr Agaty Domino
i mgr Anny Rakoczy, chêtni rodzice
podjêli siê odnowienia sal lekcyjnych
i zakupu mebli.

Ogromnym zaanga¿owaniem, po-
�wiêcaj¹c swój wolny czas przy u³o¿e-
niu p³ytek w sali nr 61 i  62 wykazali siê
panowie: Adam Hada³a, Marek Hada³a,
Piotr Hada³a, Wojciech Hada³a i Piotr
Rzychak.

Dla kl. IVa przygotowaniem po-
sadzki zajêli siê panowie: Edward Czur-

Podziêkowania czak, Piotr Kawa, Ryszard Rakoczy,
Benedykt Skiba, Leszek Skloczylas.

Natomiast dla uczniów Vc pano-
wie: Janusz Para, Janusz Przepióra,
Stefan S³owik, Micha³ Smalarz,
Krzysztof Tereszkiewicz, Stanis³aw
Warzybok, Ryszard Zawada.

 Uczniom kl. IVb rodzice przygo-
towali podwójn¹ niespodziankê, piêknie
odmalowali salê i zakupili nowe meble.
Pieni¹dze na zakup materia³ów malar-
skich  przekazali Pañstwo Marzena
i Andrzej Maderowie. Salê malowali pa-
nowie: Krzysztof Tyczyñski, Andrzej
Data i Witold Gniewek, za� w sprz¹ta-
niu pomog³y panie Anna Data i Anna
Krzewiak.

Zakup nowych mebli do sali
nr 53 dofinansowali Pañstwo Agata
i Ryszard Dominowie.

Dyrekcja Szko³y, wychowawcy
klas i uczniowie, serdecznie dziêkuj¹ Ro-
dzicom za okazan¹ pomoc, troskê i ¿ycz-
liwo�æ. To dziêki Wam, Drodzy Pañstwo,
nasi uczniowie mog¹ uczyæ siê i praco-
waæ w estetycznych warunkach, w oto-
czeniu nowych mebli, w profesjonalnie
u³o¿onych posadzkach,  w piêknych
i kolorowych salach.

Dyrekcja i wychowawcy klas
Szko³y Podstawowej w Tyczynie

30 stycznia br. odby³a siê kolejna,
V Zimowa wyprawa na Tarnicê. Tradycyj-
nie udzia³ w tej pieszej wêdrówce na naj-
wy¿szy szczyt Bieszczadów wziêli ucznio-
wie i absolwenci Gimnazjum w Tyczynie,
nauczyciele oraz zaproszeni go�cie.

Po raz kolejny natura by³a bardzo
³askawa, piêkne s³oñce i widoczno�æ do-
chodz¹ca do 200 km wynagrodzi³a trudy
górskiej wspinaczki. Ze szczytu widoczne
by³y Tatry, oddalone o oko³o 170 km
w linii prostej, pasma Gorganów oraz Czar-
nohory le¿¹ce na pograniczu ukraiñsko-
rumuñskim. Kolejnym punktem wyprawy
by³o ognisko i pieczenie kie³basy, gor¹ca
herbata w Ustrzykach Górnych. W dro-
dze powrotnej krótki przystanek w Lesku
tradycyjnie na ciasteczko i herbatkê w ulu-
bionej cukierni.

Wszyscy uczestnicy dostali pla-
kietki upamiêtniaj¹ce V wyprawê. Dziêku-
jê im za wzorow¹ i odpowiedzialn¹ posta-
wê w tej trudnej górskiej wycieczce. Za-
praszamy na stronê internetow¹ nasze-
go gimnazjum , gdzie mo¿na ogl¹dn¹æ zdjê-
cia z ostatniej wyprawy.

Wyprawa na Tarnicê

Wyjazd na Tarnicê by³ mo¿liwy
dziêki wsparciu finansowemu, za które
serdecznie dziêkujê:
- Pani dyrektor Bo¿enie ̄ urawskiej,
- Panu Markowi £uczykowi, w³a�cicielo-
wi firmy FULL-FARB z Zaczernia,

- Panu Adamowi Prêdkiemu, w³a�cicielo-
wi firmy WÓZKI WID£OWE z Tyczyna,
- Panom Adamowi, Bogdanowi, Mariu-
szowi Bajda, w³a�cicielom firmy AB-CAR
z Tyczyna.

