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W³adze samorz¹dowe zapraszaj¹
do udzia³u w gminnych

uroczysto�ciach z okazji 215-tej
rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3-Maja

które odbêd¹ siê 3 maja br. (�roda)

Program obchodów:
godz. 9.00
     - Msza �w. w intencji Ojczyzny
        w ko�ciele parafialnym w Ty-
        czynie,
     - z³o¿enie kwiatów pod pomni-
       kiem Czynu Patriotycznego
       oraz Tablic¹ upamiêtniaj¹c¹
       Konstytucjê z 1791 r.
godz. 10.00
    - akademia okoliczno�ciowa
       w sali M-GOK przygotowana
       przez m³odzie¿ z Gimnazjum
       Publicznego im. Jana Paw³a II
       w Tyczynie

                                                                                          Tyczyn, dnia 20 kwietnia 2006 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Tyczynie

Rada Miejska w Tyczynie, po zapoznaniu siê z pismem Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, na sesji w dniu 20 kwietnia 2006 r. wyra¿a swoje
negatywne stanowisko w sprawie po³¹czenia Gminy Tyczyn z Miastem Rzeszów.

Gmina Tyczyn zajmuje powierzchniê 82,4 tys. km2; w jej sk³ad, oprócz licz¹ce-
go 638 lat miasta, wchodz¹ wsie: Bia³a, Borek Stary, Budziwój, Hermanowa, Kielna-
rowa oraz Matysówka. Gmina ma charakter rolniczo-przemys³owy, lecz miasto
Tyczyn stanowi znacz¹cy o�rodek edukacji i ¿ycia gospodarczego.

Gmina dysponuje dobr¹ infrastruktur¹ techniczn¹, ma nowoczesn¹ sieæ tele-
komunikacyjn¹, powa¿nie zaawansowana jest budowa sieci wodoci¹gowej i kanali-
zacji. Posiada tak¿e dobre warunki dla inwestycji mieszkaniowych i rozwoju dzia³al-
no�ci gospodarczej.

W 1997 r. Gmina Tyczyn znalaz³a siê w gronie wyró¿nionych przez Gazetê
Wyborcz¹ w Rzeszowie za �gospodarskie podej�cie i ca³okszta³t dzia³añ na rzecz
o¿ywienia gospodarczego i promocji gminy�, a rok pó�niej w Z³otej Setce Gmin
w uznaniu za dynamiczny rozwój lokalny w latach 1994-1997. Równie¿ w 1998 r.
zdoby³a tytu³ �Gmina Jakich Ma³o� za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie kultury
i o�wiaty, natomiast w 2003 r. znalaz³a siê w I klasie w kategorii ma³ych miast
w �Wielkim Rankingu Miast� za aktywno�æ gospodarcz¹, aktywno�æ obywatelsk¹,
rozbudowê infrastruktury i przyci¹gnie nowych mieszkañców. W 2004 r. Gmina
Tyczyn zdoby³a tytu³ �Gminy Fair Play�, a w 2005 r. certyfikaty �Przejrzystej Polski�
i �Gminy Przyjaznej �rodowisku�.

Gmina z powodzeniem realizuje kolejne zadania s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb
swoich mieszkañców, a ukszta³towana historycznie wspólnota miasta z s¹siednimi
so³ectwami oparta jest o wiêzi spo³eczne, gospodarcze i kulturowe.

Negatywne stanowisko w sprawie po³¹czenia Gminy Tyczyn z Miastem
Rzeszów uzasadnione jest równie¿ opini¹ mieszkañców wyra¿on¹ w konsultacjach
dotycz¹cych w³¹czenia do Rzeszowa so³ectw Bia³a i Matysówka oraz czê�ci so³ec-
twa Budziwój. Konsultacje te przeprowadzone by³y w pa�dzierniku 2004 r. i 78%
bior¹cych w nich udzia³ wypowiedzia³o siê przeciwko w³¹czeniu swoich miejscowo-
�ci do Rzeszowa.

Maj¹c na uwadze potrzebê wspó³pracy Gminy Tyczyn z Rzeszowem, Rada
Miejska w Tyczynie uwa¿a, ¿e p³aszczyzn¹ wspó³dzia³ania powinien byæ Rzeszow-
ski Obszar Metropolitarny.

                                                                                      Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

                                                                                                    Antoni  JONKISZ

Istniej¹ca w Budziwoju przez wie-
le lat Spó³ka Wodna, w latach 90-tych zo-
sta³a rozwi¹zana. Dzi�, ze wzglêdu na brak
konserwacji urz¹dzenia melioracyjne prze-
sta³y nale¿ycie funkcjonowaæ i uleg³y
zniszczeniu. A okazuje siê, ¿e nieodwo-
nione pola, zaro�niête rowy, zasypane
przepusty s¹ przyczyn¹ podtopieñ zabu-
dowañ i znacznych szkód w uprawach.

Jak ju¿ informowali�my,  9 kwiet-
nia br. w Klubie Country, z udzia³em
46 osób odby³o siê zebranie mieszkañców
wsi Budziwój zainteresowanych reakty-
wacj¹  Spó³ki Wodnej. W zebraniu  uczest-
niczy³ tak¿e Burmistrz Gminy i zaproszeni
go�cie. Mieszkañcy spo�ród siebie
wybrali 11 osobowy sk³ad Spo³ecznego
Komitetu Spó³ek Wodnych, w sk³ad
którego weszli:
- Grzegorz Wi�niewski
                     (017-22-91-561; 601-620-755),
- Grzegorz Jacek (017-22-93-738),
- Mariusz Sala (017-22-91-603),
- Zbigniew Inglot
                      (017-23-02-504; 602-249-777),
- Janusz Ciebiera (017-22-99-768),
- Marian Kozik (017-22-19-020),
- Kazimierz Myrda (605-439-875),
- Andrzej Homik (017-22-99-755),

Budziwój

Jest spó³ka wodna

Dy¿ur Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej

Antoniego Jonkisza

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

  Najbli¿szy dy¿ur
8 maja 2006 r.

                      El¿bieta Opaliñska

- Jan Prêdki (017-22-19-985),
- Zdzis³awa Kozik (017-22-19-152),
- Henryk Kamiñski.

Urz¹dzenia melioracyjne jakie znaj-
duj¹ siê na terenie Budziwoja to:
- obszar zmeliorowany 845 ha,
- obszar zdrenowany 632 ha,
- rowy melioracyjne 24170 mb,
- przepusty 149 szt.,
- wyloty drenarskie 76 szt.,
- studzienki drenarskie 22 szt.
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W ho³dz ie  Janowi  Paw³owi  I I
Borek Stary

Program s³owno-muzyczny. Na pierwsz¹ rocznicê �mierci Jana
Paw³a II szkolna m³odzie¿ przygotowa³a program s³owno-muzycz-
ny, który prezentowa³a w niedzielê, 2 kwietnia br. podczas Mszy
�w. w ko�ciele parafialnym. Zgromadzeni jeszcze raz mogli prze-
¿yæ przedstawione w wielkim skrócie najwa¿niejsze wydarzenia
z okresu pontyfikatu naszego Wielkiego Rodaka.
          Zaakcentowane zosta³y Jego szczególne zawierzenie Mat-
ce Bo¿ej, niestrudzone pielgrzymowanie, umi³owanie m³odzie¿y,

                                                           Janina Trzyna

Konkursy. W marcu br. Parafia oraz Akcja Katolicka w Borku
Starym og³osi³y konkursy zwi¹zane z Ojcem �wiêtym Janem Paw-
³em II. W konkursach wziêli udzia³ uczniowie szkó³ podstawo-
wych z terenu parafii. Konkursy by³y przeznaczone dla dzieci
z klas IV-VI, ale do czê�ci plastycznej w³¹czy³y siê te¿ dzieci m³od-
sze. Konkursy zorganizowano z okazji I rocznicy �mierci Ojca �w.
Jana Paw³a II.
           W konkursie plastycznym �Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II
w oczach dziecka� I nagrodê zdoby³ Mateusz Biega z kl.V,
II  Marcin �wist z kl.VI, a III Sabina Ossoliñska z kl.I. Wyró¿nie-
nia otrzymali: Sylwia Fuglewicz z kl.III, Monika Fuglewicz
z kl.I, Agata Kalita z kl.V, Agata Krajewska z kl.V, Anna Horyñ
z kl.VI, Tomasz Ku�nierz z kl.IV, Aneta Krzanowska z kl.IV oraz
Agnieszka Cis³o z kl.VI.

