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1 lutego br. odbêdzie siê sesja
Rady Miejskiej. Porz¹dek obrad przewi-
duje podjêcie uchwa³ w sprawach:
> powierzenia reprezentowania Gminy Ty-
czyn w Zgromadzeniu Zwi¹zku Komunal-
nego �Wis³ok�,
> zmiany Uchwa³y Nr XIX/168/04 z 27 lip-
ca 2004 r. dot. szczegó³owych zasad przy-
znawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñ-
cze, czê�ciowego lub ca³kowitego zwol-
nienia od op³at oraz trybu ich pobierania
przez Miejsko-Gminny O�rodek Pomocy
Spo³ecznej w Tyczynie,
> ustalenia liczby punktów sprzeda¿y na-
pojów alkoholowych na terenie gminy
Tyczyn,
> zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2007 r.

Radni zapoznaj¹ siê tak¿e z infor-
macj¹ Burmistrza o dzia³alno�ci Spó³ki
�Scientia� oraz Rektora Wy¿szej Szko³y
Spo³eczno-Gospodarczej o aktualnej sy-
tuacji Uczelni.

Sesja Rada Miejskiej

W pozosta³ych miejscowo�ciach
zebrania wyborcze odbêd¹ siê:
> w Budziwoju - 28 stycznia 2007 r.
                    (godz. 14.00, Dom Ludowy)

> w Kielnarowej - 4 lutego 2007 r.
                   (godz. 12.00, Dom Ludowy)

> w Tyczynie - 18 lutego 2007 r.
                    (godz. 10.00, Dom Kultury)

Obrady komisji

Wybory so³tysów
> Matysówka. Wyborcze zebranie w Ma-
tysówce odby³o siê 14 stycznia br. Uczest-
niczy³o w nim 133 mieszkañców wsi. Do
objêcia funkcji So³tysa kandydowa³y trzy
osoby. Najwiêcej g³osów zdoby³a  Halina
Z³amaniec - 112 obejmuj¹c tym samym
funkcjê So³tysa na kolejne cztery lata.
Pozostali kandydaci otrzymali: Grzegorz
Czekaj - 12 g³osów, Ludwik Zawadzki
- 8 g³osów.

Do Rady So³eckiej weszli: Wies³aw
Rybiñski - 110 g³osów, Katrzyna Troja-
nowska - 104 g³osy, Stanis³aw Malinow-
ski i Czes³aw Szyszka po 101 g³osów,
Zofia Tabisz - 98 g³osów, Julian Matwij -
80 g³osów, Zbigniew Bojda - 69 g³osów,
Stanis³aw P³odzieñ - 57 g³osów, Stefan
P³onka - 63 g³osy. W Komisji przeprowa-
dzaj¹cej wybory pracowali: Antoni Rzep-
ka - przewodnicz¹cy, Halina Michalik-
Klêsk  i Piotr Ryznar - cz³onkowie.
Prowadz¹cym zebranie by³a Krystyna
Stachowska, a przygotowaniem i wydru-
kiem kart do g³osowania zaj¹³ siê Marcin
Jarosz.

31 stycznia br. obradowaæ bêdzie
Komisja Finansów i Gospodarki. Zgod-
nie z ustalonym planem pracy, program
posiedzenia przewiduje:

Wydatki  niewygasaj¹ce

28 grudnia ubr. Rada Miejska pod-
jê³a uchwa³ê w sprawie wydatków, które
nie wygasaj¹ z up³ywem 2006 r., ustalaj¹c
jednocze�nie wykaz wydatków niewyga-
saj¹cych oraz ostateczny termin ich wy-
korzystania.

Bud¿et jednostki samorz¹du tery-
torialnego jest rocznym planem dochodów
i wydatków oraz przychodów i rozcho-
dów; niezrealizowane wydatki wygasaj¹
z up³ywem danego roku bud¿etowego.
Jednak, zgodnie z art.191 ust.2 ustawy o
finansach publicznych organ stanowi¹-
cy jednostki samorz¹du terytorialnego (u
nas - Rada Miejska) mo¿e ustaliæ wykaz
wydatków, które nie wygasaj¹ z up³ywem
roku bud¿etowego, ich plan finansowy
i ostateczny termin realizacji.

�rodki finansowe na powy¿sze
wydatki s¹ gromadzone na wyodrêbnio-
nym subkoncie konta podstawowego ra-
chunku bankowego gminy.

Rada Miejska ustali³a wydatki nie-
wygasaj¹ce z 2006 r. na ogóln¹ kwotê

542.702 z³; s¹ to wydatki inwestycyjne
oraz wydatki bie¿¹ce.

Wydatki inwestycyjne
                      w kwocie 479.042 z³, w tym:
> Przepompownia wody, Budziwój ul. Le-
�na - 25.577 z³, termin realizacji - 30 pa�-
dziernika 2007 r.
> Wodoci¹g Kielnarowa Zawodzie

    - 4.634 z³,  30 pa�dziernika 2007 r.
> Wodoci¹g Borek Stary
                       - 22.844 z³, 30 czerwca 2007 r.
> Wodoci¹g Matysówka
               - 87.508 z³, 30 pa�dziernika 2007 r.
> Wodoci¹g Hermanowa £azy
             - 122.572 z³, 30 pa�dziernika 2007 r.
> Przebudowa skrzy¿owania drogi Rze-
szów-Dyl¹gówka
                     - 142.831 z³, 15 grudnia 2007 r.
> Droga Hermanowa Ko�ció³ £azy
                     - 13.441 z³, 30 listopada 2007 r.
> Kanalizacja Kielnarowa
                      - 25.906 z³, 30 wrze�nia 2007 r.

> Bia³a. Zebranie wyborcze mieszkañców
wsi Bia³a odby³o siê w dniu 21 stycznia
br. Uczestniczy³y w nim 74 osoby. Na So³-
tysa zg³oszono dwóch kandydatów:
Stanis³awa Magdê, który zdoby³ 46 g³o-
sów i to wystarczy³o do objêcia funkcji
So³tysa wsi Bia³a na kolejne cztery lata
oraz  Zdzis³awa S³owika, który otrzyma³
28 g³osów.

Do Rady So³eckiej wesz³y nastê-
puj¹ce osoby:  Edward Karnas - 63 g³osy,
Jan Kotula - 53 g³osy, Adam Groszek 49
g³osów, Halina Filip - 48 g³osów, Jan Sze-
tela - 47 g³osów, Piotr Kwa�ny i Kazimierz
Migut po 46 g³osów,  Marek Kotula - 43
g³osy, Ryszard Szeliga - 40 g³osów.

W Komisji odpowiedzialnej za
przeprowadzenie wyborów pracowali:
Antoni Pacze�niak - przewodnicz¹cy,
Adam Kotula i Stanis³aw Mi� - cz³onko-
wie. Prowadzi³ zebranie by³ Stanis³aw Z¹-
bek, a przygotowaniem i wydrukiem kart
do g³osowania zajê³a siê Anna Kêdzior.

> Kanalizacja Borek Stary
                     - 24.902 z³, 30 wrze�nia 2007 r.
> Budowa kolektora t³ocznego w Bia³ej
                 - 2.058 z³, 30 pa�dziernika 2007 r.
> Kanalizacja Hermanowa
                 - 5.000 z³, 30 pa�dziernika 2007 r.
> O�wietlenie Budziwój
                 - 1.765 z³, 30 pa�dziernika 2007 r.

�rodki finansowe nie zosta³y wy-
datkowane w 2006 r. ze wzglêdu na przed-
³u¿aj¹c¹ siê procedurê opracowania pro-
jektów budowlanych oraz uzyskania po-
zwoleñ na budowê.

Wydatki bie¿¹ce
                        w kwocie 63.660 z³, w tym:
> Projekty dróg
                     - 23.672 z³, 30 wrze�nia 2007 r.
> Wydatki zwi¹zane z przeciwdzia³aniem
alkoholizmowi
                       - 38.796 z³, 30 czerwca 2007 r.
> Zakup paliwa dla Policji
                        - 1.190 z³, 30 kwietnia 2007 r.

-  zapoznanie siê ze struktur¹ organizacyj-
n¹ Urzêdu Gminy i Miasta w Tyczynie,
- informacjê o pracy referatu budownic-
twa i planowania przestrzennego UGiM.
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Dzieñ Babci, Dzieñ DziadkaBorek Stary.

14 stycznia br. w Domu Ludowym
w Borku Starym odby³ siê Koncert No-
woroczny dla Babæ i Dziadziów.

W pierwszej czê�ci koncertu wier-
szowane ¿yczenia seniorom sk³adali
uczniowie kl. III (zdj. obok), przygotowa-
ni przez wychowawczyniê pani¹ Krysty-
nê Czerniec.