  Organizator mgr Jacek Sowa
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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:
- �Ko�ció³ w Budziwoju� (2006), autor-
ki: Teresa Borowiec, Regina Kawa;

cena 15 z³. Jest to najnowsze wydawnic-
two Gminy Tyczyn wydane w 100-lecie
budowy pierwszego murowanego ko�cio-
³a w Budziwoju (1905). Ksi¹¿ka jest boga-
to ilustrowana fotografiami pochodz¹cy-
mi z prywatnych zbiorów mieszkañców
Budziwoja, cytatami zapisów z kroniki
parafialnej, szkolnej, kserokopiami archi-
walnych dokumentów. Autorki podaj¹ te¿
¿yciorysy ksiê¿y i sióstr zakonnych z Bu-
dziwoja.

- �Samorz¹d lokalny - istota, efekty i do-
�wiadczenia� (2005), pr. zbiorowa,
cena 10 z³.
- �Historia budziwojskich ch³opów�
(2005), autorka Wioletta Pruchnik;
cena 15 z³.
- �Szko³a w Budziwoju w latach
1847-1973� (2005),autorki: Teresa
Borowiec i Regina Kawa; cena 15 z³.

- �W³adys³aw Samek ch³op - inteligent
z Borku Starego� (2004), oprac. red.
W. 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.
- �Dzieje parafii Tyczyn� (1996), autor
ks. Franciszek Malak; cena 15 z³.
- �Z dziejów Sanktuarium w Borku Sta-
rym k. Rzeszowa� (1995), pr. zbiorowa;
cena 10 z³.
- W kasie UGiM mo¿na nabyæ znaczek
z herbem Tyczyna. Znaczek kosztuje 5 z³.

22 lutego br. to data wa¿na (i ³atwa
do zapamiêtania - same dwójki) w harcer-
skim i skautowym kalendarzu. To dzieñ wy-
j¹tkowy - Dzieñ My�li Braterskiej, który
³¹czy i zbli¿a skautów z ca³ego �wiata.

W br. przypada 80. rocznica usta-
nowienia tego dnia.  W 1926 r. lord Robert
Baden-Powell i jego ¿ona lady Olave, byli
niekwestionowanymi przywódcami i za³o-

WIE�CI  Z  ZHP
�Jest taki dzieñ��

¿ycielami dynamicznie rozwijaj¹cego siê
skautingu. Co ciekawe, oboje urodzili siê
22 lutego i w³a�nie dzieñ ich urodzin
skautki postanowi³y uczyniæ dniem
wspólnej serdecznej my�li o sobie nawza-
jem, o idea³ach i warto�ciach ruchu.

Harcerskie braterstwo wyra¿aj¹ce
siê wzajemn¹ ¿yczliwo�ci¹, otwarto�ci¹
i szczero�ci¹, wspomaganiem siê oraz wy-
nikaj¹cym z tego prze�wiadczeniem, ¿e
w ka¿dej sytuacji mo¿na zawsze liczyæ na
bratersk¹ pomoc, radê, s³owa otuchy - jest
zasad¹ skautowych i harcerskich idea³ów.

W tym dniu harcerki i harcerze za-
siedli w dru¿ynach, krêgach, hufcach. Wy-
sy³ali kartki do przyjació³, wspominali
wspólne przygody. Przypominali inny,
trudny wymiar harcerstwa z historycznej

przesz³o�ci - z lat wojen i walki o wolno�æ,
gdy w imiê tego braterstwa trzeba by³o
nawet oddaæ ¿ycie. Wspominali tych
z �Kamieni na szaniec�, z dru¿yny �Mury�
dzia³aj¹cej w obozie koncentracyjnym,
tych z Powstania Warszawskiego, z po-
wstañ �l¹skich i wielkopolskiego, czy
Orlêta Lwowskie.