W konkursie pytañ: �Jak wspominasz postaæ Ojca �wiê-
tego Jana Paw³a II� i �Jak prze¿y³e� dni �mierci i pogrzebu Ojca
�w. i jakie uczucia Ci wtedy towarzyszy³y�, uczniowie naszej szko³y

zdobyli nastêpuj¹ce nagrody: Arkadiusz Nowak z kl.VI - I miej-
sce i Sylwia Siwiec z kl.IV - II m. Ponadto wyró¿nienia otrzymali:
Wioletta Wieczerzak i Arkadiusz Patrzyk, obydwoje z kl.V.

Pozwolê sobie zacytowaæ s³owa komisji konkursowej:
Dziêkujemy wszystkim dzieciom za udzia³ w konkursie z tak
wa¿nej okazji rocznicy �mierci Ojca �w. Jana Paw³a II, wielkie-
go Polaka, który wszczepi³ w nasze serca tyle nadziei i jak dzie-
ci okre�li³y w pracach nazywaj¹c go >proboszczem �wiata, nie-
strudzonym pielgrzymem, dobrym pasterzem dbaj¹cym o swoje
owce, orêdownikiem pokoju, mi³o�nikiem m³odzie¿y �wiata<
itp. Jeszcze wiele prac nale¿a³oby nagrodziæ, ale niestety nie
jest to mo¿liwe. Mamy nadziejê, ¿e Ojciec �wiêty raduje siê
w niebie, ¿e dzieci Go tak doceni³y w swoich pracach konkurso-
wych. Gratulujemy nagrodzonym, dziêkujemy nauczycielom,
ksiê¿om za trud i zaanga¿owanie w³o¿one w to dzie³o.

Nagrody zosta³y wrêczone po zakoñczeniu niedzielnej
Mszy �w. w dniu 2 kwietnia 2006 r., a nagrodzone prace mo¿na
ogl¹daæ w ko�ciele parafialnym.

W imieniu ca³ego grona pedagogicznego dziêkujê wszyst-
kim uczestnikom konkursu za udzia³ i gratulujê zwyciêzcom oraz
wyró¿nionym a organizatorom za trud w³o¿ony w przygotowanie.

cierpienie w ostatnich chwilach ¿ycia i przebieg uroczysto�ci po-
grzebowych. Do poszczególnych tre�ci dobrane by³y znane pie-
�ni, np. �Papie¿u Pielgrzymie�, �Matko przed Twoim obrazem�,
�Stary krzy¿�. Przez ca³o�æ monta¿u przewija³ siê motyw s³ynnej
�Barki� - ulubionej pie�ni Jana Paw³a II. Nowe s³owa tej pie�ni
podkre�la³y Jego postawê wobec misji apostolskiej, któr¹ trakto-
wa³ jak s³u¿bê na ca³e ¿ycie.

Program zosta³ równie¿ zaprezentowany na szkolnym apelu
w dniu 3 kwietnia br. oraz bêdzie pokazany w Klasztorze oo. Domi-
nikanów.

                                                         Lucjan Osiad³y

Inscenizacja. Na ca³ym �wiecie, a w Polsce szczególnie, obcho-
dzono w pierwszych dniach kwietnia I rocznicê �mierci naszego
wielkiego Rodaka, papie¿a Jana Paw³a II.

Uczniowie Szko³y Podstawowej oraz ca³a spo³eczno�æ wsi
uczci³a pamiêæ papie¿a- Polaka wyj¹tkowo uroczy�cie.

W sobotê, 1 kwietnia br. w pó�nych godzinach wieczor-
nych ko�ció³ p w. Wniebowst¹pienia Pañskiego w Kielnarowej
t³umnie wype³ni³ siê wiernymi. Ks. proboszcz S³awomir Balawen-
der powita³ wszystkich zgromadzonych oraz ksiêdza rekolekcjo-
nistê. Doro�li, m³odzie¿ i dzieci przybyli, aby modliæ siê w intencji
beatyfikacji i kanonizacji Jana Paw³a II oraz daæ wyraz swojej nie-
s³abn¹cej pamiêci o Jego postaci i nauczaj¹cych s³owach.

Uczniowie klas IV-VI przedstawili inscenizacjê pt. �Prze-
cie¿ nie ca³y umieram. To, co we mnie niezniszczalne trwa�. Ukazy-
wa³a ona drogê Karola Wojty³y od czasów dzieciñstwa w Wado-

Kielnarowa
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wicach po Jego rzymski pontyfikat i bolesn¹ �mieræ 2 kwietnia
2005 r. o godz. 21. 37.

W siedmiu scenach pokazuj¹cych sportowe dzieciñstwo,
studenck¹, teatraln¹ m³odo�æ, lata wojny i kap³añstwa w Krako-
wie, wybór na stolicê Piotrow¹ i �mieræ - uczniowie przybli¿yli
postaæ ma³ego Lolka, potem kardyna³a Wojty³y i papie¿a Jana
Paw³a II. Ich grê wzbogaci³y rozlegaj¹ce siê w ko�ciele autentycz-
ne s³owa Ojca �wiêtego modl¹cego siê i przemawiaj¹cego do wier-
nych, szczególnie za� do m³odzie¿y.

Ko�ció³ rozbrzmiewa³ te¿ muzyk¹. Wszyscy wierni �pie-
wali przy akompaniamencie piêknej muzyki organowej ukochan¹
pie�ñ Papie¿a, która wyprowadzi³a Go z Polski do Watykanu, Bar-
kê. Dzieci od�piewa³y te¿ piosenkê pt. �Lolek�, której s³owa umoc-
ni³y wszystkich w przekonaniu, ¿e �nie ma lepszego od Jana

Paw³a II�. Ca³emu wystêpowi towarzyszy³ piêkny nastrój powagi
i zadumy, podkre�lony jeszcze muzyk¹ i gr¹ �wiate³ w tle. Przy
d�wiêkach bij¹cych o 21.37 dzwonów uroczysto�æ koñczy³a siê
odczytaniem piêknego, pe³nego osobistych refleksji wiersza, któ-
ry specjalnie na tê uroczysto�æ napisa³a jedna z mieszkanek Kiel-
narowej. Wzruszeni aktorzy u³o¿yli z zapalonych zniczy wielkie
p³on¹ce serce jako symbol swojej mi³o�ci i przywi¹zania oraz znak,
¿e odpowiadaj¹ na poszukiwania Ojca �wiêtego i teraz oni przy-
chodz¹ do Niego.

Uroczysto�æ zakoñczy³a siê odmówieniem Apelu Jasno-
górskiego przez wszystkich zgromadzonych.

                                                            Agata Klatka

Stowarzyszenie Trze�wo�ciowe �Wyzwolenie�
Doliny Strugu zaprasza wszystkich, dla których wa¿ne s¹
sprawy trze�wo�ci w regionie oraz osoby, które pragn¹
modliæ siê o trze�wo�æ dla osób nadu¿ywaj¹cych alkoho-
lu, na III Pielgrzymkê do Sanktuarium Matki Bo¿ej
£askawej w Chmielniku. Pielgrzymka pod has³em
�Z Maryj¹ Matk¹ Nadziei wkraczamy w trze�we ¿ycie�
odbêdzie siê w dniu 1 maja 2006 r. Zbiórka i wyj�cie
o godzinie 8.30 sprzed ko�cio³a parafialnego w Tyczynie.

                                                   Za Zarz¹d ST �Wyzwolenie�
                                         Tadeusz Keina

Do Matki Bo¿ej £askawej

W okresie wielkanoc-
nym s³u¿bê przy Grobie Pañskim
w ko�ciele parafialnym w Kiel-
narowej pe³ni³a stra¿ grobowa
z³o¿ona ze stra¿aków miejscowej
jednostki Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej i ministrantów. Stra¿ po-
siada nowe stroje wzorowane na
tzw. Turkach.