Kolejny punkt programu nale¿a³ do
Izy Lampart i Mateusza Kopaczyñskiego
, którzy w rytmach latynoamerykañskich
zaprezentowali swoje umiejêtno�ci w tañ-
cu towarzyskim.

Widowni bardzo siê spodoba³ tak-
¿e solowy popis Wioli Wieczerzak, któ-
ra za�piewa³a dla babci piosenkê w jêzy-
ku ukraiñskim. W atmosferê wydarzeñ
sprzed 2000 lat przenios³o nas widowisko
jase³kowe w wykonaniu uczniów kl. IV -
VI (opiekun pani Jadwiga Sitek).                           Barbara Mroczka

Mi³ym zakoñczeniem Koncertu
by³o wspólne kolêdowanie poprowadzo-
ne przez ks. W³adys³awa Mazepê.

W imieniu wszystkich wykonaw-
ców Babciom i Dziadziom sk³adam

serdeczne ¿yczenia zdrowia, zdrowia,
zdrowia, pogody ducha  i mi³o�ci najbli¿-
szych.



5G£OS TYCZYNA    2/2007

Kielnarowa.

21 stycznia br. w Domu Ludowym
w Kielnarowej z inicjatywy Parafialnego
Zespo³u Caritas i ks. proboszcza S³awo-
mira Balawendra, przy wspó³pracy Domu
Ludowego oby³o siê spotkanie op³atko-
we dla osób starszych i samotnych po³¹-
czone z obchodami Dnia Babci i Dnia
Dziadka.

Po przywitaniu go�cie obejrzeli
Jase³ka w wykonaniu uczniów z klasy
I i II ze Szko³y Podstawowej w Kielnaro-
wej przygotowane pod kierunkiem wy-
chowawczyñ: pani Alicji Macio³ek, pani
Ireny Para oraz pani Iwony Zawadzkiej.

Swój program, kilka kolêd, przed-
stawi³a Schola Parafialna z Kielnarowej.

Po wystêpach nast¹pi³a uroczysta
chwila ³amania siê op³atkiem i sk³adania
¿yczeñ, a przed tym serdeczne s³owa do
zgromadzonych skierowa³ ks. proboszcz,
który z³o¿y³ wszystkim uczestnikom spo-
tkania ¿yczenia i podziêkowania.

Po czê�ci oficjalnej wszyscy zosta-
li zaproszeni do wspólnego poczêstunku
przygotowanego przez panie z Zespo³u
Caritas. By³y wspólne rozmowy i kolê-
dowanie; spotkanie przebiega³o w mi³ej
rodzinnej atmosferze i by³o �ród³em wielu
rado�ci i wzruszeñ.

Zorganizowanie tej uroczysto�ci
by³o mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu Ze-
spo³u Caritas, ks. proboszcza, pracowni-
ków Domu Ludowego oraz wsparciu fi-
nansowemu Rady So³eckiej za co serdecz-
nie dziêkujemy.

Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
dzieciom z klasy I i II ze SP z Kielnarowej
i ich wychowawczyniom za przygotowa-
nie wystêpów oraz dyrektorowi szko³y
panu Wac³awowi Wardzie, jak równie¿
Scholi Parafialnej i panu organi�cie.

Wszystkim jeszcze raz dziêkujemy.

Dzieñ Babci,  Dzieñ Dziadka

                         Barbara P³odzieñ

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie zwraca siê
z pro�b¹ do mieszkañców naszej Gminy o wypo¿yczenie starych zdjêæ. Szcze-
gólnie cenne dla nas s¹ zdjêcia szkolne i komunijne z pocz¹tku XX w. Ich
kopie wykorzystane bêd¹ podczas kolejnej wystawy, któr¹ zostanie zaprezen-
towana w kwietniu br.

Uwaga czytelnicy!
Nastêpny numer �GT� uka¿e siê

z dat¹ 11 lutego 2007 r.

Termin sk³adania tekstów na dyskiet-
ce lub CD up³ywa

5 lutego 2007 r.
Zdjêcia mile widziane.
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15 stycznia br. odby³ siê w Bia³ej
fina³ Gminnego Konkursu Matematyczno-
Przyrodniczego  uczniów klas VI,  organi-
zowanego od 4 lat przez Alicjê Wo�niak
i El¿bietê Stanio.

Etap szkolny odby³ siê w grudniu
ubr. i wy³oni³ trzech najlepszych uczniów
z poszczególnych szkó³. W konkursie
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich
szkó³ naszej gminy, w sumie 18 uczniów.
Uczniowie zmagali siê z zestawem nie³a-
twych zadañ konkursowych, sk³adaj¹cym
siê z 10 zadañ matematycznych i 10 przy-
rodniczych w regulaminowym czasie
60 minut.

Jury z³o¿one z nauczycieli-opieku-
nów uczniów wy³oni³o laureatów. A oto
lista zwyciêzców: I miejsce Mateusz Flak
(SP Kielnarowa) i Micha³ Kasztelewicz
(SP Tyczyn), II m. Agata Kalita (SP Borek
Stary) i Katarzyna Wójcik (SP Bia³a),
III m. Maria Trzciñska (SP Tyczyn).

Wszyscy laureaci otrzymali nagro-
dy rzeczowe i dyplomy, pozosta³e szko³y
dyplomy uczestnictwa w konkursie. Wy-
konano te¿ pami¹tkowe zdjêcia.

G³ównym celem konkursu jest roz-
wijanie zainteresowañ matematyczno-
przyrodniczych uczniów. Konkurs by³
równie¿ prób¹ sprawdzenia siê przed cze-
kaj¹cym uczniów sprawdzianem koñcz¹-
cym szko³ê podstawow¹.  Konkursy miê-

Bia³a

IV Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

Uczestnicy konkursu

dzyszkolne oprócz walorów kszta³c¹cych
s¹ dobr¹ form¹ rozwijania integracji miê-
dzy szko³ami naszej gminy. Pozwalaj¹ na
nawi¹zanie kontaktów kole¿eñskich. Dla
nas nauczycieli to okazja do wspólnych
rozmów i wymiany do�wiadczeñ.

Pragniemy bardzo serdecznie po-
dziêkowaæ wszystkim nauczycielom ma-

tematyki i przyrody, którzy przygotowy-
wali uczniów do konkursów i uczestniczyli
z nimi w konkursach w naszej szkole. By³o
nam bardzo mi³o.

Z okazji Dnia Czystego Powietrza og³oszonego przez
Fundacjê Ekologiczn¹ �Arka� nasza szko³a wziê³a udzia³ w Kam-
panii �Nie trujcie� przeciwko spalaniu szkodliwych odpadów.

Jednym z realizowanych zadañ by³ konkurs na plakat.
Uczniowskie prace, wykonane pod kierunkiem nauczycielki pla-
styki p. Izabeli Liskowicz oraz p. Iwony Wo�niak - koordynato-
ra kampanii, wyeksponowano na szkolnych korytarzach, a piêæ
najciekawszych, zgodnie z regulaminem wys³ano do Fundacji.

SP Budziwój w finale
Spo�ród ponad 2 tysiêcy prac nades³anych przez 407 szkó³
z ca³ej Polski, jury wy³oni³o 45 laureatów. W gronie finalistów
znalaz³y siê dwie nasze uczennice: Patrycja Kukla z kl. VI a
i Karolina Nowak z kl. IV b, które otrzyma³y cenne nagrody -
wydawnictwa ksi¹¿kowe ufundowane przez NFO�iGW.

Wiêcej informacji o konkursie i kampanii mo¿na znale�æ
na stronie internetowej Fundacji www.fundacjaarka.pl oraz na
stronie internetowej naszej szko³y www.spbudziwoj.itl.pl i na
ekostronie www.ekoludki.recykling.pl.

                                                         Iwona Wo�niak
               opiekun Klubu M³odego Ekologa i 21 GZ �Ekoludki�

                           Alicja Wo�niak
                            El¿bieta Stanio

Sk³adam serdeczne podziêkowanie p. Krzysztofo-
wi Ku�niarowi oraz najbli¿szej rodzinie za pomoc
w odnowieniu i uporz¹dkowaniu biura so³tysa.

Bardzo gor¹co dziêkujê dzieciom ze Szko³y Podsta-
wowej w Hermanowej za w³¹czenie siê do uporz¹dko-
wania obej�cia Domu Ludowego oraz miejsca wokó³
gniazd recyklingowych. Jak widaæ, dzieciom - bardziej
ni¿ doros³ym - zale¿y na  utrzymaniu porzadku w swojej
miejscowo�ci, ale mimo to zapraszam ka¿dego do wspól-
nej akcji ph. �Chcemy, aby by³o ³adniej, czy�ciej i lepiej�.
Razem na pewno uda nam siê tak zadbaæ o nasz¹ �Ma³¹
Ojczyznê�, by piêknia³a i dobrze �wiadczy³a o nas.