W Hufcu Ziemi Rzeszowskiej rów-
nie¿ odby³a siê uroczysta zbiórka instruk-
torska. Kominek po�wiêcony twórcy �wia-
towego skautingu, Robertowi Baden-Po-
wellowi, przygotowa³a Dru¿yna Harcerska
�Migama³apka� z Rzeszowa.

               phm. Iwona Wo�niak
              Komendant ZHP ZDDS Tyczyn
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Bezp³atne dy¿ury
prawne

W siedzibie Gminnego Centrum
Informacji w Tyczynie, ul. Rynek 25, raz
w miesi¹cu w godz. 10.00-14.00 skorzy-
staæ mo¿na z bezp³atnych porad prawni-
ka. Daty dy¿urów: 24 marca br., 14 kwiet-
nia br.,12 maja br., 9 czerwca br.

Dyrektorowi Szko³y Podsta-
wowej w Matysówce

Pani Lidii Kupiszewskiej
wyrazy wspó³czucia

powodu �mierci

MÊ¯A
sk³adaj¹:
 Gminnego Zespo³u Obs³ugi Szkó³
 w Tyczynie

18 lutego br. w SP w Borku Starym
rozegrany zosta³ XIV Turniej Tenisa Sto-
³owego o Puchar Burmistrza Gminy Ty-
czyn zorganizowany przez LKS �Jar� Kiel-
narowa w rocznicê za³o¿enia Klubu.

W turnieju startowa³o 62 zawod-
ników i zawodniczek z Borku St., Kielna-
rowej, Tyczyna i Budziwoja. O zwyciêstwo
tradycyjnie walczy³y ekipy Borku Stare-
go i Kielnarowej. Tym razem, dziêki znacz-
nej przewadze w kategoriach najm³od-
szych zwyciê¿y³a ekipa z Kielnarowej zdo-
bywaj¹c 131 pkt przed Borkiem Starym 108
pkt, Tyczynem 13 pkt i Budziwojem 12 pkt.

Wyniki indywidualne:
klasy IV i m³odsze:
dziewczynki: I m. Paulina Wanat, II m.
Klaudia Wanat, III m. Joanna Oczo�,
IV m. Agnieszka Buczek; ch³opcy: I m.
Olek Czaja, II m. Kamil Barañski, III m.
Mateusz Zawi³o, IV m. Bartosz Ksi¹¿ek -
wszyscy z Kielnarowej;
klasy V i IV:
dziewczyny: I m. Dorota Rz¹sa Kielnaro-
wa, II m. And¿elika Paluch, III m. Agata
Wania obie z Borku Starego, IV m. Joanna
Fornal Kielnarowa; ch³opcy: I m. Marcin
�wist, II m. Nikodem Franczykowski obaj
z Borku Starego, III m. Przemys³aw Kapli-
ta Kielnarowa, IV m. Marcin Wania;

Tenis sto³owy

* W Jedliczu rozegrany zosta³ III Woje-
wódzki Turniej Klasyfikacyjny w katego-
rii kadetów. W�ród najlepszych w woje-
wództwie nie zabrak³o te¿ zawodników
z Jaru Kielnarowa, którzy swym startem
potwierdzili przynale¿no�æ do czo³ówki
Podkarpacia. W kat. tej limit imienny ma
OTK Marta Makowiecka, na 4 m. uplaso-
wa³a siê Jagoda Ziemiañska, 7 by³a Doro-
ta Rz¹sa, 9 Sylwia Pa�ko, za� 20 Iwona
Paluch. W�ród ch³opców 4 m. zaj¹³ Da-
wid �l¹czka, a 24 by³ Piotr Basta.
* W dniach 18-19 lutego br. Marta Mako-
wiecka bra³a udzia³ w Ogólnopolskim Tur-
nieju Kwalifikacyjnym w Wa³czu.
* W dniach 4 i 5 marca br. na sali WSIZ
w Kielnarowej rozegrany zostanie III Wo-
jewódzki Turniej Kwalifikacyjny w kat.
m³odziki i junior. Limit imienny na Ogól-
nopolski Turniej Klasyfikacyjny w kate-
gorii m³odziki posiadaj¹ Dorota Rz¹sa
i Jagoda Ziemiañska, za� w turnieju Wo-
jewódzkim z reprezentantów Jaru wystar-
tuj¹  w m³odzikach Ewa Ziaja, w juniorach
Sylwia Pa�ko, Marta Makowiecka, Doro-
ta Rz¹sa, Jagoda Ziemiañska, Karol Wa-
nie i reprezentuj¹ca w tym sezonie GIM-
TIM Stalowa Wola Joanna Rz¹sa.