Inicjatorem wyposa¿enia
kielnarowskich stra¿aków

Stra¿ Grobowa i poczet sztandarowy OSP Kielnarowa po Rezurekcji,
16 kwietnia 2006: ks. proboszcz S³awomir Balawender, ks. Piotr Stecz-
kowski oraz stra¿acy OSP Kielnarowa: Grzegorz Szymkowicz, Do-
minik Lenart, Stanis³aw Stanowski, Leon Bartoñ, Tadeusz Szczoczarz,
Wies³aw Tereszkiewicz, S³awomir Zawi³o, Robert Szymkowicz, Ro-
bert Borowiec, Maciej Stanowski, Piotr Szetela, Janusz Wróbel, Grze-
gorz Stanowski, Bogdan Tereszkiewicz, Micha³ Wróbel, Jan Trawiñ-
ski, Sebastian Skotnicki, Wac³aw Ciura, Marek Stanowski, Krzysztof
Trawiñski, Wies³aw Kaplita, Bartosz Stanowski i Tomasz Janda.

Przy grobie Pana

w paradne stroje jest pochodz¹cy z Bia³obrzegów ksi¹dz pro-
boszcz S³awomir Balawender.

Wszystkim, którzy po�wiêcili swój czas na przygotowa-
nie tych mundurów i pe³nili s³u¿bê, serdeczne podziêkowanie
w imieniu Zarz¹du OSP sk³ada
                                                    Wac³aw Ciura
                                                           Naczelnik OSP Kielnarowa
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29 marca br. w hali sportowej Szko³y Podstawowej
w Hermanowej odby³y siê IV Powiatowe Prezentacje Zespo³ów
Cheerleaders Szkó³ Podstawowych. W prezentacjach wyst¹pi-
³y: �Arabeski� ze SP nr 19 z Rzeszowa, �Bemolki� z Zespo³u
Szkó³ Muzycznych nr 2 z Rzeszowa, �Dziesi¹tka I� i �Dziesi¹tka
II� ze SP z Rzeszowa, �Super Stars� z SP z Lubeni oraz rodzime
zespo³y �Largo� z SP Hermanowa i �Flimero� SP Tyczyn.

                                                         Jolanta Kocy³a

Prezentacje cheerleaderek

Po obejrzeniu 9 prezentacji komisja przyzna³a nastêpuj¹-
ce nagrody:
Grupa m³odsza - I miejsce �Flimero� (zdj.), II m. �Largo�; grupa
starsza - I m. �Flimero�, II m. �Bemolki�, III m. �Dziesi¹tka I�.

Pozosta³e zespo³y otrzyma³y dyplomy i upominki ufun-
dowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie i Burmistrza
Gminy Tyczyn.

Ju¿ po raz czwarty w Szkole Podstawowej w Budziwoju
zorganizowany zosta³ konkurs zwi¹zany ze �wiêtami wielkanoc-
nymi ph. �Wielkanocne kartki i pisanki�. Ta cykliczna impreza
organizowana jest w ramach dzia³alno�ci Gminnego Forum Sa-
mokszta³ceniowego Nauczycieli, jako jedna z wielu form eduka-
cyjno-kulturalnych zaplanowanych na ten rok szkolny.

Celem konkursu by³o kultywowanie i pog³êbianie trady-
cji �wi¹t chrze�cijañskich, rozwijanie aktywno�ci dzieci, prezen-
tacja i popularyzacja zainteresowañ i talentów dzieciêcych.

Dzieci mia³y za zadanie wykonaæ kartki �wi¹teczne oraz
stroiki wielkanocne z materia³ów ekologicznych. Komisja oce-
niaj¹ca prace zwraca³a szczególn¹ uwagê na samodzieln¹ pracê
dziecka, pomys³owo�æ przy doborze materia³ów i technik.

Nagrody przyznano uczniom w dwóch kategoriach:

Wielkanocne kartki i pisanki

Wielkanocne kartki
Klasa I - Anna Dziura - Matysówka, Joanna Maciorek - Kielna-
rowa, Oliwia Borowiec - Budziwój; wyró¿nienie: Robert T³u-
czek - Budziwój, Emilia Fornal i Magdalena Madera - Tyczyn,
Dagmara Rycko - Borek Stary.
Klasa II - Marcin Ku�nierz - Borek Stary, Klaudia Pasierb -
Budziwój, And¿elika Klêsk - Bia³a; wyró¿nienie: Damian Pa³ka
- Budziwój.
Klasa III - Agnieszka Konkol - Budziwój, Weronika Kocur -
Tyczyn, Sylwia Fuglewicz - Borek Stary; wyró¿nienie: Domini-
ka Gierlach - Budziwój.
Klasa ,,O� - Dominik G³ogowski - Budziwój; wyró¿nienie: Mar-
lena Szyszka - Matysówka
�wietlica - Patrycja Kozik - Budziwój, Anna Kmiotek - Maty-
sówka; wyró¿nienie: Urszula Prêdka - Budziwój
Stroiki �wi¹teczne
Klasa I - SP Budziwój kl. Ia; wyró¿nienie: Jolanta Maruszak -
Tyczyn oraz SP Matysówka.
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Z ksiêgarskiej pó³ki

Po trzykroæ warto
Budziwój to szczê�liwa wie�: nie-

bawem jej dzieje nie bêd¹ chyba mia³y ¿ad-
nych tajemnic, a zainteresowani przesz³o-
�ci¹ rodzinnej miejscowo�ci - u³atwione
zadanie. Dziêki rozmi³owanym w historii
autorom lista warto�ciowych ksi¹¿ek, trak-
tuj¹cych o tej miejscowo�ci w gminie Ty-
czyn stale siê wyd³u¿a.

W³a�nie ukaza³a siê kolejny tom
z tego cyklu - �Ko�ció³ w Budziwoju� Te-
resy Borowiec i Reginy Kawy. Nazwiska
wspó³autorek dobrze rokuj¹: Teresa Bo-
rowiec wyda³a w 1994 r. (wraz z bratem
Saturninem) �Z przesz³o�ci Budziwoja�,

obie za� opublikowa³y przed rokiem �Szko-
³ê w Budziwoju w latach 1947-1973�. Naj-
nowsza ksi¹¿ka jest potwierdzeniem, ¿e
najlepiej, gdy do jakiej� pracy przystêpu-
j¹ osoby kompetentne: mo¿na wtedy mieæ
pewno�æ, ¿e wywi¹¿¹ siê z niej nale¿ycie,
i ¿e ich wysi³ki przynios¹ po¿ytek.

Ko�cielne dzieje miejscowo�ci to
warto�ciowe wydawnictwo - i to nie tylko
dla mieszkañców Budziwoja, ale dla ka¿-
dego, kogo ciekawi¹ dzieje wsi galicyjskiej,
przemiany, zachodz¹ce w niej na przestrze-

Klasa II - Karolina Szala - Budziwój.
Klasa III - Justyna Krawczyñ - Matysów-
ka.
Klasa ,�O� - Natalia Migut - Bia³a.
�wietlica - Natalia Zegar - Tyczyn.
Wyró¿nienia
Jagoda Dyga i Sylwia Konkol - Tyczyn,
Anna Szura - Borek Stary, And¿elika
Krzeszowska - Kielnarowa, Grzegorz
Wójcik - Matysówka, Tobiasz Szura -
Borek Stary, Anna Pondo - Tyczyn,
Agnieszka Trzyna - Borek Stary, Joanna
Bury - Tyczyn, Dominika Para - Kielna-
rowa, Kinga Lubas - Tyczyn, Joanna Cy-
zio - Borek Stary,  Marcin Sanecki i Ma-
dzia Skotnicka - Tyczyn, Julia Kuna
i Pawe³ Nowak - Kielnarowa oraz klasa
�0�, Ia i Ib SP Budziwój, a tak¿e  kl. III SP
Matysówka.

Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pami¹tkowe dyplomy, a autorom
najciekawszych prac Pan Burmistrz wrê-
czy³ nagrody.

Na uroczysto�æ rozdania nagród
przybyli autorzy prac wraz z opiekunami,
a tak¿e Pan Burmistrz, który od kilku lat
patronuje tej imprezie. Go�ciom zaprezen-
towany zosta³ program artystyczny
w wykonaniu uczniów klas IV - VI SP
w Budziwoju nawi¹zuj¹cy do tradycji,
zwyczajów i obrzêdów wielkanocnych. Po
czê�ci artystycznej i wrêczeniu nagród
wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na
�wi¹teczny poczêstunek.