                                                 Marta Leniart
                                            So³tys wsi Hermanowa
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W pa³acu Wodzickich

Wieczór kolêd
10 stycznia br. z inicjatywy Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku

Nauczycielstwa Polskiego w Tyczynie i Dyrektora Zespo³u Szkó³
w Tyczynie odby³ siê �Wieczór kolêd�.

Na pocz¹tku Pani Dyrektor Agnieszka Chmiel powita³a
zebranych i z³o¿y³a ¿yczenia noworoczne. W liryczny klimat wpro-
wadzi³a piêknie przygotowana sala i uczennice liceum ogólno-
kszta³c¹cego, które deklamowa³y wiersze o tematyce bo¿onaro-

                                                         Krystyna Kielar

Wer fremde Sprachen nicht kennt,
weiß nichts auch von seiner eigenen
(Kto nie zna jêzyków obcych nie ma te¿
pojêcia o swoim w³asnym).

             Organizator Joanna Pawlak
                  Publiczne Gimnazjum
                  im. Jana Paw³a II w Tyczynie

W Jury zasiadali: Ma³gorzata
Noworolska z Miêdzywydzia³owego Stu-
dium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Agnieszka
Ro¿ek-Janda pracownik Miejskiej
i Gminnej Biblioteki w Tyczynie, S³awo-
mir Schultis z Miêdzywydzia³owego Stu-
dium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Tomasz
Czarnota przedstawiciel wydawnictwa
PWN i lektor jêzyka niemieckiego.

Sponsorami konkursu byli: Kon-
sulat Republiki Federalnej Niemiec, Go-
ethe-Institut, Wydawnictwo Szkolne
PWN oraz ksiêgarnia Lamar w Rzeszowie.

Po prezentacjach Jury uda³o siê na
burzliwe obrady, a na wszystkich uczest-
ników konkursu czeka³ smakowity obiad.
Nastêpnie z pe³nymi ¿o³¹dkami udali�my
siê na og³oszenie wyników. Dziêki hojno-
�ci naszych sponsorów wszyscy zostali
nagrodzeni.

Jury przyzna³o nagrody w katego-
rii szko³y podstawowe oraz gimnazja.
Szko³a Podstawowa: I miejsce Patrycja
Baran, II m. Justyna Budak, III m. Aneta
Pluta ( wszystkie SP Tyczyn);
Gimnazjum: I m. Katarzyna Zawi³o (Tyczyn)
II m. Sebastian Filip (Tyczyn); III m. Karo-
lina Gryndys (Chmielnik);

Jêzykowe zmagania

S³owa wielkiego niemieckiego po-
ety J.W. Goethego by³y mottem I Kon-
kursu Recytacji Prozy i Poezji Szkó³ Doli-
ny Strugu zorganizowanego 17 stycznia
br. w Gimnazjum w Tyczynie. Poprzez kon-
kurs chcieli�my upowszechniæ jêzyk nie-
miecki i literaturê niemieckojêzyczn¹, za-
chêciæ uczniów do wykorzystania mo¿li-
wo�ci artystycznych w nauczaniu j. nie-
mieckiego poprzez recytacjê utworów
poetów i pisarzy niemieckojêzycznych.

W konkursie bra³y udzia³ Gimna-
zja - z Chmielnika, z B³a¿owej i z Tyczyna
oraz Szko³a Podstawowa z Tyczyna.

Wyró¿nienia: Kamila Stachurska (Tyczyn),
Joanna Macio³ek (B³a¿owa).

Zapraszamy w nastêpnym roku!

dzeniowej. Serca zebranych rozweseli³y kolêdy gremialnie �pie-
wane przez uczestników, którym akompaniowa³ na akordeonie
Pan Zbigniew Sztaba.

Niezrównane w pieczeniu ciast Panie, zadba³y o podnie-
bienie czêstuj¹c w³asnorêcznie przygotowanymi plackami.

By³o to bardzo mi³e spotkanie, które pozostawi³o wspa-
nia³e wra¿enia i rado�æ w sercach.

Uczennice Liceum Ogólnokszta³c¹cego - Agnieszka, Karolina
i Agnieszka dostarczy³y poetyckich wzruszeñ

Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Tyczynie Agnieszka Chmiel wita go�ci
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W�ród zwyczajów �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia w dawnej Polsce upowszech-
niony by³ zwyczaj wystawiania w ko�cie-
le Jase³ek. Wystawiano je od �wi¹t Bo¿e-
go Narodzenia do �wiêta Matki Bo¿ej
Gromnicznej (2 lutego).

Jase³ka - nazwa pochodzi od s³o-
wa �jas³a� czyli ¿³ób bydlêcy w stajni. Od
tego �¿³obu� powsta³ ¿³óbek, a od �jas³a�
- jase³ka, w których g³ównym elementem
jest ¿³obek z ma³ym Dzieci¹tkiem.

Pierwsze Jase³ka urz¹dzi³ w 1233 r.
wielki mi³o�nik Dzieci¹tka Jezus �w. Fran-
ciszek z Asy¿u w skalnej grocie w Grec-
cio. Ojcowie i bracia z Zakonu Francisz-
kanów ponie�li ten zwyczaj na ca³y �wiat.
W Polsce ju¿ pod koniec XIII w. pojawi³y
siê w ko�cio³ach sceny przedstawiaj¹ce
Bo¿e Narodzenie.

Z czasem udoskonalono Jase³ka -
w miejsce kamiennych figur wprowadzo-
no ruchome figury, nastêpnie kukie³ki, po-
tem zaczêli graæ w nich aktorzy. Widowi-
ska te gromadzi³y w ko�cio³ach wielkie t³u-
my ludzi. Poniewa¿ widzowie nie zawsze
zachowywali siê godnie, w³adze ko�ciel-
ne zabroni³y wystawiania Jase³ek w ko-
�cio³ach. Zaczêto je wystawiaæ w ró¿nych
miejscach - wiêkszych domach, na pla-
cach i ulicach. Jase³ka zawsze rozpoczy-
naj¹ siê scen¹ budzenia pasterzy przez
anio³ów. Jest w nich scena na dworze
króla Heroda, jest �mieræ, jest Diabe³ na-
mawiaj¹cy do zabicia dzieci w Betlejem.
Jest oczywi�cie �wiêta Rodzina przy ¿³ób-
ku ma³ego Jezusa, s¹ pasterze i Trzej
Królowie z darami, jest wspólne kolêdo-
wanie.

Tyczyñskie Jase³ka 50 lat temu

Styczeñ 1957. Anio³ - Halina Po³aniecka-
Ko�ció³ek, Kap³an ¯ydowski - Aleksander
S³owik, Anio³ - Anna Gondecka-Dudek

Styczeñ 1957. �Przy ¿³óbku�.
Maryja - Krystyna Habaj-
£yko, Anio³owie - Maria Do-
mino-Gajda, Alicja Maciejew-
ska-Kusy, Halina Po³aniecka-
Ko�ciólek, Bogumi³a Pa�ko-Zia-
ja, �w. Józef - Franciszek Leñ-
czyk; u do³u dzieci - Ania Grzê-
ska i Basia Mackiewicz, Anio³ -
Janina Habaj- Walawender.

Styczeñ 1957. �Pastuszki�.
Stoj¹ od lewej: Franciszek Leñ-
czyk, Eustachy Kowal, Kazi-
mierz Mendoñ i Henryk Pa�-
ko; siedz¹: Janusz R¹czka,
Piotr Cie�la, Eugeniusz Ko�ció-
³ek, Eugeniusz Matu³a, ... R¹cz-
ka?

�¯o³nierze rzymscy�. Janusz R¹czka, Józef Malak - Król, Piotr Cie�la,
Eugeniusz Ko�ció³ek, Kazimierz Mendoñ
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Uczestnicy Jase³ek wraz z organizatorami:
Bogumi³a Pa�ko-Ziaja, Jan Ga³ucha, Józef
malak z Ani¹ Grzêsk¹, Jan Czechowicz, Alek-
sander S³owik, Halina Po³aniecka-Ko�ció³ek,
Janina Habaj-Walawender, Basia Mackiewi-
czówna, ks. Kazimierz Ostafiñski, mgr Ry-
szard Piotrowski.

By³y okresy w naszej historii, gdy
zabroniono wystawiania jase³ek. To by³o
w zaborze pruskim i rosyjskim w czasie
niewoli narodowej, tak by³o w okresie
II wojny i w czasach stalinizmu. Rok 1956
przyniós³ wielkie zmiany w Polsce.

