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26 kwietnia br. odby³a siê sesja
Rady Miejskiej w Tyczynie. Radni podjêli
uchwa³y w sprawach:
> rozpatrzenia sprawozdania z wykona-
nia bud¿etu Gminy za rok 2006,
> udzielenia absolutorium Burmistrzo-
wi Gminy za 2006 r.,
> dokonania zmian w bud¿ecie Gminy na
2007 r.,
> nabycia mienia. Rada wyrazi³a zgodê
na nabycie dwóch dzia³ek w Budziwoju
przy ul. Dworskiej o ³¹cznej pow. 5,19 a,
od osób prywatnych, za kwotê 20.760 z³
na  poszerzenie drogi gminnej,
> zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie
przebudowy dróg gminnych o warto�ci
przekraczaj¹cej kwotê ustalon¹ na jej re-
alizacjê w bud¿ecie Gminy na 2007 r.  Koszt
przebudowy drogi Hermanowa Ko�ció³
£azy wynosi 95.994 z³. W tegorocznym
bud¿ecie na ten cel zaplanowane jest
71.558 z³, a pozosta³a kwota - 24.436 z³
bêdzie zap³acona w roku 2008,
> udzielenia pomocy finansowej Samo-
rz¹dowi Województwa na realizacjê zada-
nia publicznego. W zwi¹zku z przyst¹pie-
niem  opracowania dokumentacji projek-
towej obwa³owañ rzeki Strug, Gmina Ty-
czyn przeznacza na ten cel 78.000 z³,
> przekazywania wolnych �rodków finan-
sowych na lokaty bankowe. Dotychczas
gmina mog³a wolne �rodki finansowe prze-
kazywaæ na lokaty w bankach: BPH, BG¯,
BS Tyczyn, BO� i PKO BP. Do listy ban-
ków dopisany zosta³ Bank Inicjatyw Spo-
³eczno-Ekonomicznych SA, który zaofe-
rowa³ bardzo korzystne warunki lokowa-
nia �rodków,
> przeznaczenia mienia komunalnego do
sprzeda¿y. Do sprzeda¿y w trybie prze-
trargowym przeznaczona zosta³a dzia³ka
o pow. 71 a w Matysówce i dzia³ka o pow.
54 a w Hermanowej. S¹ to nieruchomo�ci
niezabudowane, po³o¿one w terenach rol-
nych, bez uregulowanego dojazdu.

Sesjê poprzedzi³y posiedzenia ko-
misji, które w porz¹dku obrad mia³y za-
opiniowanie sprawozadnia z wykonania
bud¿etu Gminy za 2006 r. Pozytywn¹ opi-
niê dotycz¹c¹ sprzwozdania wyrazi³a Ko-
misja Rewizyjna przyjmuj¹c równie¿ wnio-
sek o udzielenie Burmistrzowi absoluto-
rium za ubr. (4 kwietnia br.). Za pozytyw-
nym zaopiniowaniem sprawozdania g³o-
sowali te¿ cz³onkowie Komisji O�wiaty,
Kultury i Zdrowia (17 kwietnia br.) oraz
Komisji Finansów i Gospodarki (23 kwiet-
nia br.)
                                                                 (bs)

Rada uchwali³a...

13 kwietnia br. w Urzêdzie Gminy
i Miasta w Tyczynie odby³o siê drugie
spotkanie konsultacyjne w zwi¹zku
z opracowaniem przez Firmê HEKTOR Sp.
z o.o. Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Tyczyn na lata 2007-2013. Wziêli
w nim udzia³ mieszkañcy Gminy, którzy do
5 kwietnia br. z³o¿yli wniosek o umiesz-
czenie zadania w Programie.

Pomys³ów na zrewitalizowanie
miasta Tyczyna i okolic by³o wiele. Po-
cz¹wszy od tych podstawowych (popra-
wa stanu dróg, rozbudowa wodoci¹gów
i kanalizacji, poprzez remonty budynków
mieszkalnych ko�cio³ów, szkó³, do kom-
pletnej zmiany Rynku w Tyczynie, a tak¿e
budowy basenu na terenie Gminy.

tylko 2% ankietowanych oceni³o, ¿e jest
ona na bardzo wysokim poziomie, nato-
miast a¿ 84% badanych stwierdzi³o, ¿e jest
ona z³a. Na podobnym poziomie zosta³a
oceniona baza sportowa, wypoczynkowa
i rekreacyjna. Nie jest równie¿ dobrze na
terenie naszej gminy z ofert¹ turystyczn¹,
mo¿e warto wiêc zainwestowaæ we w³a-
sne gospodarstwo agroturystyczne.
Wiêkszo�æ odpowiedzi mie�ci³a siê
w przedziale 40-60%, czyli ok. 50 % ankie-
towanych jest zadowolonych z estetyki
otoczenia, aktywno�ci o�rodków kultural-
nych, ma poczucie bezpieczeñstwa, jest
zadowolona ze wspó³pracy z w³adzami
publicznymi. Ankietowani uznali te¿, ¿e
w naszym regionie istnieje �rednie zagro-
¿enie pod wzglêdem bezrobocia, przestêp-
czo�ci m³odocianych i biedy.

Zapraszam na ostatnie spotkanie
w ramach pisania Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Tyczyn, które od-
bêd¹ siê 16 maja br. o godz. 9.00. Ka¿dy
uczestnicz¹cy w spotkaniu bêdzie móg³
zg³osiæ swoje uwagi i zastrze¿enia, zanim
powstanie ostateczna wersja programu.

Odnawiamy Tyczyn i Gminê

                     Anna Zawi³o-Witek

Na poprzednim spotkaniu uczest-
nicy wype³niali ankietê, której wyniki uka-
za³y najwa¿niejsze potrzeby i cele miesz-
kañców naszych terenów. Ankietowani
w 100% opowiedzieli siê za rewitalizacj¹
Gminy Tyczyn. Nie budzi równie¿ zasko-
czenia fakt, ¿e 84% badanych w przysz³o-
�ci chcia³oby widzieæ znaczn¹ poprawê
nawierzchni stanu dróg.

Sygna³em dla przedsiêbiorców
mo¿e staæ siê informacja, ¿e ankietowani
bardzo s³abo ocenili  zarówno bazê nocle-
gow¹, jak i gastronomiczn¹. Jest to dzie-
dzina, w któr¹ warto zainwestowaæ, bo

Uczestnicy spotkania

Burmistrz Kazimierz Szczepañski
i Stanis³aw Lis - Prezes Firmy �Hektor�

opracowuj¹cej Program Rewitalizacji

27 maja br. (niedz.), godz. 17.00 - Rynek
Koncert zespo³ów dzieciêcych �Dla
mamy�, zabawy i konkursy taneczne z ze-
spo³em DEMETERS
30 maja br. (�roda), godz. 10.00  - MGOK
I Gminny Festiwal Piosenki Dzieciêcej
�Z piosenk¹ za pan brat�

 Dni Tyczyna 31maja br. (czwartek), godz. 18.00
Otwarcie wystawy �Puzzle moja pasja�
2 czerwca br. (sobota), godz. 15.00
 II Ogólnopolski Wy�cig Kolarski
3 czerwca br. (niedziela) - Park
godz. 14.00 - Spektakl teatralny dla dzieci
�O smoku i królu Leniuchu�, zabawy
i konkursy z nagrodami
godz. 15.30 - Powitalna Parada Orkiestr
Dêtych, zabawa z zespo³em REWERS
godz. 20.30 - Koncert zespo³u
                                     TREBUNIE TUTKI

27 maja - 3 czerwca 2007
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Dla uczniów Szko³y Podstawowej w Tyczynie przygoda
z ekologi¹ rozpoczê³a siê od przyst¹pienia w 2006 r. do realizacji
Programu Ekozespo³ów, wspieranego przez Fundacjê GAP Pol-
ska. W ramach dzia³alno�ci szkolnych ekozespo³ów d¹¿ymy do
poprawy czysto�ci i estetyki �rodowiska przyrodniczego,
a w bie¿¹cym roku szkolnym nasze dzia³ania koncentruj¹ siê
wokó³ has³a �Bez wody nie ma ¿ycia�.

Temu w³a�nie zagadnieniu po�wiêcony by³ uroczysty
apel przygotowany przez ma³ych ekologów z oddzia³u przed-
szkolnego i uczniów klasy IIIa. Przedszkolaki przedstawi³y
inscenizacjê pt. �¯yj z przyrod¹ w zgodzie�, a trzecioklasi�ci
zaprezentowali siê w przedstawieniu pt. �Misja zaczarowanej
rybki�. Celem obu prezentacji by³o uwra¿liwienie dzieci na ko-
nieczno�æ poszanowania wody i dbania o jej czysto�æ.

Wiêcej jest tajemnic w jednej kropli wody, ani¿eli na
ca³ym firmamencie niebieskim
                                                                                                                                    (Galileusz)

Inicjatywa corocznych obchodów �wiatowego Dnia
Wody (22 marca), narodzi³a siê w 1992 r. podczas Konferencji
ONZ dotycz¹cej �rodowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro.
W grudniu 2003 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych ustanowi³o lata 2005 - 2015 Miêdzynarodow¹ Dekad¹ dla
Akcji �Woda dla ̄ ycia�.

19 marca br. w Zespole Szkó³ w Tyczynie z okazji �wiato-
wego Dnia Wody odby³ siê konkurs wiedzy ekologicznej dla
szkó³ gimnazjalnych, nad którym honorowy patronat obj¹³ Bur-
mistrz Gminy Tyczyn Kazimierz Szczepañski. W konkursie wziê-
li udzia³ uczniowie gimnazjów z: Chmielnika, Hy¿nego, Mana-
sterza i Tyczyna. Poziom wiedzy uczestników by³ bardzo wysoki
i dopiero dogrywka wy³oni³a laureatów, którymi zostali: Paulina
Leniard i Artur Zawora z Gimnazjum w Hy¿nem oraz Bart³o-
miej Bury i Micha³ Ha³ys z Gimnazjum nr 2 w Manasterzu.