Wyra¿amy serdeczne podziêkowa-
nia Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych za przyznanie
�rodków finansowych, na zakup nagród
dla dzieci za ich twórcze pomys³y.

Krystyna Borkowska
Marta Chlebek

SP Budziwój

rzetelnej pracy znale�æ mo¿na istne pere³-
ki obyczajowe, znakomicie �wiadcz¹ce o
wiejskiej rzeczywisto�ci z dawnych cza-
sów.

Ca³¹ ksi¹¿kê mo¿na oceniaæ wy-
³¹cznie z entuzjazmem. Kto�, kto nie zapo-
zna³ siê z dotychczas wydanymi pracami
o Budziwoju (a pamiêtaæ nale¿y jeszcze
o �Historii budziwojskich ch³opów� Wio-
letty Pruchnik), znajdzie w niej do�æ wie-
dzy o historii wsi, by nie musia³ odczu-
waæ niedosytu. Dzieje ko�cio³a - a potem
samodzielnej parafii - nie s¹ wypreparo-
wane jako osobne zagadnienie, ale zgrab-
nie wpisane w koleje losu ca³ej miejsco-
wo�ci. Czytaj¹c tre�æ poszczególnych roz-
dzia³ów trudno doszukaæ siê jakich� bra-
ków: jest tam charakterystyka wsi i miesz-
kañców, s¹ odniesienia do zwi¹zków Bu-
dziwoja z parafi¹ w Tyczynie, jest opis
nieistniej¹cego ko�cio³a i jego patronki,
relacja ze starañ, podejmowanych w celu
erygowania samodzielnej parafii, s¹ przed-
stawienia kapliczek i krzy¿y przydro¿nych
oraz budowy nowej �wi¹tyni, nie zabra-
k³o te¿ biografii ksiê¿y i zakonnic, pracu-
j¹cych lub zwi¹zanych z Budziwojem, a
tak¿e ciekawostek z ¿ycia religijnego wsi.
Wszystko za� ubarwia bardzo bogaty
materia³ ikonograficzny.

�Ko�ció³ w Budziwoju� warto mieæ
- a przede wszystkim przeczytaæ. Tym

z kolei, którzy przemy�liwuj¹ o udokumen-
towaniu przesz³o�ci rodzinnych wsi, po-
leciæ jako wzór: bo gdyby by³o wiêcej rów-
nie starannych i warto�ciowych publika-
cji, nie tylko nasza wiedza o dorobku po-
koleñ, ¿yj¹cych przed nami, wzbogaci³a-
by siê znakomicie, ale i podnios³aby siê
jako�æ lokalnego patriotyzmu - który nie
zawsze i nie wszêdzie jest nale¿ycie doce-
niany. Na szczê�cie w Budziwoju i gminie
Tyczyn ludzie znaj¹ jego warto�æ.
                                                            (wald)

ni wieków, realia sprzed lat. Autorki bo-
wiem, choæ wykorzysta³y wiele �róde³ na-
ukowych, drukowanych b¹d� zarejestro-
wanych w rêkopi�miennych kronikach,
obficie korzysta³y tak¿e z przekazów in-
nego rodzaju: wspomnieñ, opowie�ci, tra-
dycji, nierzadko wrêcz plotek, o tyle god-
nych jednak uwagi, ¿e poprzez przekazy-
wanie z pokolenia na pokolenie zosta³y
one niejako dowarto�ciowane, obdarzo-
ne swego rodzaju nimbem zdarzeñ na po³y
mitycznych. W efekcie, w wielu miejscach

Matka Bo¿a �nie¿na patronka Budziwoja

Banderia kobiet na rowerach, wizytacja bpa Wojciecha Tomaki w 1947 r.
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Informacja z wykonania bud¿etu Gminy w 2005 r.

Bud¿et Gminy Tyczyn po zmianach dokonanych
w ci¹gu roku zosta³ zrealizowany po stronie dochodowej
w wysoko�ci 24.530.571 z³.
Wydatki wykonano w kwocie 24.813.779 z³.
W 2005 r. Gmina zaci¹gnê³a kredyty i po¿yczki na kwotê
1.978.501 z³
Sp³aty wcze�niej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek
wynosi³y 1.566.942 z³
Zad³u¿enie na koniec roku 2005 wynosi³o 7.993.854 z³,
co stanowi 32,5% wykonanych dochodów.

Dochody Gminy w 2005 r.

Co sami zgromadzili�my:
Dochody podatkowe          2.743.907 z³
- podatek od nieruchomo�ci          1.825.776 z³
- podatek rolny            684.037 z³
- podatek le�ny    17.702 z³
- podatek od �rodków transportowych   216.392 z³

Op³aty z mienia komunalnego   241.054 z³
- u¿ytkowanie wieczyste, dzier¿awa,
           czynsze z najmu   191.511 z³
- zwrot za mieszkanie      4.765 z³
- dochody ze sprzeda¿y dzia³ek     44.778 z³

Ró¿ne op³aty   166.892 z³
- op³ata eksploatacyjna      5.156 z³
- op³aty za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu   136.256 z³
- op³ata produktowa      4.066 z³
- op³aty administracyjne      2.264 z³
- op³aty za wpis do ewidencji dzia³alno�ci
           gospodarczej     19.050 z³
- op³ata za koncesjê         100 z³

Wp³ywy z us³ug     14.197 z³
- us³ugi opiekuñcze z zakresu
            pomocy spo³ecznej     11.527 z³
- us³ugi ksero      2.670 z³

Pozosta³e dochody     84.214 z³
- wp³ywy ze sprzeda¿y �G³osu Tyczyna�,
          specyfikacji przetargowych, dzienników
          budowy, ksi¹¿ek, folderów              19.722 z³
- selektywna zbiórka odpadów      4.269 z³
- Powiatowe Biuro Pracy - refundacja
           wynagrodzeñ     59.643 z³
- �rodki Programu POMOST         580 z³

Odsetki     37.114 z³
- od �rodków gromadzonych
            na rachunkach bankowych    13.768 z³
- od nieterminowych wp³at     23.346 z³
Pieniê¿ne darowizny   300.086 z³

£¹cznie zgromadzili�my         3.587.464 z³

Co otrzymujemy:
- udzia³y w podatkach bud¿etu pañstwa          4.263.286 z³
- udzia³y w podatku PIT          4.181.070 z³
- udzia³y w podatku CIT     79.784 z³
- 5% udzia³u w dochodach bud¿etu pañstwa
        (dowody osobiste)      2.432 z³

Dochody z podatków przekazywanych
przez Urz¹d Skarbowy   303.053 z³
- karty podatkowe      2.885 z³
- podatek od czynno�ci cywilnoprawnych   247.160 z³
- podatek od spadków, darowizn                       10.015 z³
- op³aty skarbowe     42.993 z³

Subwencje        11.000.620 z³
- o�wiatowa          8.007.515 z³
- wyrównawcza          2.993.105 z³

Dotacje          4.321.503 z³
- na administracjê rz¹dow¹     99.224 z³
- na przeprowadzenie wyborów     70.286 z³
- na opiekê spo³eczn¹                   3.603.066 z³
- na o�wiatê   359.887 z³
- na zarz¹dzanie kryzysowe      7.000 z³
- na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych   120.000 z³
- dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej     59.000 z³
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
  �rodowiska i Gospodarki Wodnej dla
  Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej      3.040 z³

Refundacja �rodków z funduszy pomocowych
         1.054.645 z³

Struktura dochodów Gminy Tyczyn
w 2005 r.