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.

Stanowisko oferowane       numer oferty
- drobiarz-garma¿er 783
- konstruktor odzie¿y 782
- samodzielny ksiêgowy 781
- operator zwy¿ki 780
- kelner 779
- masa¿ysta - rehabilitant 778
- kierowca kat. C+E 777
- przedstawiciel handlowy 773
- krawcowa 768
- magazynier 767

Je�li szukasz pracy...

Ryszard Rz¹sa

Uczestnicy turnieju wraz z organizatorami i p. Burmistrzem po og³oszeniu koñcowych wyników

gimnazjum:
dziewczyny: I m. Sylwia Pa�ko Budziwój,
II m. Joanna Rz¹sa, III m. Iwona Paluch
obie z Kielnarowej, IV m. Karolina Kru-
czek Borek Stary; ch³opcy: I m. Dawid
�l¹czka Borek Stary, II m. Piotr Basta Ty-
czyn, III m. Karol Wania, IV m. Krzysztof
D¹bczyk obaj z Borku Starego.

Wszyscy finali�ci oraz najm³odsze
uczestniczki turnieju Gabriela Pietras
z Borku Starego i Monica Maisto z Kiel-
narowej (obie z I klas) otrzyma³y nagrody
rzeczowe, a dru¿yna z Kielnarowej okaza-

³y puchar, który osobi�cie wrêczy³ Bur-
mistrz p. Kazimierz Szczepañski.

Organizatorzy sk³adaj¹ podziêko-
wania dla Burmistrza - za ufundowanie
nagród, pana Zbigniewa Biegi - za pomoc
w przeprowadzeniu turnieju i dyrektora
Lucjana Osiad³ego udostêpnienie sali
sportowej przy SP w Borku Starym.

Zarz¹d �Jaru� planuje rozegranie ju-
bileuszowego XV turnieju z udzia³em zawod-
ników z powiatu rzeszowskiego. Imprezê
mo¿e uda siê zorganizowaæ w nowej sali
sportowej przy Gimnazjum w Tyczynie.

II liga.
* Rozgrywki w II lidze osi¹gnê³y pó³me-
tek. Reprezentuj¹ce nasz¹ gminê dru¿yny
z Kielnarowej zajê³y odpowiednio: kobie-
ty VII miejsce, a mê¿czy�ni X. Obie dru¿y-
ny bêd¹ w rundzie rewan¿owej walczyæ
o utrzymanie siê w tej klasie.
* Mê¿czy�ni z Jaru rozegrali pierwszy
mecz rundy rewan¿owej ulegaj¹c u siebie
dru¿ynie KSOS Kraków 4:6. Punkty zdo-
byli Pawe³ W³odyka 2,5 i Mi³osz Sawczak
-1,5.
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OG£OSZENIE
O ODOWO£ANIU PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

Burmistrz Gminy Tyczyn odwo³uje og³oszony na dzieñ 14 marca 2006 r.
pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacjê) w czê�ci dotycz¹cej  zbycia dzia-
³ek: nr 473/4, 473/6, 473/7 po³o¿onych w Borku Starym z uwagi na mylnie podan¹ do
ogólnej wiadomo�ci cenê wywo³awcz¹ dla tych dzia³ek.

Faktyczna cena wywo³awcza wynosi 12.000 z³, a nie jak mylnie podano
w og³oszeniu 1.200 z³.

Gmina Tyczyn, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, (017) 22 19 310,
www.tyczyn.pl, e-mail: tyczyn@intertele.pl,

og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
na zbycie nieruchomo�ci po³o¿onych w Gminie Tyczyn w miejscowo�ci
> Borek Stary - dz. nr 473/4 pow. 0,75 ha, dz. nr 473/6 pow. 0,50 ha, dz. nr 473/7 pow.
0,31 ha, KW 44255, niezabudowana, rolnicza przestrzeñ produkcyjna, cena wywo-
³awcza 12.000 z³, wadium 1.200 z³, minimalne post¹pienie 120 z³.