W programie znalaz³ siê równie¿ monta¿ s³owno-muzycz-
ny o tematyce ekologicznej w wykonaniu uczniów ZS w Tyczy-
nie i referat pt. �Zasoby wody w Polsce, na �wiecie i ich wyko-
rzystanie�  wyg³oszony przez uczennicê, który przypomnia³, ¿e:
* Dostêp do �wie¿ej, pitnej wody jest prawem ka¿dego cz³owie-
ka. Mimo to, du¿a czê�æ populacji ludzkiej (powy¿ej 1 miliarda
na 6 miliardów ludzi zamieszkuj¹cych Ziemiê) nie ma do niej
dostêpu. Ok. 2,5 mld osób (pow. 1/3 ludzko�ci) nie korzysta
z urz¹dzeñ sanitarnych zaopatrzonych w wodê. Prawie 2 mln
dzieci umiera co roku z powodu braku dostêpu do czystej wody.
* Woda pokrywa ok. 70% powierzchni globu, jest to jednak
w wiêkszo�ci woda s³ona. Woda s³odka zajmuje zaledwie 3%
powierzchni. Znaczna jej wiêkszo�æ, w postaci lodu,  pokrywa
powierzchniê Antarktydy i Grenlandii. Woda dostêpna dla cz³o-
wieka stanowi jedynie ok.1% wody na Ziemi. Jest to woda po-
chodz¹ca z rzek, jezior i podziemnych �róde³. Z takiej ilo�ci tego
cennego surowca korzysta 6 mld ludzi zamieszkuj¹cych Ziemiê.
Szacuje siê, ¿e do 2025 roku liczba ludzko�ci wzro�nie do 8 mld.
Zasoby wodne oczywi�cie nie zwiêksz¹ siê. Musimy znale�æ
sposoby oszczêdzania  i uzdatniania wody, któr¹ mamy.
      Istnieje kilka mo¿liwo�ci rozwi¹zania problemu braku wody:
> nale¿y poszukiwaæ nowych �róde³ wody. G³ównym z nich
jest woda oceaniczna - lecz techniki odsalania s¹ bardzo drogie,
> oszczêdne gospodarowanie i odpowiednia redystrybucja po-
siadanych zasobów wodnych: naprawa przeciekaj¹cych rur,
zbiorników (do 30% wody marnowanej jest poprzez przecieki
w skorodowanych rurach, zaworach, uszkodzenia wodoci¹gów),
> w wielu krajach przez stulecia zbierano wodê deszczow¹. Kon-
centracja ludno�ci w miastach doprowadzi³a do zaniechania tego
sposobu oszczêdzania wody. Przysz³o�ci¹ jest powrót do tej
praktyki z zastosowaniem bardziej nowoczesnych metod,
> nale¿y rozwijaæ technologie zmniejszaj¹ce zapotrzebowanie
na wodê. W krajach rozwiniêtych 60% wody zu¿ywanej jest do
celów przemys³owych, w krajach rozwijaj¹cych siê ogromn¹
czê�æ wody (90%) u¿ywa siê w rolnictwie, gdzie marnowana jest
podczas nieefektywnych technik nawadniania upraw.

Kiedy odkrêcamy kran w naszej ³azience, nie zdajemy
sobie zwykle sprawy, ¿e woda jest �ród³em ¿ycia. Szanujmy
i oszczêdzajmy j¹! A czy wiemy, ¿e:
* kran kapi¹cy z prêdko�ci¹ 1 kropli na sekundê przynosi straty

Bez wody nie ma ¿ycia

wody w ilo�ci 0,5 litra na godzinê, co daje rocznie 4 700 litrów,
* k¹piel to �rednio 250 l wody - prysznic zu¿ywa 4 x mniej wody,
* podczas mycia zêbów zu¿ywa siê do 15 l wody, podczas gdy
wystarczy³yby 2-3 litry. Zakrêcaj¹c wodê podczas mycia zêbów
mo¿na zaoszczêdziæ �rednio ok. 12 litrów wody.

Bez wody nie by³aby mo¿liwa jakakolwiek produkcja:
- 200 tys. litrów wody potrzeba do wyprodukowania 1 kg we³ny
- 5,3 tys. litrów wody poch³ania produkcja 1 kg bawe³ny
- 250 litrów wody potrzeba do produkcji 1 litra mleka
- 200 litrów wody potrzeba do wyprodukowania 1 kg ry¿u
- 500 litrów wody poch³ania produkcja 1 kg ziemniaków
- 18 tys. litrów wody zu¿ywa siê przy produkcji 1 kg mas³a
- 150 tys. litrów wody zu¿ywa siê przy produkcji auta
- 550 litrów wody potrzeba do produkcji bochenka chleba
- 53 litry wody potrzebuje pomarañcza, by dojrzeæ.

                              Stanis³awa Gronko, Ewa Kowal
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Eko-przedszkolaki

�Misja zaczarowanej rybki� w wykonaniu uczniów kl. IIIa

Karolinka z oddzia³u przedszkolnego gotowa do wykonania
do�wiadczenia

�Bez wody nie ma ¿ycia� - uroczysty apel w SP w Tyczynie przygo-
towany przez dzieci z oddzia³u przedszkolnego i uczniów klasy IIIa,
pod opiek¹ pañ: Anny Pondo, Barbary Fornal i Anity Dobrowolskiej

       Barbara Fornal

Dzieci najlepiej zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtno�ci poprzez
do�wiadczenie i dzia³anie, dlatego te¿ przedszkolaki wykona³y
ma³e eksperymenty, a ich starsi koledzy mogli je obserwowaæ.
W trakcie wykonywanych do�wiadczeñ, widzowie sami mogli
przekonaæ siê o tym jak zanieczyszczona woda szkodzi zwierzê-
tom. Natomiast uczniowie kl. trzeciej, na podstawie prowadzo-
nej przez siebie uprawy, podzielili siê wnioskami na temat wp³y-
wu jako�ci wody na rozwój ro�lin.

Oszczêdzanie wody sta³o siê teraz jedn¹ z zasad codzien-
nego pobytu dzieci w przedszkolu i szkole. W oddziale przed-
szkolnym powsta³ �Klub przyjació³ czystej wody�. Dy¿urni bar-

dzo dbaj¹ o zakrêcanie kapi¹cych kranów. Mamy nadziejê,
¿e w domu dzieci równie¿ przestrzegaj¹ tych zasad.

ja i tyDZIEÑ dla ZIEMI
Pod takim has³em obchodzili�my w Szkole Podstawowej

w Budziwoju coroczne �wiêto Ziemi. Zainaugurowa³a go wizyta
dzieci z Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek Rodziny Maryi w Budziwoju z inscenizacj¹ ekologiczn¹
i piosenkami.

We wszystkich klasach przeprowadzono zajêcia z cyklu
�Ka¿dy uczeñ wie, co robiæ z ZSEE� w oparciu o materia³y opra-
cowane przez Organizacjê Odzysku Sprzêtu Elektrycznego i Elek-
tronicznego S.A. �ElektroEko�  i Wydzia³ In¿ynierii �rodowiska
Politechniki Warszawskiej (plakaty, ulotki, film edukacyjny).

                                                                  Ci¹g dalszy na  stronie 6

Wizyta dzieci z przedszkola

Cz³onkowie Klubu M³odego Ekologa i 48 DH przygotowali pre-
zentacjê dla uczniów i rodziców. Podczas spotkania rodziców
rozdano ulotki dotycz¹ce zasad postêpowania ze zu¿ytym sprzê-
tem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) oraz ulotki Fundacji
�Arka� o szkodliwo�ci spalania �mieci w piecach domowych.

Zuchy i Cz³onkowie Klubu M³odego Ekologa przema-
szerowali przez wie� z plakatami, �piewaj¹c piosenki ekologicz-
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Ci¹g dalszy ze strony 5

ja i tyDZIEÑ dla ZIEMI

Sprz¹tanie otoczenia szko³y

Wymarsz ze szko³y z plakatami

ne oraz skanduj¹c wierszyki i rymowanki. Po raz kolejny sprz¹ta-
li otoczenie szko³y i brzegi Strugu.

Na apelu przygotowanym przez dzieci z oddzia³u 0b pod
opiek¹ p. Anny Bomby, kl. IIb pod opiek¹ p. Anny Wisz oraz
zuchów i harcerzy pod opiek¹ p. Iwony Wo�niak zaprezentowa-
no inscenizacje i piosenki ekologiczne. Podsumowano wyniki
konkursu na rymowankê lub wiersz o wodzie og³oszony z okazji
�wiatowego Dnia Wody, w którym wziêli udzia³ tak¿e uczniowie
ze szko³y w S³ocinie. Zosta³ og³oszony konkurs na zbiórkê ma-
kulatury i puszek aluminiowych.

Na spotkaniach Klubu M³odego Ekologa i w �wietlicy
szkolnej przeprowadzono zajêcia dotycz¹ce gospodarowania
odpadami. Na korytarzach szkolnych wyeksponowano plakaty
edukacyjne oraz prace wykonane przez uczniów, a na drzwiach
sal lekcyjnych listy pisane przez uczniów do rodziców.

Iwona Wo�niak

19 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Budziwoju od-
by³a siê IV edycja Quizu matematycznego.  W konkursie wziê³o
udzia³ 21 uczniów klas szóstych ze wszystkich szkó³ podstawo-
wych Gminy Tyczyn. Pracowali w 3-osobowych zespo³ach, od-
powiedzi udziela³ kapitan  ka¿dej z dru¿yn. Przygotowane zada-

Budziwój

Quiz matematyczny

                           Anna Sawicka, Ma³gorzata Chorzêpa Podczas rozwi¹zywania kolejnego zadania

I miejsce zoby³a dru¿yna z Borku Starego

nia wymaga³y od uczniów wszechstronnej wiedzy, nie tylko
matematycznej. By³y daty historyczne zapisane w systemie rzym-
skim, znaki drogowe, a tak¿e, jak co roku, dyktando matematycz-
ne.  Punkty za zadania przydziela³o jury, w sk³ad którego wcho-
dzili opiekunowie grup.