 

DOCHÓD  NA  1  MIESZKAÑCA  GMINY
W  2005 r.  WYNIÓS£  1.562 z³
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  1. Rolnictwo     22.068 z³
  2. Drogi          1.320.753 z³
  3. Wodoci¹gi          2.025.884 z³
  4. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa   267.243 z³
  5. Administracja publiczna          1.923.912 z³
  6. Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
             przeciwpo¿arowa              96.888 z³
  7. O�wiata i wychowanie (szko³y podstawowe,
             gimnazjum, przedszkola, �wietlice)  11.422.810 z³
  8. Pomoc spo³eczna         4.009.745 z³
  9. Ochrona zdrowia                               140.777 z³
10. Kultura i sport          1.164.308 z³
11. Ochrona �rodowiska                            2.122.843 z³
12. Obs³uga d³ugu   296.548 z³

£¹cznie wydali�my        24.813.779 z³

Wydatki Gminy Tyczyn w 2005 r. wed³ug klasyfikacji bud¿etowej

Inwestycje          5.613.384 z³
Remonty   894.149 z³
Dotacje udzielone przez gminê          2.268.415 z³
Wynagrodzenia i pochodne          8.684.889 z³
�wiadczenia udzielone                   3.819.958 z³
Odsetki od zad³u¿enia            296.548 z³
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce          3.236.436 z³

RAZEM        24.813.779 z³

 

Wodoci¹gi 2.025.884 z³
Drogi 289.598 z³
Urz¹d 43.085 z³
OSP (zakup pomp) 10.083 z³
Zarz¹dzanie kryzysowe 7.000 z³
Przedszkole Budziwój 91.492 z³
Sala gimnastyczna gimnazjum 1.481.390 z³
Ochrona zdrowia 10.274 z³
Dom Samopomocy 175.161 z³
Opieka spo³eczna 5.370 z³
Kanalizacja 1.421.670 z³
O�wietlenie 6.252 z³
Projekt budynku socjalnego przy stadionie 20.500 z³
Biblioteka (zakup sprzêtu i oprogramowania) 25.625 z³

            RAZEM          5.613.384 z³

Burmistrz Gminy Tyczyn
Kazimierz Szczepañski

Wydatki wed³ug kryterium rodzaju

 

Struktura wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2005 r.

WYDATEK NA 1 MIESZKAÑCA GMINY
w 2005 r. WYNIÓS£ 1.580 z³
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Wiano królewny Gertrudy

Gertruda by³a córk¹ króla polskie-
go Mieszka II, a wiêc wnuczk¹ Boles³awa
Chrobrego (ur. ok. 1025). Ze strony matki,
królowej Rychezy, spokrewniona by³a
z niemieck¹ rodzin¹ cesarsk¹ (Ottonem II
i Ottonem III). Jako ¿ona ksiêcia kijow-
skiego  Izjas³awa Jaros³awowicza  (syna
Jaros³awa  M¹drego  i  wnuka W³odzimie-
rza Wielkiego) wiêkszo�æ swego ¿ycia
spêdzi³a na Rusi Kijowskiej. Tam te¿, a tak-
¿e podczas wygnania uk³ada³a ³aciñskie
modlitwy, dopisuj¹c je do otrzymanego
w wianie Kodeksu.

Po d³ugiej dyskusji historyków
polskich, niemieckich i w³oskich ostatecz-
nie uznano zarówno autorstwo Gertrudy
jak i niezwyk³¹ klasê literack¹, teologicz-
n¹, filozoficzn¹ i religijn¹ Modlitewnika.

Jest kilka powodów, aby kwestiê
Modlitewnika Gertrudy uczyniæ spraw¹
szersz¹ i wprowadziæ do �wiadomo�ci hi-
storycznej Polaków. Oto przesuwaj¹ siê
o ponad stulecie dzieje literatury polskiej.
Dotychczas bowiem s¹dzono, ¿e pierw-
szym pisz¹cym Polakiem by³ Mistrz Win-
centy Kad³ubek. Warto ponadto zazna-
czyæ, ¿e tekst Gertrudy reprezentuje naj-
wy¿szy, jak na ówczesne czasy, poziom
teologiczno-filozoficzny i literacko-arty-
styczny. Stawia to polsk¹ królewnê obok
s³ynnych wówczas uczonych niewiast.

Do rangi symbolu, zw³aszcza
w kontek�cie zadañ, jakie stawia³ przed
Polakami Jan Pawe³ II, urasta postawa na-
szej królewny. Gertruda bowiem, spêdziw-
szy w Polsce tylko wczesne dzieciñstwo,
ca³e ¿ycie czu³a siê Polk¹. (W tej sprawie
ruski latopis nie pozostawia  ¿adnych  w¹t-
pliwo�ci).  Przy  silnym  poczuciu  polskiej
to¿samo�ci narodowej  Gertruda  by³a
zarazem  �wiadomym  �obywatelem�  eu-
ropejskiej christianitas, skutecznie za³a-
twiaj¹c swe sprawy na Rusi i w Polsce,
w Cesarstwie i w Stolicy Apostolskiej.

Wykszta³cenie Gertruda zdoby³a
w Niemczech, korzystaj¹c w pe³ni z tego,
co nazwano �renesansem ottoñskim�. Jed-
nak¿e jej postawa daleka by³a od chêci
�eksportu� kultury zachodniej na wschód.
Przy  �cis³ym  zachowaniu  rzymsko- ka-
tolickiej ortodoksji, swój manuskrypt sta-
rannie wzbogaca o te elementy kultury
wschodniej, które wydaj¹ siê jej szczegól-
nie cenne. Przyk³adem mog¹ byæ miniatu-
ry, które poleci³a namalowaæ.

Gertruda Mieszkówna, ruska ksiê¿na, potomkini Piastów, której duchowo�æ
i �wiadomo�æ literack¹ ukszta³towa³a chrze�cijañska Europa Zachodnia - mo¿e byæ
uznana za pierwszego pisarza w naszym kraju.

Jest te¿ niezawodn¹ protektork¹
mnichów pieczerskich i czêsto ich broni
przed wrogo�ci¹ ksi¹¿¹t. Funduje klasz-
tory i ko�cio³y. Ksiê¿na pozostaje na Rusi
do �mierci, nie opuszczaj¹c jej po zgonie
swego mê¿a i tak¿e potem, gdy traci umi-
³owanego syna (synowa Gertrudy, Kune-
gunda-Irena, owdowiawszy wraca do Sak-
sonii za cenê pozostawienia na Rusi ma-
³ych dzieci). Obecno�æ Gertrudy na dwo-
rze kijowskim wp³ywa³a na utrzymywanie
dobros¹siedzkich stosunków Rusi z Pol-
sk¹. Ich wyrazem by³o ma³¿eñstwo Bole-
s³awa Krzywoustego ze Zbys³aw¹ �wia-
tope³kówn¹, wnuczk¹ Gertrudy w 1103 r.
Zbys³awa otrzyma³a w wianie od babki jej
cenny Kodeks. O znacznej pozycji Ger-
trudy na dworze w Kijowie �wiadczy fakt,
¿e gdy zmar³a 4 stycznia 1108 r. Latopisarz
uczci³ j¹ specjaln¹ not¹. Kodeks Gertrudy
wróci³ do Polski, potem wywêdrowa³ na
Wêgry, by w XIII w. trafiæ do Cividale w
p³n. Italii, gdzie znajduje siê do dzisiaj.

Oto jedna z modlitw Gertrudy.

Modlitwa do �wiêtego Krzy¿a
1) Ciebie, �wiêty Krzy¿u,
2) przez Chrystusa, który na tobie, dla
    zbawienia rodzaju ludzkiego poniós³
    mêczeñstwo,
3) ja, niegodna, b³agam ze wzglêdu na
    piêæ ran i najbardziej gorzk¹ �mieræ,
4) której dozna³ na tobie Syn Boga,
    kiedy nas, grzeszników, odkupi³,
5) aby� wyzwoli³ [mnie] od wszystkich
    nieprzyjació³ moich
6) i grzechów, i k³opotów, i utrapieñ,
    którymi jestem uciskana i zwi¹zana,
    tera�niejszych i przysz³ych,
7) i aby� mi by³ pomoc¹ przeciw diab³u
8) i przeciw wszystkim nieprzyjacio³om
    moim, widzialnym i niewidzialnym.
9) Przez [Chrystusa Pana naszego.
                                                     Amen].

Rzadko siê zdarza, ¿e tak odleg³a
historia mo¿e budziæ a¿ tyle pozytywnych
skojarzeñ wspó³czesnych. Warty podkre-
�lenia jest te¿ fakt swoi�cie �wysokiego�
startu literatury i kultury polskiej i tego,
¿e pierwszym  �polskim pisarzem� by³a wy-
kszta³cona i religijna kobieta, ¿ona i mat-
ka, wspomagaj¹ca swego mê¿a w trud-
nych sytuacjach i dr¿¹ca o syna, podczas
jego wypraw wojennych.