Pó�n¹ jesieni¹ 1956 r. ks. Kazimierz
Ostafiñski - katecheta w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w Tyczynie, mgr Ryszard Pio-
trowski - absolwent polonistyki KUL
w Lublinie (wówczas pracownik WSK
Rzeszów), Józef  Malak z Hermanowej
(wielki mi³o�nik teatru, aktor - amator) wraz
z grup¹ przyjació³ postanawili przygoto-
waæ i wystawiæ w Tyczynie po �wiêtach
Jase³ka. W przygotowanie zaanga¿owali
siê uczniowie tyczyñskich szkó³, m³odzie¿
pracuj¹ca oraz doro�li. Zrobiono piêkne
dekoracje i uszyto prze�liczne stroje dla
artystów dziêki pomocy i wielkiemu zaan-
ga¿owaniu Sióstr Dominikanek z tyczyñ-
skiego klasztoru.

Premiera odby³a siê w styczniu
1957 r. na deskach sceny w tyczyñskim
kinie w budynku banku. Przedstawienie
cieszy³o siê ogromnym uznaniem miesz-
kañców Tyczyna i okolicznych wiosek.
Wystawiano je kilkakrotnie, aby wszyscy
chêtni mogli je obejrzeæ. Do dnia dzisiej-
szego ludzie, którzy wówczas zaanga¿o-
wali siê w przygotowanie Jase³ek z wielk¹
rado�ci¹ i sentymentem wspominaj¹ tam-
ten czas. Chêtnie pokazuj¹ i opisuj¹ az-
chowane przepiêkne zdjêcia z tamtego
przedstawienia.

Panie: Maria Domino-Gajda z War-
szawy i Halina Po³aniecka-Ko�ció³ek
z Bia³ej ze swoich albumów rodzinnych
udostêpni³y fotografie, które dokumentu-
j¹ tamten styczniowy czas 1957 r. w Ty-
czynie. Serdecznie dziêkujê.

                              Zofia Domino

�W Pa³acu�.
Król Herod - Józef Malak, Dama
dworu - Maria Domino-Gajda,
Córka Heroda - Ania Grzêska,
¯ona Heroda - Irena Dawido-
wicz-Stachurska, Dama dworu
- Krystyna Habaj-£yko, Dwo-
rzanin - Eugeniusz Matu³a, ̄ o³-
nierz - Piotr Cie�la

�Trzej Królowie u Heroda�.
Starszyzna ¿ydowska - Kazi-
mierz Mendoñ i Aleksander
S³owik, Król - Józef Klimecki,
Król - Franciszek Matu³a,
¯o³nierz rzymski - Piotr Cie-
�la, Król Herod - Józef Malak,
Dworzanin - Eugeniusz
Matu³a.
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28 grudnia 2006 r. Rada Miejska w Tyczynie uchwali³a
bud¿et na 2007 r.
Dochody bud¿etu ustalono w kwocie                   28.541.125 z³
Wydatki           26.820.527 z³
Planowana nadwy¿ka bud¿etu wynosi 1.720.598 z³ (nadwy¿ka
to ró¿nice pomiêdzy planowanymi dochodami a wydatkami).
Kredyty i po¿yczki zaci¹gniête w przesz³o�ci to kwota 2.550.468
z³ stanowi¹ca nasze rozchody. Planowan¹ nadwy¿kê Gmina pla-
nuje przeznaczyæ w ca³o�ci na sp³atê zad³u¿enia.

W 2007 r. planuje siê zaci¹gn¹æ nowy kredyt w wysoko-
�ci 829.870 z³ - s¹ to przychody Gminy tak¿e z przeznaczeniem
na sp³atê zad³u¿enia.

        Dochody Wydatki
      28.541.125 z³ 26.820.527 z³

Przychody Rozchody
829.870 z³ 2.550.468 z³

Bud¿et Gminy Tyczyn na 2007 r.

DOCHODY GMINY w 2007 r.

Dochody z podatków p³aconych na terenie Gminy
przekazanych przez Urz¹d Skarbowy                         445.000 z³
- Karta podatkowa           5.000 z³
- Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych                      400.000 z³
- Podatek od spadków i darowizn                                        40.000 z³
Subwencje                        11.794.145 z³
- O�wiatowa    8.598.134 z³
- Ogólna    3.196.011 z³
Dotacje             6.325.264 z³
- Na administracjê rz¹dow¹      103.264 z³
- Na zadania z zakresu opieki spo³ecznej                     5.622.000 z³
- Na o�wiatê                   600.000 z³
Refundacja �rodków z Unii Europejskiej                  555.916 z³

 Dochód na 1 mieszkañca w 2007 r. - 1.785 z³

Struktura planowanych dochodów
Gminy Tyczyn w 2007 r.

WYDATKI GMINY w 2007 r.

- O�wiata i wychowanie (szko³y podstawowe,
  gimnazjum, przedszkola, �wietlice)  11.295.776 z³
- Pomoc spo³eczna    6.407.353 z³
- Ochrona zdrowia       130.000 z³
- Kultura i sport    1.270.500 z³
- Administracja publiczna                2.157.436 z³
- Plany zagospodarowania przestrzennego                      150.000 z³
- Gospodarka mieszkaniowa       170.000 z³
- Ochrona �rodowiska i gospodarka komunalna,
  rolnictwo                1.652.600 z³
- Drogi    2.061.862 z³
- Wodoci¹gi       905.000 z³
- Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona ppo¿.                 120.000 z³
- Obs³uga d³ugu, rezerwa ogólna       500.000 z³
                              Ogó³em           26.820.527 z³

Wydatki na 1 mieszkañca w 2007 r. - 1.677 z³

CO  SAMI  GROMADZIMY

Dochody podatkowe             2.827.000 z³
- Podatek rolny      748.000 z³
- Podatek le�ny         22.000 z³
- Podatek od nieruchomo�ci                1.860.000 z³
- Podatek od �rodków transportowych       197.000 z³
Dochody z mienia komunalnego    182.000 z³
- Op³ata za wieczyste u¿ytkowanie,
  dzier¿awê czynsze z najmu       132.000 z³
- Dochody ze sprzeda¿y mienia                                  50.000 z³
Ró¿ne op³aty    184.500 z³
- Wp³ywy z dzier¿awy obwodów ³owieckich          1.000 z³
- Op³aty ze sprzeda¿y napojów alkoholowych      130.000 z³
- Wp³ywy z op³aty produktowej          2.000 z³
- Wp³ywy z op³aty administracyjnej          1.500 z³
- Wp³ywy z op³aty skarbowej        50.000 z³
Wp³ywy z us³ug      15.000 z³
- Us³ugi opiekuñcze z zakresu pomocy spo³ecznej         15.000 z³
Pozosta³e dochody                   15.800 z³
- Wp³ywy ze sprzeda¿y gazety �G³os Tyczyna�
   i specyfikacji przetargowych, og³oszeñ                        11.000 z³
- Zwrot bonifikaty za mieszkanie                                         4.800 z³
Odsetki      35.000 z³
- Od nieterminowych wp³at podatkowych                       15.000 z³
- Od �rodków gromadzonych na rachunkach
  bankowych                                                                          20.000 z³
Pieniê¿ne darowizny na inwestycje gminne                59.500 z³

CO OTRZYMUJEMY

Udzia³y w podatkach             6.102.000 z³
- Udzia³ gminy w podatku PiT                                         6.000.000 z³
- Udzia³ gminy w podatku CiT                                          100.000 z³
- 5% udzia³u w dochodach bud¿etu pañstwa                      2.000 z³
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* Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej              70.000 z³

* Budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Starym           30.000 z³

* Budowa kolektora t³ocznego w Bia³ej                           150.000 z³

* Budowa kanalizacji sanitarnej

w Hermanowej etap III                                           195.000 z³

* Budowa oczyszczalni �cieków w Tyczynie                   400.000 z³

* Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Tyczynie              20.000 z³

* Remont wodoci¹gu Staromiejskiego

w Tyczynie etap II                                                  120.000 z³

* Budowa wodoci¹gu Hermanowa £azy                        350.000 z³

* Budowa wodoci¹gu w Matysówce                              150.000 z³

* Budowa wodoci¹gu Kielnarowa Zawodzie                  35.000 z³

* Budowa wodoci¹gu w Tyczynie Mokra Strona         200.000 z³

Wydatki bud¿etu Gminy
wed³ug wa¿niejszych

dzia³ów

Wydatki bud¿etu Gminy
w podziale na grupy

Inwestycje realizowane w 2007 r.

                                                     Barbara Matu³a
                                                                  Skarbnik Gminy Tyczyn

  1. O�wiata i wychowanie (szko³y
      podstawowe, gimnazjum,
      przedszkola, �wietlice)
  2. Pomoc spo³eczna
  3. Ochrona zdrowia
  4. Kultura i sport
  5. Administracja publiczna
  6. Plany zagospodarowania
      przestrzennego
  7. Gospodarka mieszkaniowa
  8. Ochrona �rodowiska i gospo-
      darka komunalna, rolnictwo
  9. Drogi
10. Wodoci¹gi
11. Bezpieczeñstwo publiczne
      i ochrona ppo¿.
12. Obs³uga d³ugu, rezerwa ogólna
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* Budowa przepompowni wody,

Budziwój ul. Le�na         50.000 z³

* Droga Hermanowa Ko�ció³ £azy                                    71.558 z³

* Droga Matysówka Szko³a II Strona                            100.000 z³

* Budowa ulic na Osiedlu 600-lecia                                   150.000 z³

* Budowa chodnika Tyczyn ul. Grunwaldzka

i Budziwój ul. Milenijna                                            50.000 z³

* Budowa sali gimnastycznej w Tyczynie                     685.000 z³

* Przebudowa domu parafialnego dla potrzeb

   �rodowiskowego Domu Samopomocy w Tyczynie     81.200 z³

                                 Razem                                           2.907.758 z³

Bud¿et Gminy Tyczyn na 2007 r.