Zwyciê¿y³ zespó³ ze Szko³y Podstawowej w Borku
Starym, II miejsce zajê³a dru¿yna z Matysówki, a III miejsce
dru¿yna z Tyczyna.  Wszystkim gratulujmy sukcesów.

Przyznana przez Radê So³eck¹ kwota pieniê¿na pozwoli-
³a na zakup nagród oraz na przygotowanie poczêstunku dla
wszystkich uczestników konkursu.
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Tej wiedzy nigdy do�æ

Obowi¹zki inwestora w procesie budowlanym (cz. II)
Zasad¹ jest, ¿e rozpoczêcie budo-

wy wymaga uzyskania pozwolenia.
W przeciwnym razie taka budowa mo¿e
byæ uznana za samowolê budowlan¹.
W przypadku mniej skomplikowanych
obiektów rozpoczêcie prac musi byæ po-
przedzone zg³oszeniem zamiaru budowy.
Ale istnieje te¿ kategoria prac budowla-
nych, na których prowadzenie nie jest
wymagane pozwolenie i nie trzeba ich
zg³aszaæ w urzêdzie.
Dodatkowe zezwolenia

Pozwolenie na budowê jest wpraw-
dzie samodzieln¹ decyzj¹ organu admini-
stracji, jednak mo¿e byæ wydane dopiero
po uprzednim przeprowadzeniu postêpo-
wania w sprawie oceny oddzia³ywania na
�rodowisko oraz uzyskaniu przez inwesto-
ra wymaganych przepisami szczególnymi
pozwoleñ, uzgodnieñ lub opinii innych
organów.

Obowi¹zek uzyskania pozwoleñ,
uzgodnieñ lub opinii dotyczy m.in.:
- robót budowlanych przy obiekcie bu-
dowlanym wpisanym do rejestru zabyt-
ków lub na obszarze wpisanym do reje-
stru zabytków, które wymagaj¹ uzyska-
nia pozwolenia wojewódzkiego konser-
watora zabytków,
- obiektów, których projekty wymagaj¹
uzgodnienia z rzeczoznawc¹ do spraw za-
bezpieczeñ przeciwpo¿arowych,
- wykonania ustaleñ miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Co bada starosta

Przed wydaniem decyzji o pozwo-
leniu na budowê starosta sprawdza zgod-
no�æ projektu budowlanego z ustalenia-
mi miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach
zabudowy, a tak¿e wymaganiami ochro-
ny �rodowiska. Sprawdzana jest te¿ zgod-
no�æ projektu zagospodarowania dzia³ki
lub terenu z przepisami - w tym technicz-
no-budowlanymi.

Inwestor uzyska pozwolenie na
budowê, je�li projekt budowlany jest kom-
pletny i posiada wymagane opinie, uzgod-
nienia, pozwolenia i informacje dot. bez-
pieczeñstwa i ochrony zdrowia. Organ
sprawdzi te¿, czy projekt wykona³a osoba
posiadaj¹ca uprawnienia budowlane.

Je�li wniosek jest niekompletny -
starosta za¿¹da usuniêcia nieprawid³owo-
�ci w wyznaczonym terminie. Je�li inwe-
stor nie wykona tych zaleceñ - musi siê
liczyæ z odmow¹ udzielenia pozwolenia na
budowê. Wezwanie nastêpuje w formie              �Gazeta Prawna� nr 70/2007

postanowienia, na które nie przys³uguje
za¿alenie ani skarga do s¹du administra-
cyjnego.
Kiedy wystarczy zg³oszenie

Choæ dla rozpoczêcia robót bu-
dowlanych zasad¹ jest uzyskanie pozwo-
lenia na budowê, prawo budowlane wy-
mienia te¿ inne inwestycje, co do których
pozwolenie nie  jest potrzebne, a wystar-
czy tylko zg³oszenie staro�cie zamiaru
budowy.

Zg³oszenia wymaga m.in. budowa:
- obiektów gospodarczych zwi¹zanych
z produkcj¹ roln¹ i uzupe³niaj¹cych zabu-
dowê zagrodow¹ w ramach istniej¹cej
dzia³ki siedliskowej,
- wolno stoj¹cych parterowych budyn-
ków  gospodarczych, wiat i altan oraz przy-
domowych oran¿erii (ogrodów zimowych)
o powierzchni zabudowy do 25 m2., przy
czym ³¹czna liczba tych obiektów na dzia³-
ce nie mo¿e przekraczaæ dwóch na ka¿de
500 m2 powierzchni dzia³ki;
-  miejsc postojowych dla samochodów
osobowych do 10 stanowisk w³¹cznie;
- tymczasowych obiektów budowlanych,
niepo³¹czonych trwale z gruntem i prze-
widzianych do rozbiórki lub przeniesienia
w terminie okre�lonym w zg³oszeniu, ale
nie pó�niej ni¿ przed up³ywem 120 dni od
dnia rozpoczêcia budowy,
- przydomowych basenów i oczek wod-
nych o powierzchni do  30 m2.

Zg³oszenia nale¿y dokonaæ w for-
mie pisemnej przed zamierzonym terminem
rozpoczêcia robót budowanych. Do wy-
konania robót budowlanych mo¿na przy-
st¹piæ nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 30 dni
od dnia zg³oszenia i nie pó�niej ni¿ po up³y-
wie dwóch lat od okre�lonego w zg³osze-
niu terminu ich rozpoczêcia. Jak  wynika
z  wyroku  NSA  z  27  listopada  2003  r. -
termin 30 dni dla wniesienia przez organ
sprzeciwu nale¿y liczyæ od dnia dorêcze-
nia w³a�ciwemu organowi zg³oszenia za-
miaru wykonania robót budowlanych.

W zg³oszeniu nale¿y okre�liæ ro-
dzaj, zakres i sposób oraz termin rozpo-
czêcia prac budowlanych. Nale¿y do³¹-
czyæ te¿ o�wiadczenie (pod rygorem od-
powiedzialno�ci karnej) o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomo�ci¹
na cele budowlane oraz odpowiednie szki-
ce i rysunki, a tak¿e pozwolenia, uzgod-
nienia i opinie wymagane odrêbnymi prze-
pisami. Ponadto w przypadku zg³oszenia
budowy obiektów ma³ej architektury
w miejscach publicznych nale¿y przedsta-

wiæ projekt zagospodarowania dzia³ki lub
terenu, wykonany przez projektanta po-
siadaj¹cego do tego uprawnienia.

W ci¹gu 30 dni od dnia dokona-
nia zg³oszenia starosta mo¿e:
- nie podejmowaæ ¿adnych dzia³añ (zg³o-
szenie nie powoduje obowi¹zku zawiado-
mienia stron) i wówczas milczenie organu
stanowi uprawnienie do rozpoczêcia in-
westycji
- na³o¿yæ na zg³aszaj¹cego obowi¹zek
uzupe³nienia zg³oszenia o brakuj¹ce do-
kumenty,
- wnie�æ w drodze decyzji sprzeciw ozna-
czaj¹cy brak zgody na przyst¹pienie do
realizacji zamierzonej dzia³alno�ci budow-
lanej.

Bez zg³oszenia i pozwolenia
Ustawa wyró¿nia te¿ trzeci¹ kat.

robót budowlanych, które nie s¹ objête
obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia na
budowê i nie wymagaj¹ zg³oszenia. Zo-
sta³y one okre�lone w art.29 ust.1 i 2 pra-
wa budowlanego. S¹ to m.in. budowy:
- altan i obiektów gospodarczych na dzia³-
kach w pracowniczych ogrodach dzia³ko-
wych o pow. zabudowy do 25 m2 w mia-
stach i 35 m2 poza granicami miast oraz
wysoko�ci 5 m przy dachach stromych
i 4 m przy dachach p³askich,
- obiektów ma³ej architektury (z wyj¹tkiem
obiektów w miejscach publicznych),
- ogrodzeñ (je�li nie s¹ usytuowane od
strony dróg, ulic, placów, torów kolejo-
wych i innych miejsc publicznych lub ich
wysoko�æ nie przekracza 2,20 m),
- roboty budowlane polegaj¹ce na insta-
lowaniu krat na obiektach budowlanych
i instalowaniu urz¹dzeñ na obiektach bu-
dowlanych o wysoko�ci poni¿ej 3 m.

WA¯NE
Nie wystarczy zg³oszenie budowy

0rgan mo¿e na³o¿yæ decyzj¹ obo-
wi¹zek uzyskania pozwolenia na wy-
konanie obiektu lub robót budowla-
nych objêtych tylko obowi¹zkiem zg³o-
szenia, gdy ich realizacja mo¿e naru-
szaæ ustalenia planu miejscowego lub
spowodowaæ: zagro¿enie bezpieczeñ-
stwa ludzi lub mienia, pogorszenie
stanu �rodowiska lub dóbr kultury,
pogorszenie warunków zdrowotno-
sanitarnych, wprowadzenie b¹d� zwiêk-
szenie ograniczeñ lub uci¹¿liwo�ci dla
terenów s¹siednich.
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Ju¿ po raz drugi Szko³a Podstawowa w Budziwoju przy-
st¹pi³a do realizacji europejskiego projektu �Dzieñ Wiosny
w Europie�. Za realizacjê dzia³añ podjêtych w ubr., otrzymali�my
od komisarzy europejskich certyfikat. Takie wyró¿nienie mobili-
zuje do dalszego dzia³ania.

Rok 2007 jest rokiem szczególnym dla Unii Europejskiej -
�wiêtowana jest 50. rocznica ustanowienia Traktatu Rzymskie-
go. St¹d, tegoroczny Dzieñ Wiosny obchodzony jest ph. �50 lat
razem�. Nasza szko³a aktywnie w³¹czy³a siê w te obchody. Cz³on-
kowie Klubu M³odego Europejczyka wykonali m.in. gazetkê po-
�wiêcon¹ logo Europejskiego Dnia Wiosny.