Wydaje siê, ¿e warto wiêc wypro-
wadziæ tê tak piêkn¹ i tak zapomnian¹ po-
staæ z mroków dziejów i upowszechniæ ten
buduj¹cy przyk³ad pozytywnych dzia³añ
naszych przodków w relacjach tak ze
Wschodem jak i Zachodem. Byæ mo¿e to
dziêki jej zas³ugom Wielkie Ksiêstwo
Kijowskie do koñca swego istnienia nie
zerwa³o wiêzi ko�cielnej z Rzymem.

�Pocz¹tki narodowego pi�mien-
nictwa w Polsce. Gertruda Mieszkówna
(1025-1108) i jej manuskrypt� - to temat
sympozjum naukowego, jakie 26 kwietnia
br. odby³o siê na Uniwersytecie Kardy-
na³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie.
Konferencja zgromadzi³a najwybitniej-
szych polskich znawców manuskryptu
Gertrudy. W�ród tego elitarnego grona za-
proszonych by³ tak¿e O. Pius Be³ch, do-
minikanin z Borku Starego, badacz hi-
storii, autor wielu dzie³, t³umacz �rednio-
wiecznych dokumentów. Dziêki jego
uprzejmo�ci mamy z �pierwszej rêki� in-
formacje o tym niezwykle wa¿nym nauko-
wym wydarzeniu. I wydawa³o nam siê
w pe³ni zasadne, by podzieliæ siê nimi
z Czytelnikami �GT�.

Matka Bo¿a z manuskryptu Gertrudy

Uwaga  Czyte ln icy!

Nastêpny numer �GT� uka¿e siê
z dat¹ 14 maja 2006 r.

Termin sk³adania tekstów na dyskiet-
ce lub CD up³ywa

8 maja  2006 r.
         Zdjêcia mile widziane.
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W bie¿¹cym roku szkolnym Szko-
³a Podstawowa w Budziwoju po raz pierw-
szy uczestniczy w europejskim projekcie
Spring Day. Uczniowie, pod kierunkiem
nauczycieli, podejmuj¹ dzia³ania zmierza-
j¹ce do upowszechniania nadrzêdnych dla
ka¿dej ludzkiej istoty warto�ci - dobra,
wolno�ci i godno�ci. Temu celowi s³u¿y-
³y m.in. dyskusje o solidarno�ci narodów,
praw cz³owieka, w tym prawa do posza-
nowania godno�ci, prowadzone podczas
spotkañ Klubu M³odego Europejczyka.

W dniu 15 marca odby³a siê deba-
ta na temat przysz³o�ci m³odego pokole-
nia. Naszymi go�æmi byli radni  Gminy Ty-
czyn: Janusz B³oñski i Jacek Kotula. Ko-
rzystaj¹c z obecno�ci osób bior¹cych
czynny udzia³ w kszta³towaniu wizerunku
lokalnego �rodowiska, uczniowie zadawa-
li pytania dotycz¹ce mo¿liwo�ci pozyski-
wania �rodków finansowych z funduszy
Unii Europejskiej oraz inwestycji realizo-

Budziwój

Szkolna debata

wanych i planowanych na terenie naszej
gminy. Jednak obiektem ich szczególne-
go zainteresowania by³y sprawy bezpo-
�rednio zwi¹zane z miejscowo�ci¹, w któ-
rej mieszkaj¹. Na pierwszym miejscu by³
oczywi�cie sport, mo¿liwo�ci jego upra-
wiania w sposób zorganizowany i na te-
renie przeznaczonych do tego celu obiek-

            Bo¿ena Filip, SP Budziwój

�wietlica Wsparcia Dziennego zo-
sta³a utworzona w lutym 2005 r. z funduszu
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych. Siedzib¹ �wietlicy by³
do kwietnia 2006 r. budynek Szko³y Pod-
stawowej w Hermanowej, a obecnie budy-
nek Domu Ludowego.

Placówka dzia³a na podstawie usta-
wy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecz-
nej. Jest czynna w dniach nauki szkolnej -
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach po-
zalekcyjnych. Do �wietlicy aktualnie
uczêszcza 26. dzieci, które bardzo chêtnie
bior¹ udzia³  w zajêciach �wietlicowych.
Czê�æ dzieci ma problemy w nauce, dlate-
go szczególnie wa¿ny jest program zajêæ,
który obejmuje: pomoc w odrabianiu za-
dañ domowych, pomoc w nauce, rozwi¹-
zywanie problemów rówie�niczych i wy-
chowawczych, rozwijanie obowi¹zku sys-

Hermanowa

�wietlica Wsparcia Dziennego

                           Ewelina Osinko

tematycznego przygotowania siê do zajêæ
szkolnych, rozwijanie staranno�ci, rzetel-
no�ci, dok³adno�ci przy odrabianiu zadañ
domowych, kszta³towanie umiejêtno�ci
uczenia siê, rozszerzanie i uzupe³nianie do-
tychczasowo zdobytej wiedzy z ró¿nych
dziedzin ¿ycia.

W czasie zajêæ �wietlicowych jest
te¿ miejsce na zabawê, zajêcia sportowe,
wycieczki krajoznawcze i kulturalne. Jedn¹
z ulubionych form kulturotechniki s¹ pro-
wadzone w �wietlicy zajêcia plastyczne,
poprzez które dzieci rozwijaj¹ swoje zain-
teresowania, kszta³tuj¹ poczucie estetyki
i wyobra�ni. Szczególnie ulubione zajêcie
to malowanie na szkle farbami witra¿owy-
mi, wyrabianie ozdób z papieru, a tak¿e od-
lewów gipsowych. Nieod³¹cznym elemen-
tem ka¿dych zajêæ s¹ zabawy ruchowe. Antoniemu i Grzegorzowi

Lampartom

wyrazy szczerego wspó³czucia
z powodu �mierci ziêcia i szwagra

WIES£AWA  PA£ACA

sk³adaj¹
                  So³tys i Rada So³ecka
                  z Borku Starego

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Rzeszowie informuje, ¿e od 1 kwiet-

nia 2006 r. �wiadectwa zdrowia zwie-
rz¹t konieczne przy sprzeda¿y ciel¹t na

eksport, wydawane s¹ przez miejsco-

wych lekarzy weterynarii posiadaj¹-

cych lecznicê na terenie gminy.

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje  mieszkañców  gminy
i interesantów

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

    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

tów. Okazuje siê, ¿e jako wa¿ny problem
uczniowie postrzegaj¹ brak chodników
wzd³u¿ g³ównych ulic  Budziwoja, co nie
sprzyja bezpieczeñstwu dzieci, zw³aszcza
w drodze do szko³y. Je¿eli chodzi o spra-
wy zwi¹zane z edukacj¹ oczekuj¹, ¿e bêd¹
mia³y swobodny dostêp do zdobywania
wszechstronnego wykszta³cenia.

M³ode pokolenie jest bardzo zain-
teresowane swoj¹ przysz³o�ci¹,  �wiado-
me zachodz¹cych w �wiecie przemian i nie
jest mu obojêtne, w jakich warunkach bê-
dzie uczyæ siê, dorastaæ, a w przysz³o�ci
pracowaæ. Dlatego dziêkujemy panom,
którzy przyjmuj¹c zaproszenia do udzia³u
w szkolnych debatach, wspomagaj¹ szko-
³ê w kszta³towaniu obywatelskich postaw
naszych wychowanków.
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Te i inne oferty pracy znajdziesz
w Gminnym Centrum Pracy

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

Je�li szukasz pracy...

Bezp³atne dy¿ury
prawne

W siedzibie Gminnego Centrum
Informacji w Tyczynie, ul. Rynek 25, raz
w miesi¹cu w godz. 10.00-14.00 skorzy-
staæ mo¿na z bezp³atnych porad praw-
nika. Daty dy¿urów:  12 maja br. oraz
9 czerwca br.

Stanowisko oferowane       numer oferty
- elektromechanik 1932
- mechanik samochodowy 1931
- sprzedawca ryb 1930
- pracownik dzia³u sprzeda¿y 1927
- kasjer 1926
- sprzedawca 1918
- handlowiec 1917
- kosztorysant 1913
- kierownik budowy 1911
- sprzedawca na stoisko miêsne 1910
- osoba do przyuczenia na tynkarza 1908
- tynkarz gipsowy 1905
- sprzedawca 1904

My�lisz o wyje�dzie do pracy
za granicê, ale nie wiesz, od czego nale¿y
zacz¹æ? Poni¿ej radzimy krok po kroku,
jak skutecznie przej�æ od zamiarów do
czynów.