Remonty
6%

P³ace i pochodne 
37%

Dotacje udzielone 
przez gminê

9%

Inw estycje
11%

�w iadczenia udzielone 
20%

Odsetki od zad³u¿enia
1%

Pozosta³e w ydatki 
bie¿¹ce

16%
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Po raz XV Wielka Orkiestra zawita-
³a do naszego miasteczka. W tym roku za-
gra³a wyj¹tkowo g³o�no i widowiskowo.

Od wczesnych godzin rannych 30
wolontariuszy �uzbrojonych� w identyfi-
katory, puszki, serduszka oraz u�miech na
twarzy wyruszy³o zbieraæ pieni¹dze w ca-
³ej gminie. W tym roku grali�my po raz
drugi dla ratowania ¿ycia dzieci poszko-
dowanych w wypadkach i na naukê udzie-
lania pierwszej pomocy. Zbiórka przebie-
ga³a spokojnie i w bardzo sprawny.

      XV
 Fina³

 

³ów artystycznych dzia³aj¹cych przy Miej-
sko Gminnym O�rodku Kultury w Tyczy-
nie. Zaraz pó�niej na scenie zawita³a Ka-
pela Podwórkowa �Po Prostu� oraz dzie-
ciêcy zespó³ �Fantazja� z Przemy�la. Pe³-
na sala mog³a ogl¹daæ wspania³e wystê-
py przez 2 godziny i w czasie trwania kon-
certu spróbowaæ pysznych placków oraz
sa³atek przygotowanych przez Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich z naszej gminy.

Zbiórka pieniêdzy nie odbywa³a siê
jedynie na ulicach.  Ogromny wk³ad mia³y
tutaj szko³y oraz przedszkole, których
przedstawiciele tu¿ po godz. 15.00  wraz
z zebranymi pieniêdzmi pojawili siê na sce-
nie. Oto ile zebrali:

Od godziny 13.00 w sali widowi-
skowej M-GOK rozpocz¹³ siê cykl imprez
przygotowanych specjalnie na okazjê XV
Fina³u WO�P. Na samym pocz¹tku odby³
siê wspania³y pokaz dzieciêcych zespo-

- Przedszkole w Tyczynie: 158,26 z³
- SP w Bia³ej: 83,52 z³
- SP w Borku Starym: 215, 95 z³
- SP w Budziwoju: 153,12 z³
- SP w Hermanowej: 98,04 z³
- SP w Kielnarowej: 205,00 z³
- SP w Matysówce: 183,20 z³
- SP w Tyczynie: 560,62 z³

- Gimnazjum w Tyczynie: 95,41 z³
- Zespó³ Szkó³ w Tyczynie: 90,50 z³
co daje ³¹czn¹ kwotê: 1843,62 z³ ! ! ! Wiel-
kie, wielkie dziêki.

O godzinie 15:30 rozleg³a siê syre-
na i ca³a zgromadzona publiczno�æ prze-
nios³a siê na parking przed Domem Kul-
tury. Tam do pozorowanego wypadku
w b³yskawicznym tempie przybyli stra¿a-
cy z OSP w Tyczynie, aby pokazaæ jak
wygl¹da udzielanie pierwszej pomocy
w wypadku samochodowym, a pó�niej
nauczali udzielaæ pierwszej pomocy prze-
szkoleni ratownicy medyczni.

Popo³udniowa czê�æ fina³u rozpo-
czê³a siê o godz. 17.00 od pokazów tanecz-
nych. Na scenie zaprezentowali siê: Fli-
mero (cheerliders), Inwers (taniec nowo-
czesny), 2 pary taneczne z klubu Gasiek
(taniec towarzyski) oraz Wataha (break-
dance). W przerwach przeprowadzono li-
cytacje apteczki WO�Pu, obrazków prze-
kazanych przez niepe³nosprawnych oraz
pizzy w kszta³cie serca - ³¹cznie zebrana
kwota z licytacji to 96 z³.

Wszyscy jednak czekali na mistrza
�wiata w boksie zawodowym Dawida �Cy-
gana� Kosteckiego. Dawid lekko spó�nio-
ny, ale przyby³ do nas i opowiedzia³ nam
o sobie bardzo wiele oraz równie¿ wspo-
móg³ nasz fina³ przekazuj¹c do licytacji
spodenki, w jakich wystêpuje podczas
walk. Spodenki wylicytowano za 300 z³ !!!
M³odemu zwyciêzcy gratulujemy i ¿yczy-
my sukcesów podobnych, jakie osi¹ga
i osi¹gnie Dawid.

                         Ci¹g dalszy na stronie 17
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Biblioteka Publiczna w Budziwoju zosta³a otwarta 15 grud-
nia 1956 r. Wraz z Bibliotek¹ otwarto �wietlicê Gromadzk¹. Od
pocz¹tku istnienia placówka cieszy³a siê sporym zainteresowa-
niem mieszkañców Budziwoja i szybko zyska³a wielu czytelni-
ków. Miesi¹c po otwarciu mia³a 172 czytelników. Ksiêgozbiór
nie by³ jeszcze zbyt bogaty, nie zaspokaja³ zainteresowañ czy-
telników, dlatego Biblioteka korzysta³a z ksiêgozbioru Biblioteki
Powiatowej.

Z up³ywem czasu ksiêgozbiór powiêksza³ siê, przybywa-
³o te¿ wielu nowych czytelników. W 1968 r. w �Nowinach� uka-
za³a siê notka dotycz¹ca Biblioteki. Mo¿emy w niej przeczytaæ,
i¿ co pi¹ty mieszkaniec Budziwoja by³ wówczas czytelnikiem
Biblioteki.

Obok G³ównej Wypo¿yczalni dzia³a³ Punkt Biblioteczny
w Przylasku. Dane statystyczne z roku 1958 podaj¹, ¿e Czytelnia
G³ówna w Budziwoju liczy³a 290 czytelników, za� Punkt Biblio-
teczny w Przylasku 60 czytelników. Biblioteka posiada³a 1178
tomów w³asnych i 107 dopo¿yczonych.

Oprócz wypo¿yczani ksi¹¿ek, Biblioteka prowadzi³a o¿y-
wion¹ dzia³alno�æ kulturaln¹. Organizowane by³y spotkania
z literatami np.: Mir¹ Jaworczakow¹, Lucjanem Wolanowskim,
Barbar¹ Nawrock¹, odczyty, dyskusje i wystawy ksi¹¿ek. Dla
dzieci przygotowywane by³y �Wieczoryz Bajk¹�.

Aktualnie Biblioteka Publiczna w Budziwoju jest Fili¹
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyczynie. Ma 406
czytelników i 17480 tomów ksiêgozbioru.

Budziwój

50-lecie Biblioteki Publicznej

                                                 Aldona G³odowska

Uczniowie kl. VI SP w Budziwoju podczas lekcji bibliotecznej

Biblioteka w Budziwoju
i jej Czytelnicy w  obiektywie

Czytelniczka podczas lektury

Uczniowie kl. IV SP w Budziwoju podczas lekcji bibliotecznej

Wypo¿yczalnia

Z okazji swego 50-lecia Biblioteka Publiczna w Budzi-
woju zaprasza Czytelników do wziêcia udzia³u w konkursie
literacko-plastycznym pod has³em:

�Kto czyta ksi¹¿ki, ¿yje podwójnie�

Celem konkursu, oprócz uczczenie jubileuszu Bibliote-
ki w Budziwoju jest rozwijanie twórczo�ci literackiej i pla-
stycznej Czytelników.