Nawi¹zuj¹c do miejsca ustanowienia traktatu, uczniowie
wykonali plakaty dotycz¹ce W³och, które by³y umieszczone na

Europejski  Dzieñ  Wiosny

korytarzach szkolnych. Uczniowie klas
szóstych, cz³onkowie Klubu M³odego Eu-
ropejczyka, mogli te¿ sprawdziæ swoj¹ wie-
dzê w drugiej ju¿ edycji konkursu wiedzy
o Unii Europejskiej. Laureatami konkursu
zostali: I m. £ukasz Rzeszutko, II m.  Ad-
rianna Bu¿, III m. Jadwiga Burdasz.

Aby poszerzyæ wiedzê o funkcjo-
nowaniu Unii, zaprosili�my do szko³y
konsultantkê Regionalnego Centrum In-
formacji Europejskiej p. Iwonê Serafin,
która przeprowadzi³a ciekaw¹ lekcjê euro-
pejsk¹, po�wiêcon¹ historii powstania UE.
Wyszukiwali�my tak¿e cytaty, przys³owia
i powiedzenia o W³oszech. Wziêli�my
udzia³ w europejskich konkursach pla-
stycznych: �Znaczek pocztowy na 50. le-
cie Unii Europejskiej�, �Moja miejsco-
wo�æ w Unii Europejskiej�. Rysunki na-
szych uczniów, zosta³y umieszczone na
stronach Europejskiego Dnia Wiosny,
w galerii najlepszych prac. Do 13 maja
mo¿na na nie g³osowaæ na stronie http://

www.project.cyberdusk.pl/stamp/copper-
mine/index.php?cat=10 Zorganizowali-
�my te¿ wystawê flag UE oraz zapoznali-
�my siê z histori¹ ich powstania.

Aby tak¿e inni uczniowie mogli
pog³êbiæ swoj¹ wiedzê o Wspólnocie Eu-
ropejskiej, przygotowali�my apel po�wiê-
cony historii powstania Unii.

Ka¿dego roku, realizuj¹c projekt
Europejskiego Dnia Wiosny, zapraszamy

Podczas konkursu wiedzy o Unii Europejskiej

do naszej szko³y ciekawe osoby z terenu
gminy, które na co dzieñ wspó³pracuj¹
 z instytucjami unijnymi. 16 kwietnia br.
odwiedzi³a nas p. Anna Zawi³o - Witek,
referent ds. analiz i programów pomoco-
wych w UGiM w Tyczynie. Podczas tego
spotkania dowiedzieli�my siê, jak wygl¹-
da wspó³praca gminy z Uni¹ Europejsk¹
oraz jej instytucjami. Spotkanie mia³o te¿
czê�æ praktyczn¹, podczas której ucznio-
wie zapoznali siê z zasadami pisania pro-
jektów oraz wype³niali wnioski.

Mamy nadziejê, ¿e wszystkie po-
dejmowane przez nas dzia³ania zwi¹zane
z informowaniem o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, przyczyni¹ siê do wiêksze-
go u�wiadomienia wszystkim korzy�ci,
jakie mo¿emy czerpaæ, bêd¹c krajem cz³on-
kowskim.

Bo¿ena Filip, Adrianna Gronko,
                     Katarzyna B³oñska

KRYTERIA PRZYJÊÆ
Maksymalnie 200 punktów, w tym:
* 100 punktów za egzamin gimnazjalny,
* 80 punktów za �wiadectwo - na sumê
sk³adaj¹ siê punkty za oceny z czterech
przedmiotów wskazanych (podanych
w informatorze przy ka¿dym kierunku),
* 20 punktów za osi¹gniêcia: �wiadec-
two z wyró¿nieniem, ocena wzorowa lub
bardzo dobra z zachowania, udzia³ w olim-
piadach, konkursach i zawodach spor-
towych.

ZESPÓ£ SZKÓ£ w TYCZYNIE
oferuje nastêpuj¹ce kierunki kszta³cenia:
> LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
z elementami edukacji ogólnopolicyjnej
(we wspó³pracy z Komend¹ Wojewódzk¹
Policji w Rzeszowie - zajêcia prowadzone
przez pracowników KWP)
> LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
z elementami  edukacji ogólnomedycznej
(we wspó³pracy z Medyczn¹ Szko³¹ Poli-
cealn¹ w Rzeszowie - zajêcia odbywaj¹ siê
w specjalistycznych pracowniach)

> LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
z rozszerzonym programem nauczania jê-
zyka angielskiego, informatyki i geografii
> TECHNIKUM INFORMATYCZNE
czteroletnie kszta³c¹ce w zawodzie tech-
nik informatyk

Wymagane dokumenty
> podanie o przyjêcie do szko³y (formu-
larze do pobrania w sekretariacie Zespo-
³u Szkó³ lub na stronie internetowej
www.zs-tyczyn.szkoly.itl.pl)
termin sk³adania: do 31 maja 2007r.
> �wiadectwo ukoñczenia gimnazjum
> za�wiadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
> dwie fotografie
> karta zdrowia i szczepieñ
> odpis skrócony aktu urodzenia (kopia)
termin sk³adania: do 25 czerwca 2007r.

ZESPÓ£ SZKÓ£ w TYCZYNIE
ul. Grunwaldzka 25

tel/fax (017) 22 19 362, 22 19 221
e-mail: zespols@intertele.pl
www.zs-tyczyn.szkoly.itl.pl
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Ludowe Obrzêdy i Zwyczaje

W dniach 21-23 kwietnia br. w sali
widowiskowej MGOK w Tyczynie odby³
siê XIX  Wojewódzki Konkurs �Ludowe
Obrzêdy i Zwyczaje�. Obrzêdowe zespo-
³y ludowe z naszego województwa zapre-
zentowa³y 16 widowisk m.in. �Skubanie
pierza�, �Prz¹dki� oraz wiele obrzêdów
weselnych, ¿niwnych, rodzinnych
i gospodarskich. Komisja konkursowa
przyzna³a:

                                 Zofia Matys

�Sieniawczanie� - zdobywcy I nagrody za widowisko �Jak to z Jagusi¹ by³o�

I nagrodê Zespo³owi �Sieniawczanie� z Sieniawy gm. Ryma-
nów za widowisko �Jak to z Jagusi¹ by³o�
dwie II nagrody  - Zespo³owi �Leszczynka� z Grodziska Dolne-
go za �Zmówiny� i Zespo³owi �Mazurzanie� z Mazurów gm.
Rani¿ów za �Wigiliê w Mazurach�.

Nasz¹ gminê w konkursie zaprezentowa³  Zespó³  �Budzi-
wojce� z kapel¹ Wójta Tycznera, zdobywaj¹c wyró¿nienie za
widowisko �Wieñcowiny�.

Konkurs zrealizowano ze �rodków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, a organizatorami byli Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie i M-GOK w Tyczynie.

Naszym �Budziwojcom� z Kapel¹ Wójta Tycznera przypad³o
wyró¿nienie za widowisko �Wieñcowiny�
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Bud¿et Gminy Tyczyn po zmianach dokonanych w ci¹gu
roku zosta³ zrealizowany po stronie dochodowej w wysoko�ci
                                                                                    27.877.125 z³.
Wydatki wykonano w kwocie          29.806.687 z³.
W 2006 r. Gmina zaci¹gnê³a kredyty bankowe na kwotê

                        4.074.668 z³.
Sp³aty wcze�niej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek wynosi³y

           1.689.000 z³.
Zad³u¿enie na koniec roku wynosi³o 10.386.822 z³, co stanowi
37,26% wykonanych dochodów.

Dochody Gminy w 2006 r.

Co sami zgromadzili�my:

Dochody podatkowe 2.703.122 z³
- podatek rolny    573.051 z³
- podatek od nieruchomo�ci 1.868.037 z³
- podatek le�ny      21.260 z³
- podatek od �rodków transportowych    240.774 z³

Op³aty z mienia komunalnego    368.361 z³
- u¿ytkowanie wieczyste, dzier¿awa      58.563 z³
- czynsze z najmu      81.885 z³
- zwrot za mieszkanie      50.434 z³
- sprzeda¿ dzia³ek    177.479 z³

Ró¿ne op³aty    169.099 z³
- op³ata eksploatacyjna        1.777 z³
- op³aty za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu              144.156 z³
- op³ata produktowa        1.758 z³
- op³ata administracyjna        2.510 z³
- op³aty za wpis do ewidencji dzia³alno�ci
              gospodarczej      18.875 z³
- op³ata za koncesjê 23 z³

Wp³ywy z us³ug                   28.738 z³
- us³ugi opiekuñcze z zakresu pomocy spo³ecznej        17.581z³
- us³ugi ksero, og³oszenia      11.157 z³

Pozosta³e dochody    131.398 z³
- wp³ywy ze sprzeda¿y �G³osu Tyczyna�, specyfikacji
              przetargowych, dzienników budowy, ksi¹¿ek,
              folderów     31.127 z³
- wp³ata Zak³adu Energetycznego na remont drogi       3.966 z³
- wydatki niewygasaj¹ce z roku 2005                             96.305 z³

Odsetki      59.008 z³
- od �rodków gromadzonych na rachunkach
              bankowych      38.522 z³
- od nieterminowych wp³at podatkowych      20.486 z³

Pieniê¿ne darowizny                295.182 z³

£¹cznie zgromadzili�my                                             3.754.908  z³

Informacja z wykonania bud¿etu Gminy za 2006 r.
Co otrzymujemy:

Udzia³y w podatkach bud¿etu pañstwa                     4.834.584 z³
- udzia³y w podatku PiT                                              4.720.825 z³
- udzia³y w podatku CIT    110.735 z³
- 5% udzia³u w dochodach bud¿etu pañstwa
                      (dowody osobiste)                                         3.024 z³

Dochody pokrywane przez Urz¹d Skarbowy              624.305 z³
- karta podatkowa         3.855 z³
- podatek od czynno�ci cywilnoprawnych                 525.423 z³
- podatek od spadków i darowizn                                    43.232 z³
- op³ata skarbowa                                                              51.795 z³

Subwencje           11.664.576 z³
- o�wiatowa                         8.372.737 z³
- ogólna             3.291.839 z³

Dotacje 6.895.599 z³
- na administracjê rz¹dow¹    100.679 z³
- na przeprowadzenie wyborów      47.054 z³
- na opiekê spo³eczn¹             5.302.068 z³
- na o�wiatê                485.424 z³
- usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych    370.000 z³
- podatek akcyzowy        7.524 z³
- osuwisko w Borku Starym    582.850 z³

�rodki otrzymane na podstawie porozumieñ
                (Gmina Chmielnik)                                           103.153 z³

Struktura dochodów Gminy Tyczyn w 2006 r.