O zatrudnienie jest naj³atwiej
w tych krajach, które ju¿ otworzy³y dla
nas swój rynek pracy. Do tej pory by³y to:
Wielka Brytania,  Irlandia  i  Szwecja. Od
1 maja do³¹cz¹ do nich Hiszpania, Portu-
galia i Islandia. Kolejne kraje, np. Grecja
i Finlandia  mog¹ jeszcze do koñca kwiet-
nia podj¹æ tak¹ decyzjê. W pozosta³ych
pañstwach UE najpierw musisz  otrzymaæ
pozwolenie na pracê. W przypadku kra-
jów z otwartym rynkiem polscy pracow-
nicy s¹ traktowani na równi z miejscowy-
mi, musz¹ tylko dope³niæ okre�lonych
przez dane pañstwo formalno�ci, np. za-
rejestrowaæ siê (Wielka Brytania), uzyskaæ
numer ubezpieczenia spo³ecznego (Irlan-
dia) lub te¿ prawo pobytu (Szwecja) -
szczegó³owe informacje w portalu Eures.
Zazwyczaj potrzebne jest tak¿e konto
w lokalnym banku, otwiera siê je jednak
dopiero po przyje�dzie na miejsce.

¯eby nie ryzykowaæ wyjazdu
w ciemno, najlepiej poszukaæ pracy jesz-
cze w Polsce.  Naj³atwiej  znale�æ  zatrud-
nienie w bran¿y budowlanej, hotelowo-
astronomicznej, s³u¿bie zdrowia i transor-
cie. Niektóre pañstwa, jak Holandia czy
Niemcy; szukaj¹ przede wszystkim pra-
cowników sezonowych.

Zatrudnienia mo¿esz szukaæ na
w³asn¹ rêkê albo zg³osiæ siê do wyspecja-
lizowanej firmy zajmuj¹cej siê po�rednic-
twem pracy.  W pierwszym przypadku naj-
pro�ciej jest skorzystaæ z Internetu; Eu-

         �Newsweek�, 23 kwietnia 2006 r.

Podbij Europê res, sieæ skupiaj¹ca urzêdy pracy z wiêk-
szo�ci europejskich krajów stworzy³a  spe-
cjalny portal z baz¹ ofert zatrudnienia, li-
cz¹cy kilkaset tysiêcy pozycji. Mo¿esz
tak¿e zarejestrowaæ siê w nim i zostawiæ
swoje CV. W przypadku kontaktów
z ewentualnym pracodawc¹ bêdziesz wte-
dy zdany na siebie - nikt nie zweryfikuje
proponowanej przez firmê umowy, a na-
wet  na wstêpn¹ rozmowê bêdziesz mu-
sia³ jechaæ za granicê na w³asny koszt.
Pro�ciej i bezpieczniej jest zwróciæ siê
do jednej z wielu dzia³aj¹cych na rynku
agencji po�rednictwa pracy. Jednak  przed
skorzystaniem z us³ug takiej agencji
sprawdziæ, czy ma ona certyfikat wyda-
wany przez wojewódzki urz¹d pracy.
Lista firm jest dostêpna na stronie inter-
netowej Krajowego Rejestru Agencji
Zatrudnienia.

Uwa¿aj przede wszystkim na agen-
cje ¿¹daj¹ce pieniêdzy za po�rednictwo -
pobieranie takich op³at jest zakazane przez
prawo. Nie musisz siê obawiaæ, ¿e korzy-
staj¹c z us³ug po�rednika, zarobisz mniej,
ni¿ gdyby� sam znalaz³ pracê; za pozyski-
wanie pracowników agencji p³aci firma.
Du¿a, renomowana agencja po�rednictwa
daje przede wszystkim pewno�æ zatrud-
nienia. Zagraniczne firmy, dla których re-
krutuje pracowników w Polsce, s¹ przez
ni¹ dok³adnie sprawdzane. Nie ryzykujesz
wiêc, ¿e twój pracodawca oka¿e siê nie-
wyp³acalny albo bêdzie ciê traktowa³ go-
rzej ni¿ obywatela swojego pañstwa.
Agencja mo¿e pomóc w zakwaterowaniu
lub zorganizowaæ specjalne szkolenia.
Przydatne strony www
www.eures.praca.gov.pl - portal Europej-
skich S³u¿b Zatrudnienia
www.kraz.praca.gov.pl - serwis Krajowe-
go Rejestru Agencji Zatrudnienia

www.pracaizycie.pl - serwis dwutygodni-
ka �Praca i  ̄ ycie za Granic¹�, porady, ofer-
ty pracy
p r a c a . g a z e t a . p l / g a z e t a p r a c a /
0,67737.html - serwis portalu Gazeta.pl,
przydatne informacje o pracy za granic¹
www.praca-za-granica.pl - forum interne-
towe z poradami i ofertami pracy
londynek.net - portal polskiej spo³eczno-
�ci w Wielkiej Brytanii

Blogi emigrantów
ANGLIA
manchester.blox.pl
jeszczeniewiem.blox.pl
formaprzetrwalnikowa.blox.pl
IRLANDIA
donpedro2004.blox.pl
wandaibanda.blox.pl
emigranci.blog.pl
SZKOCJA edynburg.blox.pl
HISZPANIA elcastellano.blox.pl
NIEMCY emigrantka.blogspot.com

Urz¹d Gminy i Miasta w Ty-
czynie przyjmie na sta¿ czterech
absolwentów wy¿szych uczelni
o kierunkach:
- prawo,
- ekonomia,
- dziennikarstwo,
- budownictwo.

Podania oraz dokumenty na-
le¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzê-
du w godz. 7.30-15.30.

Dodatkowe informacje
w pok. 23 (I piêtro),
               tel. 017-22-19-211 w. 23

Sta¿e w Urzêdzie Og³oszenie

Przypomina siê o uregulowa-
niu op³at rocznych za wieczyste
u¿ytkowanie dzia³ek oraz I raty
podatku rolnego i podatku od nieru-
chomo�ci.

Wp³at nale¿y dokonywaæ
w Kasie Urzêdu Gminy i Miasta
czynnej w godz 8.00-12.30 i 13.30-
15.00 lub na konto Gminy Tyczyn

Nr 64 9164 0008 2001 0000
0286 0015.
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Od pocz¹tku br. odby³y siê przetargi na odbudowê dróg
gminnych:
> droga Budziwój, ul. Poselska
Przetarg uniewa¿niono ze wzglêdu na wysok¹ cenê i og³oszono
drugi przetarg, na który wp³ynê³y cztery oferty. Najkorzystniej-
sz¹ przedstawi³a Firma Drogowo-Mostowa Krosno na kwotê
217.972 z³;
> droga Budziwój - Potoki - Hermanowa
Przetarg uniewa¿niono ze wzglêdu na wysok¹ cenê i og³oszono
drugi przetarg, na który wp³ynê³y 4 oferty. Wybrano Firmê
Drogowo-Mostow¹ w Kro�nie za kwotê 49.187 z³.
> droga Bia³a Dworskie
Do przetargu przyst¹pi³o 6 firm drogowych, najkorzystniejsz¹
ofertê przedstawi³o Przedsiêbiorstwo DROGBUD Strzy¿ów na
kwotê 114.390 z³. Termin wykonania zadania do 30 sierpnia br.
Obecnie og³oszono przetargi i przygotowano specyfikacje na:
- odbudowê drogi Borek Stary Borówki odcinek 2996 mb;
przetarg odbêdzie siê 5 czerwca 2006 r.

- Tyczyn Osiedle 600-lecia 6 uliczek, Matysówka II Strona £any
odcinek 500 mb, Hermanowa Ko�ció³ £azy (przetarg  odby³ siê
27 kwietnia 2006 r.).

Og³oszenia o przetargach umieszczone by³y na stronie
internetowej Urzêdu Gminy i Miasta oraz na tablicy og³oszeñ
UGiM.