Przetarg odbêdzie siê 11 kwietnia 2006 r. o godz. 9.15 w sali posiedzeñ Urzê-
du Gminy i Miasta w Tyczynie, ul. Rynek 18.

Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³ata wadium w gotówce na konto UGiM
w Banku Spó³dzielczym w Tyczynie nr konta: BS Tyczyn 8091640008-2001-0000-
0286-0018 lub w kasie Urzêdu do dnia 7 kwietnia 2006 r. Przed otwarciem przetargu
uczestnik przetargu zobowi¹zany jest do przedstawienia Komisji przetargowej ory-
gina³u potwierdzaj¹cego wp³atê wadium (w przypadku rozdzielno�ci maj¹tkowej na
wp³acie winny znajdowaæ siê imiona i nazwiska wszystkich osób nabywaj¹cych
nieruchomo�æ). Przy wp³acie wadium na dowodzie wp³aty nale¿y wpisaæ numer
dzia³ki i miejscowo�æ.

Wadium wp³acone przez uczestnika, który wygra³ przetarg, zalicza siê na po-
czet ceny nabycia nieruchomo�ci. Wadium wp³acone przez innych uczestników
przetargu podlega zwrotowi w kasie UGiM w  Tyczynie niezw³ocznie po odwo³aniu
albo zamkniêciu przetargu jednak nie pó�niej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo-
³ania, zamkniêcia, uniewa¿nienia lub zakoñczenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wp³ata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomo�ci winna nast¹piæ przed
zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony w ci¹-
gu 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu. Nabywcy, który nie ui�ci³ op³aty
w wy¿ej wymienionym terminie, jak równie¿, który nie stawi siê bez usprawiedliwie-
nia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, nie przys³uguje roszczenie
prawa w³asno�ci nieruchomo�ci, a wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zwi¹zane z nabyciem nieruchomo�ci ponosi nabywca nieruchomo�ci
(op³aty s¹dowe i notarialne).

Burmistrz Gminy Tyczyn zastrzega sobie prawo do odwo³ania og³oszonego
przetargu z wa¿nych powodów.

Szczegó³owe informacje o sprzedawanych nieruchomo�ciach oraz przetargu
mo¿na uzyskaæ w UGiM w Tyczynie pok. 11, tel. (0-17) 22 19 310 w. 11

OG£OSZENIE  O  PRZETARGU

    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

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje  mieszkañców  gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
 od 8.00 do 15.00 (I piêtro)

Stowarzyszenie Trze�wo�ciowe
�Wyzwolenie� zaprasza mieszkañ-
ców Doliny Strugu na

comiesiêczne
spotkania modlitewne

do ko�cio³a parafialnego w Tyczynie
w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca.

Biblioteka Publiczna
i Dom Ludowy w Budziwoju

zapraszaj¹ Panie na program artystyczny
�Naprawdê jaka jeste�
                        - nie wie nikt...�
5 marca br. o godz. 17.00, sala DL.
W programie:
- monta¿ s³owno - muzyczny w wyko-
naniu dzieci i m³odzie¿y z Budziwoja,
- wystêp zespo³u �Katarzynki�
  ,,,z Tyczyna.

10 marca br. (pi¹tek) obradowaæ
bêdzie Rada Miejska w Tyczynie. Porz¹-
dek obrad przewiduje podjêcie uchwa³
w sprawach:
> zatwierdzenia planu pracy Komisji Re-
wizyjnej na 2006 r.,
> zmiany uchwa³y dot. bud¿etu Gminy
Tyczyn na 2006 r.,
> zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredy-
tu na zadanie pod nazw¹ �Budowa hali
sportowej przy Gimnazjum w Tyczynie�,
> Gminnego Programu Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w 2006 r.,
> Gminnego Programu Przeciwdzia³ania
Narkomanii,
> uchwalenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli,
> uchwalenie statutów so³ectw i statutu
Zarz¹du Osiedla,
> oddania nieruchomo�ci w wieczyste
u¿ytkowanie,
> skargi na dzia³alno�æ Burmistrza,
> wydawania czasopisma �G³os Tyczyna�.