Dochód na 1 mieszkañca w 2006 r.
wyniós³ 1.743 z³
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1. Rolnictwo i le�nictwo            25.343 z³
2. Wodoci¹gi                         1.235.206 z³
3. Drogi                                    3.761.325 z³
4. Gospodarka mieszkaniowa 135.591 z³
5. Administracja publiczna  2.031.582 z³
6. Bezpieczeñstwo publiczne
    i ochrona przeciwpo¿arowa 246.705 z³
7. O�wiata i wychowanie   12.931.344 z³
8. Pomoc spo³eczna              5.991.719 z³
9. Ochrona zdrowia                   144.156 z³
10. Kultura i sport                 1.870.277 z³
11. Gospodarka komunalna
      i ochrona �rodowiska     1.064.582 z³
12. Obs³uga d³ugu                     270.504 z³
13. Zmiany planów zagospodarowania
      przestrzennego                      98.353 z³

£¹cznie wydali�my           29.806.687 z³

Wydatki Gminy w 2006 r.

Inwestycje                               7.833.259 z³
Remonty                                 1.547.623 z³
Dotacje udzielone
    przez Gminê                            2.442.276 z³
Wynagrodzenia i pochodne 9.491.762 z³
�wiadczenia udzielone            4.798.416 z³
Odsetki od zad³u¿enia              270.504 z³
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce   3.422.847 z³

          Razem                         29.806.687 z³

Wodoci¹gi                               1.235.206 z³
Drogi                                        2.470.316 z³
Urz¹d (kot³ownia)                       23.635 z³
OSP (zakup samochodu)         151.994 z³
Sala gimnastyczna gimnazjum
                                                 2.559.216 z³
Dom Samopomocy                     333.738 z³
Kanalizacja                                  251.797 z³
O�wietlenie                                   62.206 z³
Osuwisko Borek Stary              739.491 z³
Gospodarka mieszkaniowa            5.660 z³
          Razem                            7.833.259 z³

Wydatek na 1 mieszkañca
Gminy w 2006 r. wyniós³ 1.864 z³

Wydatki wed³ug klasyfikacji
bud¿etowej

Wydatki wed³ug
kryterium rodzaju

Struktura wydatków
inwestycyjnych realizowanych

w 2006 r.
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Zapowiadany w jednym z poprzednich numerów �G³osu
Tyczyna� zjazd maturzystów z okazji 35-lecia matury w tyczyñ-
skim liceum doszed³ do skutku. Odby³ siê 21 kwietnia 2007 r.
Zgromadzi³o siê na tej uroczysto�ci 23 maturzystów, którzy
w maju 1972 r. przyst¹pili do egzaminu dojrza³o�ci.

By³ to prawdziwy dzieñ wspomnieñ, dzieñ oderwania siê
od swojej codzienno�ci, by spotkaæ siê z kole¿ankami i kolega-
mi, z nauczycielami, którzy doczekali tej chwili. Tych ostatnich
by³o ju¿ niewielu. Zabrak³o te¿ jednego z kolegów, bo nie ma go
ju¿ w�ród ¿yj¹cych - odszed³ do Pana.

Uroczysto�æ rozpoczê³a siê Msz¹ �w. odprawion¹ w ko-
�ciele parafialnym w Tyczynie. Mszê celebrowa³ ks. pra³at Edward

Dzieñ wspomnieñ

Stoj¹c nad grobami naszych nauczycieli, zapalaj¹c znicze, sk³a-
daj¹c wi¹zanki kwiatów, w modlitewnym skupieniu my�lami wra-
cali�my do chwil razem prze¿ytych.

Po powrocie z cmentarzy przybyli�my do naszej �alma
mater�, która jeszcze bardziej przywo³a³a wspomnienia. Te same
mury, mo¿e nieco nadwyrê¿one zêbem czasu, te same zakamarki
i te same sale, w których pisali�my egzamin maturalny: matema-
tyczna, geograficzna i gimnastyczna, a w holu du¿e lustro we-
neckie, w którym zauwa¿yli�my siebie samych wchodz¹cych do
szko³y. A potem obiad spo¿ywany wspólnie z nauczycielami
i pocz¹tek wspomnieñ. Przygl¹dali�my siê ka¿demu detalowi:
kominkowi w naro¿niku sali geograficznej i pianinu, które wtedy
ju¿ by³o.

Po po³udniu udali�my siê na Królkê, gdzie w Karczmie
Polskiej mieli�my kolacjê i dalszy ci¹g wspomnieñ. Niektórzy
przywie�li ze sob¹ stare, czarno-bia³e fotografie, ju¿ nieco po¿ó³-
k³e, które przypomina³y zdarzenia i sytuacje sprzed laty. A wspo-
mnienia snu³y siê jak smuga dymu jesieni¹ nad polami. By³y te¿
tañce i chwila zabawy, jakby nawi¹zanie do studniówki, a mo¿e
raczej komersu, którego wówczas nie by³o.

Czas spotkania szybko przemin¹³. Niektórzy ju¿ mówili
o kolejnym, w niedalekiej przysz³o�ci. Na wszelki przypadek  wy-
mienili�my siê adresami i numerami telefonów, jakby�my chcieli
sobie powiedzieæ, by to spotkanie nadal trwa³o.

Czy warto by³o siê spotkaæ? Bez cienia w¹tpliwo�ci od-
powied� jest pozytywna. A dlaczego? Bo wspomnienie jest czê-
�ci¹ naszego cz³owieczeñstwa. Bóg mówi ustami proroka Izaja-
sza: �Wspomnijcie rzeczy minione od wieków!� (Iz 46,9) albo te¿
w innym miejscu: �wtedy wspomnieli o dniach przesz³o�ci...�
(Iz 63,11). I my równie¿ wspomnieli�my sobie nasze 35 lat od
matury. Prawd¹ jest, ¿e ¿yjemy tera�niejszo�ci¹, której sekwen-
cja zdarzeñ tak szybko przemija i przechodzi w przesz³o�æ, snuje-
my plany na przysz³o�æ, jednak nie mo¿emy zapomnieæ o prze-
sz³o�ci, o historii, która pozosta³a za nami. Je¿eli prawd¹ jest, ¿e
historia jest nauczycielk¹ ¿ycia, to trzeba nawi¹zaæ do przesz³o-
�ci chocia¿by tylko we wspomnieniach, aby siê przekonaæ na ile
pozostali�my wierni swym m³odzieñczym planom i idea³om, a na
ile je zdradzili�my .

Chcia³bym wyraziæ wdziêczno�æ tym wszystkim, którzy
zaanga¿owali siê bezpo�rednio w przygotowanie tego jubile-
uszu oraz wyraziæ nadziejê, ¿e jeszcze kiedy� spotkamy siê.

               Ks. Stanis³aw Pieñczak

Ks. pra³at Edward �nie¿ek i ksiê¿a z klasy - ks. Feliks Pa�ciak,
ks. Czes³aw Jaworski, ks. Stanis³aw Pieñczak i ks. Andrzej Cag

�nie¿ek - nasz katecheta przez  lata nauki w liceum, a wspó³kon-
celebransami byli czterej ksiê¿a - maturzy�ci tego rocznika (ksiê-
¿y z tej klasy jest piêciu, jeden nie dotar³ na uroczysto�æ).
Po Mszy �w. udali�my siê na cmentarz w Tyczynie, na groby
nauczycieli: dyrektor Wincenty D¹browskiej, Marii Kaszowej
i Antoniego Skrzypka. Po krótkim pobycie na miejscowym cmen-

tarzu pojechali�my na cmentarz parafialny w Budziwoju, gdzie
spoczywaj¹ kolejni nasi nauczyciele: Józef Borowiec i jego ma³-
¿onka Czes³awa Stachurska-Borowiec, rodzice naszego kolegi.

Sk³adanie wieñców na grobach zmar³ych profesorów

Wspólna fotografia przed budynkiem szko³y
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13 maja br. jubileusz obchodziæ
bêdzie Biblioteka Publiczna w Budziwoju,
bêd¹ca fili¹ Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tyczynie. 50-ta rocznica po-
wstania placówki to wspania³a okazja do
tego, aby przedstawiæ historiê bibliotekar-
stwa �ma³ej ojczyzny�, jak¹ jest Budziwój.

Historia biblioteki to nie tylko dzie-
je lokalu, wyposa¿enia, ksiêgozbioru - to
równie¿ ludzie, którzy w jej kszta³t w³o¿yli
swoj¹ wiedzê, umiejêtno�ci i osobiste za-
anga¿owanie. Szczególne miejsce nale¿y
po�wiêciæ nie¿yj¹cej ju¿ pani Czes³awie

Skoczylas, która przez 37 lat prowadzi³a tê
Bibliotekê. W�ród czytelników, którzy j¹
pamiêtaj¹, panuje opinia, ¿e by³a osob¹
kompetentn¹ i  zaanga¿owan¹ w pracê.

Na jubileuszow¹ imprezê zaprasza-
my nie tylko Czytelników, ale równie¿
mieszkañców Budziwoja. Spotkanie odbê-
dzie siê 13 maja 2007 r. (niedziela) o godz.
17.00 w Domu Ludowym w Budziwoju.
Oto program imprezy:
* Rozstrzygniêcie konkursu literackiego
i plastycznego �Kto czyta ksi¹¿ki, ¿yje po-
dwójnie�.