Zlecono tak¿e opracowanie dokumentacji technicznej na
wykonanie odbudowy dróg: Budziwój ul. S³owicza, Kielnaro-
wa Zagrody, Tyczyn ul. Ogrodowa i ul. Partyzantów.

Przetargi og³oszone zostan¹ po przygotowaniu dokumen-
tacji technicznej i kosztorysów inwestorskich.

Przetargi na drogi

                       Stanis³aw Fr¹czek

Burmistrz Gminy Tyczyn
og³asza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzêdzie Gminy
i Miasta w Tyczynie

pracownik Biura Informacji i Obs³ugi Mieszkañców
zatrudnienie na podstawie umowy o pracê w pe³nym wymiarze
czasu pracy.

Osoba ubiegaj¹ca siê o zatrudnienie powinna spe³niaæ
nastêpuj¹ce wymagania:
1. Niezbêdne
a) wykszta³cenie wy¿sze - prawnicze lub administracyjne,
b) bardzo dobra znajomo�æ obs³ugi komputera,
c) znajomo�æ przepisów samorz¹dowych i pracy UGiM,
d) umiejêtno�æ pracy w zespole,
e) dobry stan zdrowia,
f) niekaralno�æ;
2. Dodatkowe
a) uprzejmo�æ,
b) umiejêtno�æ sprawnej organizacji pracy,
c) samodzielno�æ i odpowiedzialno�æ,
d) znajomo�æ jêzyka angielskiego;
3. Zakres zadañ wykonywanych na stanowisku
a) prowadzenie Biura Informacji i Obs³ugi Mieszkañców
   - kompleksowa informacja mieszkañców;
   - gromadzenie i wydawanie kart informacyjnych dotycz¹cych
     poszczególnych spraw za³atwianych w Urzêdzie,
  - pomoc w wype³nianiu wniosków i podañ,
  - wprowadzanie korespondencji do elektronicznego obiegu
    dokumentów;
b) aktualizacja strony internetowej Gminy;
4. Wymagane dokumenty
a) ¿yciorys (CV),
b) kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwier-
    dzaj¹cych posiadane wykszta³cenie i umiejêtno�ci (orygi-
    na³y dokumentów do wgl¹du),
c) wype³niony kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie �wiadectw pracy,
e) list motywacyjny,
f) o�wiadczenie kandydata o niekaralno�ci,
g) za�wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowot-
    nych do zajmowania w/wym. stanowiska.

Wymagane dokumenty mo¿na sk³adaæ w terminie do dnia
18 maja 2006 r. do godz. 15.30
- osobi�cie w Sekretariacie Urzêdu Gminy i Miasta w Tyczynie,
ul. Rynek 18 pok. 21.;
- za po�rednictwem poczty na adres: Urz¹d Gminy i Miasta
w Tyczynie, Rynek 18, 36-020 Tyczyn z dopiskiem �nabór na
wolne stanowisko pracy w Urzêdzie�.
Prosimy o dopisanie klauzuli: �Wyra¿am zgodê na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó�n. zm.)�.

Lista kandydatów, którzy spe³nili wymagania formalne
oraz informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczona na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu
Gminy i Miasta (www.tyczyn.pl/bip) oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy i Miasta w Tyczynie.

Oddzia³ Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszo-
wie informuje, ¿e z dniem 31 marca 2006 r. zakoñczy³ siê
w Polsce II rok kwotowy, w którym realizowany by³ system
kwotowania produkcji mleka.

Zgodnie z przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r.
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. Nr
93, poz. 897 z pó�n. zm.) ka¿dy producent mleka - dostawca
bezpo�redni, ma obowi¹zek z³o¿yæ w Oddziale Terenowym
ARR informacjê za rok kwotowy o ilo�ci mleka i przetworów
mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie i wprowa-
dzonych do obrotu oraz o ilo�ci mleka wykorzystanego do
produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obro-
tu, przeznaczonych do bezpo�redniego spo¿ycia. Za dostaw-
ców hurtowych informacjê tak¹ z³o¿¹ podmioty skupuj¹ce
mleko.

Informacja roczna winna byæ przekazana do tutejsze-
go Oddzia³u Terenowego Agencji Rynku Rolnego do 14 maja
2006 r.

Je¿eli dostawca bezpo�redni nie przeka¿e informacji
rocznej we wskazanym terminie to utraci swoj¹ indywidualn¹
ilo�æ referencyjn¹ i poniesie karê pieniê¿n¹ w wysoko�ci nie
ni¿szej ni¿ 100 euro.
Do pomocy producentom mleka w zakresie opracowania
wymaganej informacji rocznej, zobowi¹zani s¹ równie¿  prze-
szkoleni doradcy Powiatowych Zespo³ów Doradztwa Rolni-
czego.
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Wszyscy zainteresowani umieszczeniem swojej
oferty na naszych ³amach, proszeni s¹ o osobisty
kontakt z redakcj¹ - UGiM pok. 26, I piêtro (lub pok. 24).
Oferty �Szukam pracy�, �Dam pracê� i �Sprzedam/
kupiê dzia³kê, dom� s¹ bezp³atne.

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

Absolwentkê 2005 - rachunkowo�æ i finanse lub
kierunek pokrewny przyjmê na 6 miesiêcy sta¿u.
Przyjmê osobê z grup¹ inwalidzk¹ do pracy
w biurze rachunkowym.
(48/3)                                         Tel. 017-850-73-37

Studentka zaoczna szuka pracy jako opiekunka do
dziecka.
(49/3)                                             Tel. 605-374-734

pod tym numerem od godz. 15.30 w dni powszednie i �wiê-
ta zg³aszaæ mo¿na przypadki awarii sieci wodoci¹go-
wo-kanalizacyjnej, obs³ugiwanej przez PGK  �Eko-Strug�
w Tyczynie. W godz. pracy Spó³ki awarie zg³aszaæ mo¿na
tak¿e pod nr  tel. 017 22-19-312 lub 017 22-19-360
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O G £ O S Z E N I ASPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

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

Do wynajêcia mieszkanie 30 m w Tyczynie.
(155/3)                                       Tel. 017-22-19-476

Sprzedam dzia³kê o pow. 40 arów w ca³o�ci lub czê-
�ciach  w Borku St., w pobli¿u drogi Dynów-B³a¿owa.
(156/3)                     Tel. 017-22-98-113 (wieczorem)

Kupiê dzia³kê, chêtnie wiêksz¹, na terenie Gminy Tyczyn.
(157/3)                                        Tel. 603-388-300

Wynajmê lokal 27 m2 w Tyczynie ul. Grunwaldzka
na biuro lub dzia³alno�æ handlow¹.
(158/3)                                         Tel. 601-201-054

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹, z mediami,
o pow. 50 arów z mo¿liwo�ci¹ podzia³u, w Tyczynie.
(160/2)                                          Tel. 017-22-19-126

Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 9 i 12 arów
w Tyczynie. Wydane warunki zabudowy, wszystkie
media na dzia³ce.
(159/2)              Tel. 0-692-812-549, 088-066-55-23

Sprzedam mieszkanie M-5 w Tyczynie ko³o szko³y.
(161/2)             Tel. 017-22-19-582; 017-22-19-043

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

Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 1,60 ha w Kielnaro-
wej-Czerwonkach (gaz na dzia³ce).
(154/3)                                          Tel. 017-22-91-627

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 8,54 ara w Ty-
czynie, ul. Grunwaldzka
(162/1)               Tel. 605-075-985 (po godz. 20.00)

Pracowników do budowy ogrodzeñ, uk³adania
kostki itp. z umiejêtno�ci¹ spawania - chêtnie z pra-
wem jazdy kat. C oraz murarza-tynkarza z najbli¿-
szych okolic do 30 km zatrudni ZPHU �Jar� S.C. Kiel-
narowa 20.
(50/1)                Tel. 017-22-19-311, 017-22-99-677

Sprzedam dzia³kê o pow. 20 arów w Budziwoju,
ul. Podmiejska
(163/1)                                       Tel. 017-85-76-491

Licencjonowane Biuro Rachunkowe
poleca us³ugi w zakresie

pe³nej ksiêgowo�ci,
podatkowej ksi¹¿ki przychodów i rozchodów.
                                Tyczyn, ul. Mokra Strona 7
                           Tel. 017 22-93-351, 603 944 161
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