Regulamin konkursu:
1. Uczestnikiem konkursu mo¿e byæ ka¿dy mieszkaniec
    Budziwoja.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: literack¹ i plastyczn¹.
3. Uczestnik mo¿e wzi¹æ udzia³ w jednej z kategorii lub obu.
4. W kat. literackiej uczestnik ma za zadanie napisaæ wiersz
    lub opowiadanie nawi¹zuj¹ce do rocznicy powstania
    Biblioteki lub has³a konkursu.
5. W kat. plastycznej uczestnik ma za zadanie w dowolnej
     technice wykonaæ pracê plastyczn¹ na temat: �Dzia³alno�æ
    Biblioteki Publicznej w Budziwoju�. Wymiary pracy
    plastycznej nie mog¹ przekraczaæ formatu A3.
6. Prace konkursowe nale¿y z³o¿yæ w Bibliotece Publicznej
    w Budziwoju do dnia: 1 lutego 2007 r.
7. Najlepsze prace (osobno w ka¿dej kategorii) zostan¹
     nagrodzone.
8. O wynikach konkursu uczestnicy zostan¹ powiadomieni.
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Inwestorzy nadal bêd¹ p³acili
wysokie kary, je¿eli nielegalnie zasie-
dl¹ budynek przez oddaniem go do
u¿ytkowania. Trybuna³ Konstytucyj-
ny uzna³ przepis w tej sprawie za zgod-
ny z konstytucj¹

U¿ytkowanie w przepisach
Zgodnie z prawem po wybudowa-

niu domu jednorodzinnego lub budynku
wielorodzinnego trzeba dope³niæ formal-
no�ci: zawiadomiæ powiatowego inspek-
tora nadzoru budowlanego o zakoñcze-
niu budowy albo uzyskaæ jego pozwole-
nie na u¿ytkowanie. To ostatnie jest wy-
magane w wypadku �ci�le okre�lonych
kategorii obiektów wymienionych w za-
³¹czniku do prawa budowlanego, m.in. na
budynki wielorodzinne (art.55 prawa bu-
dowlanego). W pozosta³ych wypadkach
wystarczy z³o¿yæ zawiadomienie i odcze-
kaæ 21 dni. Je�li powiatowy inspektor nie
zg³osi sprzeciwu, po up³ywie tego okresu
mo¿na przyst¹piæ do u¿ytkowania np.
domów jednorodzinnych.

Z³amanie tego przepisu i wprowa-
dzenie siê przed dope³nieniem formalno-
�ci grozi powa¿n¹ kar¹. Powiatowi inspek-
torzy wyliczaj¹ j¹ korzystaj¹c ze wzoru
zawartego w prawie budowlanym. Wygl¹-
da to nastêpuj¹co: wymienion¹ w tych
przepisach stawkê 500 mno¿y siê przez
dziesiêæ i przez odpowiedni wspó³czyn-
nik okre�laj¹cy kategoriê i wielko�æ obiek-
tu. Wspó³czynniki dotycz¹ 30 ró¿nych
kategorii obiektów.

Kara za nielegalne korzystanie
z domu jednorodzinnego wynosi 10 tys. z³.

Prawo budowlane

Sankcje za zasiedlenie
budynku bez zgody s¹
konstytucyjne

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 na numer Pogotowia

Policji 997            (numer bezp³atny).

   �Rzeczpospolita�, 16 stycznia 2007 r.

Obecnie op³ata skarbowa p³acona
jest nie w znakach lecz gotówk¹ w kasie
Urzêdu lub przelewem na konto Gminy
Tyczyn:
    64 9164 0008 2001 0000 0286 0015.

Od 1 stycznia 2007 r. zaczê³a obo-
wi¹zywaæ ustawa z 16 listopada 2006 r.
o op³acie skarbowej (Dz.U. nr 225 poz.
1635). Zmieni³a ona sposób wniesienia
op³aty skarbowej. Op³acie skarbowej pod-
lega dokonanie czynno�ci urzêdowej na
podstawie zg³oszenia lub na wniosek.
Obowi¹zek wniesienia op³aty skarbowej
nastêpuje w momencie z³o¿enia wniosku
o dokonanie czynno�ci urzêdowej, wyda-
nie za�wiadczenia czy decyzji w kwocie
okre�lonej w ustawie.

Przesta³o te¿ obowi¹zywaæ upraw-
nienie do wprowadzenia przez radê gmi-
ny op³aty administracyjnej za czynno�ci
urzêdowe wykonane przez gminê, które
nie by³y objête przepisami o op³acie skar-
bowej.

Z katalogu przedmiotów op³aty
skarbowej wykre�lone zosta³y podania
i za³¹czniki do podañ. Zmianie uleg³y rów-
nie¿ niektóre stawki op³at np. za po�wiad-
czenie w³asnorêczno�ci podpisu dokonaæ
nale¿y teraz op³aty w kwocie 9 z³, za za-
�wiadczenie 17 z³.

Szereg czynno�ci urzêdowych,
decyzji, zezwoleñ i za�wiadczeñ podlega
ustawowemu zwolnieniu z op³at.

Wy³¹czone z obowi¹zku dokony-
wania op³at skarbowych s¹ jednostki bu-
d¿etowe, jednostki samorz¹du terytorial-
nego i organizacje po¿ytku publicznego
w sprawach zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alno�ci¹.

Op³ata skarbowa
bez znaczków

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

pod tym numerem od godz. 15.30 w dni
powszednie i �wiêta zg³aszaæ mo¿na przy-
padki awarii sieci wodoci¹gowo-kanali-
zacyjnej, obs³ugiwanej przez PGK �Eko-
Strug� w Tyczynie. W godzinach pracy
Spó³ki awarie zg³aszaæ mo¿na tak¿e pod
numerami telefonów
                017 22-19-312

 017 22-19-360

                                Jadwiga K³os

Burmistrz Gminy Tyczyn
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek
w godzinach

 od 8.00 do 15.00 (I piêtro)

Komenda ZHP Zwi¹zku Dru-
¿yn Doliny Strugu zwraca siê
z pro�b¹ o finansowe wsparcie dla
naszych harcerzy i zuchów.

Aby przekazaæ 1% swojego
podatku organizacji po¿ytku pu-
blicznego jak¹ jest ZHP, dokonaj
odpowiedniej adnotacji w swoim
rocznym zeznaniu podatkowym
PIT i przeka¿ deklarowan¹ kwotê
na konto: ZHP - Zwi¹zek Dru¿yn
Doliny Strugu w Banku Spó³dziel-
czym w Tyczynie z dopiskiem:
�ZHP ZDDS Tyczyn�.
Nr konta: 43 9164 0008 2001
0000 0114 0001.
1% zgodnie z art.27d Ustawy.
Z harcerskim pozdrowieniem

           Czuwaj!
              phm. Iwona Wo�niak

komendant ZDDS

Daj harcerzowi
zamiast fiskusowi

Dy¿ur Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej

Edmunda Kalandyka
odbywa siê w ka¿dy pierwszy
wtorek  miesi¹ca w godz. 9.00-
11.00 pok. 27 (I piêtro UGiM).
Najbli¿szy dy¿ur 6 lutego 2007 r.

4 lutego 2007r. (niedziela)
godz. 15.00

Dom Ludowy w Borku Starym
serdecznie zaprasza dzieci na

Zabawê Karnawa³ow¹
z Zespo³em RECORD

Mile widziane przebrania
karnawa³owe

 Sala widowiskowa DL
w Borku Starym
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Burmistrz Gminy Tyczyn
og³asza konkurs na stanowisko

kierownika
Miejsko-Gminnego O�rodka

Pomocy Spo³ecznej w Tyczynie

Miejsce wykonywania pracy: Miejsko-Gminny O�rodek Pomo-
cy Spo³ecznej w Tyczynie, ul. Rynek 18.
I. Wymagania zwi¹zane z wykonywaniem pracy na stanowisku
Kierownika MGOPS
Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastêpuj¹ce
wymagania:
1. Wymagania niezbêdne:
- wykszta³cenie wy¿sze, specjalizacja z zakresu organizacji
pomocy  spo³ecznej,
- 5-letni sta¿ pracy w tym co najmniej 3-letni sta¿ pracy
w pomocy spo³ecznej,
- posiada pe³n¹ zdolno�æ do podejmowania czynno�ci praw-
nych oraz korzysta z pe³ni praw publicznych,
- nie by³a karana za przestêpstwo pope³nione umy�lnie,
- posiada stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnienie ww. stano-
wisku,
2. Wymagania dodatkowe:
- znajomo�æ obs³ugi komputera,
- dyspozycyjno�æ, komunikatywno�æ,
- umiejêtno�æ kierowania zespo³em pracowników,
- znajomo�æ procedury pozyskiwania �rodków pozabud¿etowych,
- wysoka kultura osobista,
- opinia z miejsc pracy lub referencje.
II. Zakres wykonywanych zadañ  na stanowisku:
- kierowanie dzia³alno�ci¹  Miejsko-Gminnego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej oraz reprezentowanie go na zewn¹trz;
- realizowanie uprawnieñ pracodawcy w stosunku do pracowni-
ków O�rodka;
- wydawanie i nadzór nad wydawaniem decyzji administracyj-
nych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo³ecz-
nej, �wiadczeñ rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych;
- tworzenie warunków do realizacji przez O�rodek zadañ statuto-
wych poprzez w³a�ciwe gospodarowanie �rodkami okre�lonymi
w planie finansowym MGOPS oraz ponoszenie odpowiedzial-
no�ci za ich prawid³owe i zgodne z prawem wykorzystanie;
- wspó³dzia³anie z instytucjami, organizacjami spo³ecznymi, sto-
warzyszeniami, fundacjami oraz zak³adami pracy w celu realizacji
zadañ pomocy spo³ecznej;
- sk³adanie Radzie Miejskiej corocznych sprawozdañ z pracy
MGOPS i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy spo³ecznej;

- realizowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej wyni-
kaj¹cych z potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja progra-
mów rz¹dowych pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê
¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych - opracowywanie projek-
tów rocznych planów finansowych;
- opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych;
- pozyskiwanie �rodków s³u¿¹cych rozwijaniu form pomocy spo-
³ecznej, w tym �rodków z funduszy europejskich;
- diagnozowanie �rodowiska lokalnego i inspirowanie kierun-
ków dzia³añ w polityce spo³ecznej gminy;
- wykonywanie innych zadañ zleconych przez Burmistrza.
III. Wymagane dokumenty i o�wiadczenia:
- ¿yciorys (CV),
- list motywacyjny z uzasadnieniem decyzji dotycz¹cej udzia³u
w konkursie,
- uwierzytelnione kopie dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych,
- uwierzytelnione kopie specjalizacji z zakresu organizacji pomo-
cy spo³ecznej,
- uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzaj¹cych do�wiad-
czenie zawodowe kandydata,
- za�wiadczenie lekarza medyscyny pracy o braku przeciwwska-
zañ zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym
stanowisku,
- o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo po-
pe³nione umy�lnie oraz, ¿e nie toczy siê przeciwko niemu postê-
powanie karne,
- o�wiadczenie kandydata, ¿e posiada pe³n¹ zdolno�æ do czyn-
no�ci prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
- o�wiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych do celów rekrutacji.
IV. Sposób i termin sk³adania ofert.
Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z podanym ad-
resem do korespondencji i numerem telefonu, z dopiskiem �Kon-
kurs na stanowisko Kierownika MGOPS� w Tyczynie  w se-
kretariacie Urzêdu Gminy i Miasta w Tyczynie, ul. Rynek 18
w terminie do 28 lutego 2007 r. do godz. 15.30.
V. Inne informacje
- Konkurs przeprowadzi komisja powo³ana przez Burmistrza Gmi-
ny Tyczyn.
- Lista kandydatów, którzy spe³nili wymagania formalne oraz
informacje o wyniku naboru bêdzie umieszczona na stronie BIP
oraz tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i Miasta w Tyczynie.
- Kandydaci spe³niaj¹cy wymagania konkursu zostan¹ powia-
domieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje uzyskaæ mo¿na pod nr telefonu
(017) 22-99-330.

Harmonogram wymiany
dowodów osobistych

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
wydane w latach 1996 - 2000.
Wniosek o wydanie nowego dowodu nale¿y sk³adaæ

osobi�cie w Urzêdzie Gminy i Miasta, pokój 31 (USC),
II piêtro. Do z³o¿enia wniosku niezbêdne s¹: 2 zdjêcia, odpis
aktu urodzenia  (kawaler, panna), odpis aktu ma³¿eñstwa
(¿onaci, mê¿atki, wdowcy, wdowy, rozwiedzeni), wype³niony
formularz wniosku, potwierdzenie wp³aty dokonanej w kasie
UGiM w Tyczynie w wysoko�ci 30 z³.

4 lutego 2007 r. odbêd¹ siê wybory
do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Rolniku!!! Nie zmarnuj danej ci szansy
We� udzia³ w wyborach do Izby Rolniczej

Lokal wyborczy dla rolników z terenu ca³ej Gminy
Tyczyn mie�ci siê w Urzêdzie Gminy i Miasta w Ty-
czynie, ul. Rynek 18 (sala narad) i w dniu 4 lutego 2007
otwarty bêdzie w godz. 8.00-18.00.
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Je�li szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska          numer oferty
- kierownik regionalny   340
-ksiêgowa/y   339
- kierowca kat B   338
- kierowca kat C   337
- piekarz   334
- cukiernik   333
- sprzedawca-kasjer   331
- kierownik dzia³y technicznego   328
- sprzedawca w salonie prasowym   327
- operator koparko-³adowarki   326
- pracownik magazynowy   324
- referent ds. handlowych   322
- technik mechanik   321
- magazynier   320
- doradca ubezpieczeniowy   312

Te i inne oferty pracy znajdziesz

w Gminnym Centrum Pracy

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

Porady prawne

W siedzibie Gminnego Cen-
trum Informacji w Tyczynie,
ul. Rynek 25 w ka¿dy czwartek
              w godz. od 9.00 do 11.00

bezp³atnych porad prawnych
udziela mgr. Maciej Bandelak

Bezrobocie jako patologia spo³ecz-
na towarzyszy nam od kilku lat, swoim za-
siêgiem nie omija tez naszej spo³eczno�ci.
�ladem poprzednich kwarta³ów zewiden-
cjonowali�my równie¿ ten ostatni 2006 r.

Przedstawione dane tylko w pew-
nym stopniu okre�laj¹  rozmiar tego zja-
wiska, bo wiele osób bezrobotnych, nie
widz¹c w tym ¿adnych korzy�ci nie reje-
struje  w Urzêdzie Pracy, a spora grupa
pracuje  tzw. szarej strefie i mimo ¿e wiêk-
szo�æ z nich jest zarejestrowana w urzê-
dzie to pracê maj¹. W wiêkszo�ci, pracu-
j¹cy na czarno woleliby podj¹æ legaln¹
pracê zapewniaj¹c¹ poczucie bezpieczeñ-
stwa i korzystanie z przywilejów pracow-
niczych wynikaj¹cych z umowy o pracê,
jednak pracodawcy chc¹c niejednokrot-
nie zaoszczêdziæ na kosztach pracy wola
zatrudniaæ na czarno.

Bezrobocie w Gminie na koniec grudnia 2006 r.

Na koniec 2006 r. bezrobocie
w gminie  wynosi³o 9,2%i w porównaniu
z II kwarta³em zwiêkszy³o siê tylko i 1 punkt
procentowy, natomiast w  porównaniu
z ostatnim kwarta³em 2005 r. (15,53%) wi-
dzimy widoczny spadek. Maj¹ na to za-
pewne wp³yw warunki atmosferyczne
sprzyjaj¹ce pracy w budownictwie.

W Gminie Tyczyn najwiêksze bez-
robocie wystêpuje w Borku Starym
(12,8%), natomiast  najni¿sze w Budziwo-
ju i kszta³tuje siê na poziomie 4,6%. Wiêk-
sz¹ liczbê stanowi¹ jak zawsze  bezrobot-
ne kobiety, którym z ró¿nych wzglêdów,
najczê�ciej rodzinnych i macierzyñskich,
trudno odnale�æ  siê na rynku pracy, po-
mimo, ¿e czêsto kwalifikacjami dorównuj¹
b¹d� przewy¿szaj¹ mê¿czyzn.

Spo�ród 899 bezrobotnych tylko
109 osobom przys³uguje prawo do zasi³-
ku, co rodzi bardzo ciê¿k¹ sytuacjê ponie-
wa¿ pozostali nie posiadaj¹ ¿adnych �rod-
ków do ¿ycia i zmuszeni s¹ do korzysta-
nia z ró¿nego rodzaju pomocy spo³ecz-
nej. W Urzêdzie Pracy zarejestrowane s¹
tak¿e ma³¿eñstwa nie maj¹ce ¿adnych do-
chodów, co nasila tragiczn¹ sytuacjê
cz³onków ich rodzin.

B+Z B+Z 
Miejscowo�æ 

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

Stopa 

bezrobocia
% 

Bia³a 4 5 31 45 85 7,1 

Borek Stary 9 10 61 43 123 12,8 

Budziwój  13 5 52 33 103 4,6 

Hermanowa 6 11 108 47 172 12,0 

Kielnarowa 5 10 61 42 118 11,1 

Matysówka 4 7 42 28 81 9,8 

Tyczyn 11 9 128 69 217 10,2 

Razem 52 57 524 266 899 9,2 

 
W GCP mo¿na uzyskaæ odpowied-

nie za�wiadczenie, które potwierdza po-
siadanie statusu bezrobotnego; z takim
dokumentem nale¿y udaæ siê do GOPS
w celu uzyskania  pomocy.