* Wrêczenie nagród czytelnikom.
* Spotkanie z Jerzym J. F¹far¹ - pisarzem
i mieszkañcem Budziwoja.
* Otwarcie wystawy �Budziwój w starej
fotografii�. Przy okazji serdecznie dziêku-
jemy wszystkim tym, którzy udostêpnili
nam fotografie upamiêtniaj¹ce dawny
Budziwój. S¹ to: pani Zofia Burdasz, pani
Bogumi³a G³odowska, pañstwo Joanna
i Tadeusz G³odowscy, pani Marta G³odow-
ska, pan Stanis³aw G³odowski, pani Sta-
nis³awa Homik, pani Danuta Jopek, pani
Eugenia Kawa, pan Józef Kyc, pani
Krzysztofa Miciuda, pani Janina Piêta
i pani Zofia Rzeszutek.
* W czê�ci artystycznej wyst¹pi Kapela
Wójta Tycznera.

Serdecznie zapraszamy.

To ju¿ 50 lat...

Jubileusz Biblioteki Publicznej w Budziwoju
Biblioteka jest instytucj¹, która samym swoim istnieniem �wiadczy o rozwoju

kultury. Jest ona bowiem skarbnic¹ pi�miennictwa, przez które cz³owiek wyra¿a
swój zamys³ twórczy, inteligencjê . W systematycznie prowadzonym ksiêgozbiorze do
starych ksi¹g dodawane s¹ nowe. Wszystko to za� razem jest wymownym znakiem
jedno�ci kolejnych pokoleñ. Biblioteka jest wiêc szczególn¹ �wi¹tyni¹ twórczego
ducha ludzkiego, który odzwierciedla  owo Bo¿e Tchnienie, jakie towarzyszy³o dzie-
³u stworzenia �wiata i cz³owieka.
                                                                                                                                Jan Pawe³ II

                                Alicja Kustra

Corinne Hofmann to autorka  ksi¹-
¿ek: �Bia³a Masajka� i �¯egnaj Afryko�.
�Moja afrykañska mi³o�æ� to trzecia czê�æ
cyklu o afrykañskiej przygodzie autorki.

Corinne Hofmann postanawia od-
wiedziæ, po 14 latach, swoj¹ kenijsk¹ ro-
dzinê. Wybiera siê w podró¿ ze swoim wy-
dawc¹ Albertem oraz Klausem - fotogra-

fem. Autorka obawia siê tego, jak zosta-
nie przyjêta po tylu latach przez rodzinê
Lketingi - jej by³ego mê¿a kenijskiego.
Dotychczas utrzymywa³a kontakt listow-
ny jedynie z jego m³odszym bratem, który
jako jedyny z rodziny umie pisaæ i czytaæ.
Jak Corinne zostanie przyjêta przez afry-
kañsk¹ rodzinê? ...Ksi¹¿kê czyta siê jed-
nym tchem, tak jak i poprzednie czê�ci.

Inny charakter ma ksi¹¿ka Jacka
Pa³kiewicza pt. �Syberia: wyprawa na bie-
gun zimna�. Jej autor jest reporterem,
eksploratorem najdzikszych terenów �wia-
ta, za³o¿y³ pierwsz¹ szko³ê przetrwania

Pó³ka z ksi¹¿kami
w Europie. W 1975 r. przep³yn¹³ samotnie
³odzi¹ ratunkow¹ Ocean Atlantycki, a od
13 lat jest cz³onkiem presti¿owegoKrólew-
skiego Towarzystwa Geograficzngo
w Londynie.

�Syberia� jest zapisem ciê¿kiej
i niebezpiecznej espedycji, jaka mia³a miej-
sce w lutym 1989 r. Jaka to przyjemno�æ
w ogl¹daniu fantastycznych krajobrazów,
kiedy temperatura wynosi  50 st. C, a chleb
do kolacji trzeba kroiæ pi³¹?  Siêgaj¹c po
tê niezwykle ciekaw¹ ksi¹¿kê, pog³êbimy
swoj¹ wiedzê nie tylko z geografii, ale
i z historii, bowiem wiele miejsca autor po-
�wiêca na przedstawienie sylwetek pod-
ró¿ników, przypomina historiê gu³agu,
o którym pisa³ So³¿enicyn w swojej ksi¹¿-
ce. Jest tu te¿ mowa o ludziach Syberii,
którzy odciêci niemal ca³kowicie od cywi-
lizacji Zachodu, nie maj¹ zielonego pojê-
cia, co to jest konsumpcjonizm - i to jest
ich atutem.

John Grogan (felietonista jednego
z najwiêkszych amerykañskich dzienni-
ków �Philadelphia Inquirer�) jest autorem
wzruszaj¹cej, ale i pe³nej humoru ksi¹¿ki
o wielkiej przyja�ni z psem. �Marley i ja�
to lektura nie tylko dla tych, którzy posia-
daj¹ czworonogi. Ksi¹¿ka opowiada histo-

riê psa Marley'a, który przez 13 lat by³ nie-
od³¹cznym towarzyszem rodziny Groga-
nów. By³ to niezwyk³y pies w najgorszym
znaczeniu tego s³owa. Do jego ulubionych
zajêæ nale¿a³o m.in. picie wody z muszli
klozetowej, rozdrapywanie �cian, demo-
lowanie mieszkania, zjadanie rozmaitych
przedmiotów, kopanie wielkich do³ów
w ziemi.  Jednak jego koniec zbli¿a siê nie-
uchronnie. Bêdzie to trudne do�wiadcze-
nie dla ca³ej rodziny, pe³ne wzruszeñ i ³ez.
Bo okazuje siê, ¿e Marley - pomimo swej
krn¹brno�ci - by³ wspania³ym przyjacie-
lem, bezinteresowanie oddanym swojemu
panu.

Serdecznie polecam!
             (arj)
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Od pocz¹tku istnienia OSP w Ma-
tysówce jej druhowie zawsze �pieszyli
z pomoc¹ bli�nim w obliczu zagro¿enia klê-
skami ¿ywio³owymi. Kolejne, m³ode po-

Matysówka

�wiêty Florian patronem stra¿aków

                        Wies³aw Rybiñski
                      Mieczys³aw P³onka

kolenia kontynuuj¹ tê zaszczytn¹, ale nie-
bezpieczn¹ i ofiarn¹ s³u¿bê. By j¹ pe³niæ

jeszcze lepiej, cz³onkowie
OSP postanowili przybli¿yæ
sobie postaæ �w. Floriana
poprzez wmurowanie figu-
ry swojego patrona.

To niecodzienne
wydarzenie mia³o miejsce
6 maja br. W uroczysto�ci
wziêli udzia³ m.in. Senator
Aleksander Bentkowski,
Burmistrz Gminy Tyczyn
Kazimierz Szczepañski,
Zarz¹d Gminny OSP w Ty-
czynie, poczty sztandaro-
we, Zespó³ �Matysowian-
ki� oraz licznie zgromadze-
ni mieszkañcy wsi.

O godz. 15:00 w ko-
�ciele parafialnym w Maty-
sówce odprawiona zosta³a
uroczysta Msza, a po niej
barwny przemarsz przed
budynek Domu Ludowego, gdzie
umieszczono figurê �w. Floriana. Cere-
monii ods³oniêcia dokona³ Senator Alek-
sander Bentkowski, a po�wiêci³ j¹ ks.
proboszcz Jan Pyziak.

udzia³ w uroczysto�ci. Mamy nadziejê, ¿e
spojrzenie na �w. Floriana pomo¿e wpro-
wadzaæ w ¿ycie i w nasz¹ s³u¿bê te warto-
�ci, którym ho³dowa³ patron stra¿aków.

Zarz¹d OSP w Matysówce dziêku-
je wszystkim sponsorom i go�ciom za

3 kwietnia br.  w Szkole Podstawo-
wej w Tyczynie odby³ siê Gminny Turniej
Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym.
Celem konkursu by³o popularyzowanie
przepisów i zasad bezpiecznego porusza-
nia siê po drogach, kszta³towanie partner-
skich zachowañ wobec innych u¿ytkow-
ników ruchu oraz umiejêtno�ci udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Tur-
niej tak¿e  popularyzowa³ rower jako �ro-
dek transportu i zdrowego wypoczynku.
W turnieju brali udzia³ uczniowie szkó³
podstawowych z: Bia³ej, Borku Starego,
Budziwoja, Hermanowej, Matysówki
i Tyczyna.

Do powiatowego turnieju zakwa-
lifikowa³a siê dru¿yna z Tyczyna, w sk³ad
której weszli: £ukasz Ocieczek, Marcin
Ko�ció³ek i Karol Tafil.

 21 kwietnia br. w Krasnem, gdzie
odby³y siê Eliminacje Powiatowe Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpieczeñstwa
w Ruchu Drogowym, dru¿yna ze Szko³y
Podstawowej w Tyczynie zajê³a I miejsce.
Bêdzie reprezentowa³a powiat w turnieju
wojewódzkim.

Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym

Przywie�li�my do szko³y pami¹t-
kowy puchar i dyplom. Indywidualnie
najlepszym okaza³ siê tak¿e uczeñ naszej
szko³y £ukasz Ocieczek, który otrzyma³                               Danuta Tadla

imienny dyplom, puchar i nagrodê rzeczo-
w¹ - kask, który bêdzie chroni³ jego g³owê
w razie upadku z roweru.

Karol Tafil, Marcin Ko�ció³ek i £ukasz Ocieczek bêd¹ reprezentowaæ powiat
w turnieju wojewódzkim
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Pi³ka no¿na.
Wyjazdowe spotkanie (22.04.br.)