Ponadto radni zapoznaj¹ siê ze
sprawozdaniem z pracy Komisji Rewizyj-
nej w 2005 r. oraz z informacj¹ o pracy Bur-
mistrza w II pó³roczu 2005 r.

Sesja Rady Miejskiej



14 G£OS TYCZYNA    5/2006

G£OS  TYCZYNA
- dwutygodnik. Redaguje Kolegium w sk³adzie: Jerzy J. F¹fara - redaktor naczelny,
Jacek Kotula, 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

Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Mi³o�ników Ziemi Tyczyñskiej.
Adres Wydawcy: Urz¹d Gminy i Miasta, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, tel. 22-19-310, e-mail: glos@intertele.pl     www.tyczyn.pl
Sk³ad i ³amanie: Pracownia Komputerowa UGiM w Tyczynie.         Druk: Drukarnia �Kolor�, Tyczyn, ul. Ko�ciuszki 4a, tel. 22-99-345
Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak¿e opatrywania ich
w³asnymi tytu³ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia³ów i nie odpowiada za tre�æ og³oszeñ. Pogl¹dy wyra¿ane
w artyku³ach s¹ pogl¹dami ich autorów a nie wydawcy. ISSN 1231-4609

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, wszystkie
media na dzia³ce.
(149/2)              Tel. 0-692-812-549, 088-066-55-23

Nowo
otwarty sklep

* firanki    * obrusy
* bie¿niki     * zas³ony

* po�ciel
Tyczyn, Rynek 19

(wej�cie od podwórza)

Nowo otwarte Biuro Rachunkowe
oferuje us³ugi w zakresie:

* pe³nej ksiêgowo�ci
* podatkowa ksi¹¿ka przychodów i rozchodów
* rozliczenia US - PIT, CIT, VAT
* rozliczenia z ZUS

               Tyczyn, ul. Mokra Strona 7
Lic.MF 963/96           tel. 22-93-351; 603-944-161

Niemiecki - korepetycje
Tyczyn, tel. 502-636-111

Sprzedam mieszkanie M-5 w Tyczynie na Pu³anku, ko³o
szko³y.
(148/3)                  Tel. 017-22-19-582 (wieczorem)

pod tym numerem od godz. 15.30 w dni  powszednie,
i �wiêta zg³aszaæ mo¿na przypadki

awarii sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej,
obs³ugiwanej przez Przedsiêbiorstwo  Gospodarki Komu-
nalnej �Eko-Strug� w Tyczynie.

W godzinach pracy Spó³ki awarie 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

Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 1,60 ha w Kielnaro-
wej-Czerwonkach (gaz na dzia³ce).
(150/2)                                          Tel. 017-22-91-627

Do wynajêcia mieszkanie 30 m w Tyczynie.
(151/2)                                       Tel. 017-22-19-476

Zostañ konsultantk¹ AVON!
Nowy program dla konsultantek
- bez inwestycji, 0 z³ wpisowe
- 9 prezentów o warto�ci ok. 600 z³
- dostawa paczki gratis,         - termin p³atno�ci 14 dni
(45/2)               Tel. 017-85-76-907; 0-604-237-692

M³oda dyspozycyjna z okolicy z Tyczyna poszukuje
pracy sprzatanie lub opieka nad dzieckiem
(46/1)                                              Tel. 888-973-252

Sprzedam dzia³kê roln¹, widokow¹ o pow. 0,28 ha
po³o¿on¹ na terenie gm. Lubenia - przy drodze asfalto-
wej. Cena do uzgodnienia.
(152/1)               Tel. 017-22-93-040; 663-686-409

STRUG-PEX 2, Tyczyn, ul. Podwale 27 a,
 tel. 017-22-19-101; 603-752-965; 512-482-662

Opony na ka¿de ko³o nowe i bie¿nikowane
* osobowe * dostawcze * terenowe
* ciê¿arowe* rolnicze * motorowe
      po atrakcyjnych cenach
      hurtowych i detalicznych.
Wymiana opon osobowych 30 z³ komplet.
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