                         El¿bieta Wo�niak
        Beata Wiglusz

 Drogi gminne
- Zak³ad Us³ugowo-Produkcyjny �Drog-
mark� Domino Marek, Kielnarowa 103,
        tel. 017-22-93-195; 0 693 765 557
- droga Hermanowa-Czerwonki do grani-
cy Borku Nowego: Zak³ady Miêsne �Her-
man� Kielnarowa, tel. 017 22 99 410.
Drogi powiatowe
- Matysówka, Borek Stary: obwód dro-
gowy B³a¿owa,
  tel. 017 22 90 782, 0 608 292 972.
- Kielnarowa, Budziwój, Hermanowa, Ty-
czyn: obwód drogowy Babica,
                                     tel. 017 27 72 297.
Droga wojewódzka Rzeszów- Dyl¹gówka:
obw. drogowy £añcut, tel. 017-22-52 666.

                      Kto od�nie¿a drogi
Przypominamy jednocze�nie w³a-

�cicielom nieruchomo�ci, ¿e ci¹¿y na nich
ustawowy obowi¹zek uprz¹tniêcia b³ota,
�niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z
chodników po³o¿onych wzd³u¿ nierucho-
mo�ci (za taki chodnik uznaje siê wydzie-
lon¹ czê�æ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ru-
chu pieszego, po³o¿on¹ bezpo�rednio
przy granicy nieruchomo�ci).

     Ustawa z 13 wrze�nia 1996 r.
o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gmi-
nach (Dz.U. Nr 132 poz.622 ze.zm.)

Usuñ �nieg z dachu

Nie tylko �liskie i nieodgarniête
chodniki s¹ zim¹ zagro¿eniem naszego
bezpieczeñstwa. Gro�ny jest tak¿e nagro-
madzony na dachach budynków �nieg.
�nieg le¿¹cy d³u¿ej na dachu jest mokry
i ciê¿ki, wa¿y znacznie wiêcej ni¿ �wie¿y
puch - dlatego konstrukcje dachów mog¹
nie wytrzymaæ jego naporu.

W zwi¹zku z opadami mokrego
�niego Burmistrz  Gminy Tyczyn zwraca
siê do dyrektorów szkó³ i placówek gmin-
nych, a tak¿e do w³a�cicieli prywatnych
domów o systematyczne oczyszczanie
dachów z nagromadzonego tam �niegu.
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lek. stom.   Joanna Kijowska
specjalista stomatologii
zachowawczej i endodoncji

       Tyczyn, ul. Rynek 13
tel. 017-22-93-777; 606-942-674

* stomatologia estetyczna
* nowoczesna endodoncja
* wybielanie zêbów
* bezwiert³owe leczenie metod¹
                    abrazji powietrznej
* leczenie protetyczne
                    (krótkie terminy)
* radiowizjografia
* rok gwarancji na wype³nienia

Przyjmuje
poniedzia³ek 16.00-19.00
�roda 9.00-13.00
pi¹tek 8.00-12.00
sobota 8.00-12.00

STOMATOLOGIA

               Wspania³ym sukcesem zakoñczyli swoj¹ rywalizacjê
w ramach Licealiady tenisi�ci z tyczyñskiego LO. Po zawodach
rejonowych awansowali do fina³u wojewódzkiego, który odby³
siê  10 stycznia br. roku w Nowej Sarzynie. Poziom zawodów
bardzo wysoki, w³a�ciwie to by³y rozgrywki II ligi (zdecydowa-
na wiêkszo�æ uczestników to czynni zawodnicy klubów sporto-
wych Podkarpacia) i w tym doborowym gronie nasi ch³opcy
bardzo dzielnie walczyli o ka¿dy punkt. Pokonali�my 3:2 ZS nr 1

Tenis sto³owy.

                                                         Halina  Kielich

Rzeszów bior¹c tym samym rewan¿ za zawody rejonowe.
Spo�ród 12 reprezentacji szkó³ ponadgimnazjalnych zajêli�my
wysokie VII miejsce.

Jest to najwiêksze osi¹gniêcie naszych uczniów w grach
zespo³owych w najnowszej historii szko³y. Otrzymuj¹c dyplom
dowiedzieli�my siê tak¿e, ¿e mamy VII lokatê w województwie
na 176 szkó³ ponadgimnazjalnych. To doskona³y wynik!!!

Zespó³ Szkó³ w Tyczynie reprezentowali: Bartosz  Paw-
lik  Ib, Krzysztof  D¹bczyk  Ic i Pawe³  Filipek IIb.

Podobnie jak w ubr. o godz. 20.00
zaprosili�my wszystkich na pokaz sztucz-
nych ogni, który odby³ siê na parkingu,
ale widaæ go by³o w ca³ym Tyczynie. Po-
kaz przyci¹gn¹³ ogromn¹ widowniê i nie-
w¹tpliwie by³ wart przybycia na Rynek.

Zaraz po sztucznych ogniach at-
mosferê na sali rozgrzali jeszcze mocniej
ch³opaki z Jack In The Green, którzy za-
grali naprawdê �wietny koncert. Podczas
koncertu znana ju¿ by³a nieoficjalna kwo-
ta zebrana przez nasz tyczyñski sztab,
a jest to 9.400 z³ ! ! !

 

Ci¹g dalszy ze strony 12

      XV
 Fina³

Za wszelk¹ pomoc, udzia³ serdecz-
nie dziêkujemy. Dziêkujemy przede
wszystkim Pañstwu, bo to dziêki wam
i waszej ofiarno�ci uda³o nam siê zebraæ
tak piêkn¹ kwotê. Dziêkujemy panu Ry-
szardowi Rz¹sie oraz Janowi Synosiowi
za pomoc w organizacji. Za rok zagramy
znowu, bo Orkiestra gra do koñca �wiata
i o jeden dzieñ d³u¿ej.

Organizatorzy: Rada M³odzie¿y
Tyczyna, M-GOK, Gmina Tyczyn, Radio
Bieszczady.

So³tys wsi Hermanowa pe³ni
dy¿ury w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 9.00-12.00 w Domu
Ludowym w Hermanowej.
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pok. 26, I piêtro (lub pok. 24).

Oferty �Szukam pracy�, �Dam pracê� i �Sprze-
dam/kupiê dzia³kê, dom� s¹ bezp³atne.

O G £ O S Z E N I A

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

  Zapewniamy: transport z roz³adunkiem, doradztwo techniczne,
                         sprzeda¿ rataln¹.
  Hurtownia - Rzeszów, ul. Lwowska 120, tel. 017-85-27-907

                                                                Tyczyn, ul. Ko�ciuszki 20
                                                                             tel. 017 22-99-243
                                                                             fax 017 22-93-104
                                                                            www.bisbud.com.pl
                                                                     bisbud@bisbud.com.pl

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

Do sprzedania dwie dzia³ki: 25 arów uzbrojona ca³ko-
wicie i 60 arów, Budziwój ul. Pu³anek 60.
(199/3)         Tel. 692-362-542

Kupiê dzia³kê budowlan¹ ok. 15 arów na terenie gminy
(najchêtniej Bia³a, Budziwój, Matysówka, Tyczyn).
(200/3)        Tel. 606-697-557
Sprzedam dzia³kê 43 ary uzbrojon¹ w Hermanowej.
(201/3)         Tel. 510-688-401

Kupiê dzia³kê mo¿e byæ rolna.
(202/3)                                        Tel. 017-85-73-195

Sprzedam dzia³kê 83 ary - w Hermanowej (pr¹d, równi-
na na górce, okolice Gradkowca).
(203/2)                                            Hermanowa 493

Zatrudniê fryzjera damsko-mêskiego.  Tyczyn,
ul. Grunwaldzka 3.
(66/2)   Tel. 017 22-91-753; 696-463-651

Zatrudnimy pracowników na umowê o pracê na sta-
nowisku drobiarz-pakowacz. Informacje: tel. 017 85-32-
455 w. 23 i 46 lub osobi�cie: Firma �GAJM� Jan Jurkie-
wicz, ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie.               (67/2 )

                  w budynku OST (obok Policji)
                  czynna
                  wtorki i czwartki  od 9.00 do 14.00

        Agencja PZU w Tyczynie

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

Poszukujê opiekunki do 8-miesiêcznych bli�ni¹t
w Tyczynie.
(69/1)                   Tel. 017-22-93-946;  510-070-157

Kupiê ziemiê w Tyczynie lub okolicy, 10-20 arów
z mediami lub mo¿liwo�ci¹ ich podci¹gniêcia.
(204/2)                                              Tel. 692-918-553

Kupiê dzia³kê budowlan¹ w Tyczynie lub Budziwoju
do 15 arów
(205/2)                 Tel. 017-863-44-40; 504-012-182

Kupiê dzia³kê na terenie gminy Tyczyn 50-70 arów.
(206/1)                    Tel. 663-995-005; 513-140-999

Kupiê niedrog¹, niedu¿¹ dzia³kê roln¹ 10-20 arów lub
budowlan¹ w okolicy Tyczyna.
(207/1)                                    Tel. 017-22-93-111

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 14 arów w Ty-
czynie z warunkami zabudowy.
(208/1)                                         Tel. 017-22-99-714

Niemiecki - Tyczyn
Tel. 502-636-111
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