Strugu z zespo³em Strumyk Malawa by³o
4. meczem w rundzie rewan¿owej klasy
okrêgowej. Strug od pocz¹tku utrzymy-
wa³ walkê jak równy z równym, mimo ¿e
Strumyk plasuje siê w górnej, a Strug
w �rodkowej czê�ci tabeli. Mecz zakoñ-
czy³ siê pora¿k¹ naszej dru¿yny, po  przy-
padkowo straconej bramce. Z  rzutu wol-
nego uderza³ jeden z graczy Strumyka, bro-
ni¹cy Drozd rzuci³ siê próbuj¹c wybroniæ
pi³kê, ta jednak odbi³a siê od poprzeczki,
nastêpnie od jego pleców i wpad³a do
bramki. Przypadkowa sytuacja, okaza³a siê
jednak decyduj¹ca i 3 pkt. w tym meczu
zainkasowali gospodarze.

29 kwietnia br.  do Tyczyna przyje-
cha³a walcz¹ca o awans do IV ligi Korona
Rzeszów. Ró¿nica w tabeli nie by³a zbyt
widoczna na boisku. Pierwsi bramkê strze-
lili go�cie. W odpowiedzi, chwilê dekon-
centracji wykorzystali pi³karze Strugu,
a konkretnie Mateusz Wolski. Koñcówka
spotkania by³a nerwowa, g³ównie za spra-
w¹ arbitrów spotkania, którzy niejedno-
krotnie krzywdzili swoimi decyzjami obie
dru¿yny. Gospodarzy dobi³ Jucha w ostat-
niej minucie meczu pakuj¹c pi³kê g³ow¹ Mecz Strug - Sokó³

Kibice Strugu ciesz¹ siê z wygranej

                         S³awomir Ferenc

do bramki Machowskiego z najbli¿szej
odleg³o�ci. Wynik meczu 1-3.

W meczu z Górnovi¹ Górno
(3.05.br.) nie by³o miejsca na sentymenty,
pomimo tego, ¿e zespó³ ten prowadzi wie-
loletni pi³karz i trener Strugu Zdzis³aw Na-
pieracz. Doskonale rozpracowa³ on takty-
kê tyczyñskiego zespo³u,  mecz zakoñczy³
siê wynikiem  4-1 dla Górnovii.

Konfrontacja z dru¿yn¹ Soko³a
Soko³ów M³p. (6.05.br.) by³a najgorszym
z dotychczas rozegranych meczów. Sokó³
w II po³owie gra³ w os³abieniu po 2 czer-
wonych kartkach dla zawodników tego
zspo³u,  to w³a�nie dru¿yna z Soko³owa
ci¹gle atakowa³a, a Strug siê broni³. Mecz
mia³  nerwowy przebieg, zakoñczy³ siê jed-

nak szczê�liwie dla Strugu. Zwyciêstwem
3-1. Wynik nie obrazuje w pe³ni przebiegu
spotkania. Ambitnie walcz¹cy pi³karze
Soko³a zas³u¿yli przynajmniej na punkt
w  tym  meczu.

Nastêpna kolejka to �derby Doli-
ny Strugu�. Strug jedzie do B³a¿owej na
mecz z B³a¿owiank¹.  Wyniki, zdjêcia, re-
lacje z  meczów, aktualn¹ tabelê mo¿na
znale¿æ na www.strug-tyczyn.prv.pl.

20 i 21 kwietnia br. odby³a siê
w hali sportowej przy Publicznym Gimna-
zjum im. Jana Paw³a II w Tyczynie wspa-
nia³a impreza sportowa - I Ogólnopolski
Turniej w Skokach na Trampolinie. Tur-
niej nosi³ imiê Stanis³awa Geronia, trenera
rzeszowskich i jasielskich akrobatów, który
zmar³ 29 marca 2006 r. Trener Geroñ by³
twórc¹ sukcesów rzeszowskiej akrobaty-
ki, wychowawc¹ wielu medalistów Mi-
strzostw �wiata i Europy.

Na turniej zjechali m³odzi ludzie
z ca³ej Polski. Jego organizatorem by³ Pol-
ski Zwi¹zek Akrobatyki Sportowej, Zak³a-
dowy Klub Sportowy �Stal� Rzeszów oraz
Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej
AZS UR w Rzeszowie.

Wszyscy przybyli, zw³aszcza za-
wodnicy i trenerzy, byli zachwyceni na-
sz¹ hal¹ sportow¹. O takim wspania³ym
obiekcie niektóre gminy mog¹ tylko po-
marzyæ. Cieszy nas, ¿e Tyczyn posiada tak
wspania³y obiekt sportowy, ¿e mo¿emy tu
go�ciæ najlepszych zawodników z ró¿-
nych dziedzin sportu .Stajemy siê znacz¹-
cym miejscem na sportowej mapie Polski.

                        Bo¿ena ¯urawska

Wysoko, i jeszcze wy¿ej

12/13 maja 2007 r.
B³a¿owianka B³a¿owa - Strug
Herman - G³ogovia G³ogów
19/20 maja 2007 r.
CCC D¹brówki - Herman
Strug - Elektrociep³ownia Rzeszów
26/27 maja 2007 r.
Herman - W³ókniarz Rakszawa
Stal £añcut  - Strug Tyczyn

2/3 czerwca 2007 r.
Marabunda Stobierna - Herman
Strug - Jawor Krzemienica
7 czerwca 2007 r.
Herman - Strug
10 czerwca 2007 r.
Strug - Grodziszczanka Grodzisko
Strumyk Malawa - Herman
16 czerwca 2007 r.
G³ogovia G³ogów - Strug
Herman - Korona Rzeszów

Terminarz         (Strug, Herman)

Osoby zainteresowane udzia-
³em w zorganizowanych imprezach
z wykorzystaniem paintballa
(strzelanie farbami) oraz innych im
towarzysz¹cych, jak strzelanie
z ³uków, wiatrówki, jazda quada-
mi, lotki, ognisko, proszone s¹
o kontakt z Witoldem Rz¹s¹, Kiel-
narowa 24, tel.667-319-737.

Poligony w Kielnarowej
i Wyrêbach k/B³a¿owej.
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Przypominamy, ¿e

15 maja br.
up³ywa termin p³atno�ci

> II raty podatku rolnego

> II raty podatku od nieruchomo�ci

Podatek op³acaæ mo¿na:

> w kasie UGiM Tyczyn,

w godz. 8.00-12.30; 13.30-15.00;

> na konto Gminy Tyczyn nr

64 9164 0008 2001 0000 0286 0015.

So³tys wsi Kielnarowa
Janusz P³odzieñ

przyjmuje mieszkañców w ka¿-
dy czwartek w godz. od 18.00
do 20.00

Biuro - Dom Ludowy
w Kielnarowej

Je�li szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska          numer oferty
- magazynier 2470
- monter �lusarki aluminiowej 2468
- kierowca kat C 2467
- fryzjer/ka damsko - mêska 2466
- pomoc ksiêgowej 2465
- �lusarz - spawacz 2463
- asystent handlowy - pracownik
   biurowy 2461
- kasjer - sprzedawca 2460
- fryzjer/ka 2459
- fakturzysta - fakturzystka 2458
- kierownik zmianowy 2457

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

Winogrona s¹ atrakcyjnymi owo-
cami deserowymi i doskona³ym surowcem
win, soków, d¿emów, galaretek, rodzynek.
W ch³odny wieczór nie ma nic lepszego
ni¿ grzaniec galicyjski przyrz¹dzony ze
swego czerwonego wytrawnego wina.
Owoce winogron zawieraj¹ cukry proste,
bia³ka, pektyny, sole mineralne, witaminy.
Broflawonoidy bêd¹ce naturalnymi anty-
oksydantami zapobiegaj¹ odk³adaniu siê
cholesterolu, mia¿d¿ycy oraz dzia³aj¹ an-
tybakteryjnie. Wzmacniaj¹ uk³ad kr¹¿enia,
zalecane s¹ w niedokrwisto�ci.

W województwie podkarpackim s¹
korzystne warunki do uprawy krzewów
winoro�li. Tempo zmian klimatu i jego ocie-
plenie, za którym nie nad¹¿aj¹ ekosyste-
my sprzyja zwiêkszaniu uprawy winoro-
�li. Do Polski winoro�l dotar³a w X w. wraz
z chrze�cijañstwem a prekursorami by³y
zakony Benedyktynów i Cystersów. Pol-
ska od przesz³o 1000-lecia nale¿y do cy-
wilizacji ³aciñskiej. Wino w Polsce produ-
kowane by³o powszechnie, spo¿ywane na
równi z piwem i miodem pitnym.

Na skutek wojen i zubo¿enia kraju
w XVII w. zaniedbano uprawê winnic
i nast¹pi³ kult picia gorza³ki przez pospól-
stwo. Nadszed³ czas by zast¹piæ tradycjê
picia wódki, dobrym winem. Wino nie jest
trunkiem wywo³uj¹cym agresjê. Pozytyw-
ny wp³yw umiarkowanego spo¿ywania
wina na organizm cz³owieka znany jest od
czasów staro¿ytnych. Wspó³czesna me-
dycyna potwierdza, ¿e spo¿ywanie wina
zw³aszcza czerwonego przeciwdzia³a
mia¿d¿ycy, zmniejsza ryzyko zawa³u ser-
ca, wp³ywa korzystnie na uk³ad nerwowy
i hormonalny.

Winoro�l warto uprawiaæ na szer-
sz¹ skalê na Podkarpaciu, zw³aszcza
w ma³ych gospodarstwach powinno to
wyzwoliæ wiele alternatywnych inicjatyw
maj¹cych na celu wzrost dochodów
mieszkañców wsi.

Warto podj¹æ siê uprawy tych
krzewów w gospodarstwach rolnych,
zw³aszcza agroturystycznych, w ogro-
dach przydomowych, na dzia³kach. Przy
niedostatku fachowego doradztwa pope³-
niane by³y dotychczas liczne b³êdy i za-
niedbania. Dotyczy to jako�ci odmian, wy-
boru sadzonek oraz ciêcia i formowania
krzewów. Z tych powodów zmienia³y siê
plony i ich jako�æ, zawarto�æ mi¹¿szu,
opó�nia³o siê dojrzewanie owoców.

W ostatnich kilku latach ro�nie za-
interesowanie upraw¹ tego cennego krze-

Winoro�l - krzew z wielowiekow¹ tradycj¹

Powrót do tradycji

wu. W województwie podkarpackim za³o-
¿ono kilkadziesi¹t nowych winnic i doko-
nano kilkaset nasadzeñ przydomowych
i na dzia³kach. Zainteresowanie winoro-
�l¹ ma nie tylko wymiar materialny, ale
mo¿e byæ dodatkow¹ atrakcj¹ tak¿e ze
wzglêdów dekoracyjnych i estetycznych
poprzez wystrój pergoli, altan, p³otów. De-
likatne barwne p¹ki i wonne kwiatostany
oraz kolorowe grona i li�cie mog¹ byæ
ozdob¹ ka¿dego ogrodu.

Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa wi-
niarska nie ogranicza ilo�ci wina wypro-
dukowanego w gospodarstwie na w³asny
u¿ytek. Natomiast towarowe plantacje
winoro�li s¹ limitowane przez UE.

Rozwój uprawy winoro�li jest
wspierany przez Podkarpackie Stowarzy-
szenie Winiarzy Podkarpackich w Rzeszo-
wie i Podkarpacki O�rodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale. Wsparcia fi-
nansowego udziela Urz¹d Marsza³kowski,
szczególnie Agencja Modernizacji i Re-
strukturyzacji Rolnictwa w Rzeszowie, któ-
ra w ramach kilkunastu instrumentów fi-
nansowych udziela dotacji (na zak³ada-
nie winnic, modernizacjê gospodarstw, po-
prawê jako�ci ¿ycia na obszarach wiej-
skich, w tym na modernizacjê gospo-
darstw rolnych do 500 tys. z³, w ramach
ró¿nicowania gospodarstw i rozwój al-
ternatywnych �róde³ dochodu do 100 tys. z³.

Obecnie jest najlepsza pora do
sadzenia krzewów, ale sadzonki ukorze-
nione w pojemnikach mo¿na wysadzaæ
przez ca³y sezon wegetacyjny. Przysz³o�æ
uprawy winoro�li zarówno na polu jak
i pod os³onami nale¿y do mieszañców miê-
dzygatunkowych przy zastosowaniu me-
tody integrowanej (proekologicznej)
i metody organicznej (ekologicznej).

   Opracowa³ dr in¿. Wilhelm Pitera
                                     Tel. 017- 85-93-811
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Dystrybutor materia³ów budowlanych
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

Traktorki u¿ywane do koszenia trawy - du¿y wybór
Sklep Mewa 2, Tyczyn, ul. Grunwaldzka 39a (obok Orlen)

    Tel. 017-22-91-444

O G £ O S Z E N I A

EMIS                       tel. 660-780-666
o f e r u j e :
sprzeda¿, monta¿ i serwis

* automatyka: bram wjazdowych, gara¿owych
   i przemys³owych
* bramy wjazdowe, gara¿owe i przemys³owe
* sterowanie rolet, domofony, wideofony
* wykonawstwo instalacji elektrycznych

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

Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, kole¿ankom
i kolegom z Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a
II w Tyczynie, którzy uczestniczyli w ostatnim
po¿egnaniu

mojej Mamy
�p. Wandy Piaseckiej

sk³adam serdeczne podziêkowania
                                               Kazimiera Tondera

Zak³ad Rolniczo Przemys³owy �Farmutil HS� w �mi³o-
wie (powiat Pi³a, woj. wielkopolskie) oferuje pomoc w usu-
waniu, wywozie i unieszkodliwianiu ka¿dej ilo�ci ubocznych
produktów pochodzenia zwierzêcego - zwierz¹t pad³ych ka¿-
dego gatunku.

Z tytu³u odbioru i utylizacji sztuk pad³ych byd³a do-
mowego zak³ad nie pobiera ¿adnych op³at. Zg³oszenia przyj-
mowane s¹ ca³¹ dobê pod nr. telefonów: 033 847-45-51, 667-
984-221,-178,-280, -297, -256, -265.

Usuwanie sztuk pad³ych w okresie letnim odbywa
siê do 24 godzin od zg³oszenia, a w okresie zimowym do
48 godzin.

Uwaga czytelnicy!
Nastêpny numer �G³osu Tyczyna� uka¿e siê z dat¹

27 maja 2007 r.
Termin sk³adania tekstów  na dyskietce lub CD up³ywa

21 maja 2007 r.
Zdjêcia mile widziane.

Kol. Katarzynie Krzak
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu �mierci

TE�CIA
sk³adaj¹
         kole¿anki z Gminnego Zespo³u Obs³ugi Szkó³

Bezp³atne kursy:
> �Sprzedawca - fakturowanie,    ewidencja handlowa, obs³u-
ga programu magazynowego�
       I edycja - 14.05. - 30.07.2007,     II edycja - 04.09. - 05.12.2007,
> �Pe³na ksiêgowo�æ�          II edycja - 24.09. - 19.12.2007.

Na kursy s¹ przyjmowane osoby mieszkaj¹ce na tere-
nie woj. podkarpackiego - na obszarach wiejskich i w mia-
stach do 20 tys., bêd¹ce rolnikami, domownikami rolników,
zatrudnione w rolnictwie.

Uczestnicy otrzymaj¹: dodatek szkoleniowy - 106,58 z³
za ka¿dy miesi¹c szkolenia, dofinansowanie kosztów przejaz-
du - do 10 z³ za dzieñ szkolenia, ubezpieczenie NW.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronie
www.kursy.infox.pl lub tel. Firma INFOX 017 852-61-28.

Decyduje kolejno�æ zg³oszeñ.
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O G £ O S Z E N I A
Kupiê dom w Tyczynie lub okolicy nowy lub do
ma³ego remontu.
(220/3)                Tel. 017 857-73-09; 698-93-04-00

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 26 arów (Tyczyn-Her-
manowa) i dzia³ki rekreacyjne 33 i 20 arów w Tyczynie.
(221/3)                                           Tel. 600-903-933

Kupiê dom do 180 m2 z dzia³k¹ do 30 arów w Bia³ej.
(222/3)                                       Tel. 017 85-80-488

Kupiê dzia³kê roln¹ w Bia³ej.
(223/3)                                           Tel. 662-785-895

ZHPU �Jar� Kielniarowa zatrudni kierowcê ci¹gnika
rolniczego z przyczep¹ do pracy w delegacji.
(74/3)                Tel. 017 229-96-77; 017 22-19-311

Kupiê dzia³kê budowlan¹ o pow. od 10 do 12 arów na
terenie Tyczyna, Budziwoja, Bia³ej.
(224/2)                 Tel. 017 85-74-581; 602-745-531

Kupiê dzia³kê roln¹ w Bia³ej.
(225/2)                                       Tel. 017 85-80-488

Zatrudniê fryzjerkê damsko-mêsk¹.
(75/2)                                            Tel. 886-300-333

Kupiê ziemiê, pole, dzia³kê w Matysówce-£any.
(226/2)                                            Tel. 604-484-356

Sprzedam dzia³kê o pow. 31 arów w Kielnarowej.
(227/2)                                            Tel. 513-251-811

 Zainteresowani umieszczeniem oferty na naszych ³amach,
proszeni s¹ o osobisty kontakt z redakcj¹ - UGiM pok. 26.

Oferty �Szukam pracy�, �Dam pracê� i �Sprzedam/
kupiê dzia³kê, dom� s¹ bezp³atne.

Do wynajêcia kiosk spo¿ywczy o pow. 30 m2, wolno-
stoj¹cy, drewniany-ocieplony w Kielnarowej. Cena do
uzgodnienia.
(228/2)                                       Tel. 017 22-99-666 Posprz¹tam dom, umyjê okna, zaopiekujê siê dzieckiem.

(76/1)                           Tel. 514-907-188 (po 16.00)Kupiê nieruchomo�æ o pow. 0,2-0,5 ha w okolicach
Kielnarowej (Królka, Czerwonki) albo dzia³kê z domem.
(229/1)                  Tel. 663-744-882

Kupiê pole orne, nieu¿ytek rolny lub dzia³kê rekre-
acyjn¹ do 30 arów w Budziwoju lub okolicy.
(230/1)                   Tel. 505-344-866,  503-398-512

Kupiê dzia³kê budowlan¹ do 30 arów w okolicach Kiel-
narowej, Borku Starego.
(231/1)     Tel. 017 85-74-547

Kupiê 1 hektar ziemi w Gminie Tyczyn.
(232/1)                Tel. 601-579-775,  017 86-25-568

Kupiê dzia³ki w Tyczynie (du¿¹), Budziwoju, Kilenaro-
wej, Borku Starym, Hermanowej - budowlane, rolne.
(233/1)                                          Tel. 603-388-300

Sprzedam dzia³kê pod budowê - 20 arów. Budziwój,
ul. Por¹bki.
(234/1)               Tel. 017 86-20-761,  507-682-479

                         Prywatny gabinet stomatologiczny
                     Dr n.med., lek. stom. Agata Domino
                     Przychodnia Rejonowa w Tyczynie.
                     Czynny: poniedzia³ek 12.30-17.30
             wt., czw., pt. 8.00-13.00,   �roda od 15.00
          Rejestracja w godz. otwarcia gabinetu.
Szeroki zakres najwy¿szej jako�ci us³ug w nowocze-
�nie wyposa¿onym gabinecie z profesjonaln¹ opiek¹
stomatologiczn¹ prywatnie i w ramach ubezpieczenia
w NFZ.
                Tel. 500-57-42-64, 017 22-19-999 w. 22

Osobê do biura nieruchomo�ci z prawem jazdy, znajo-
mo�ci¹ podstawowych przepisów prawnych.
(77/1)                                             Tel. 504-353-333

P.P.H.U. �Specja³� Rzeszów zatrudni osoby z orze-
czonym stopniem niepe³nosprawno�ci na stanowiska:
sprzedawca, magazynier, sprz¹taj¹cy/ca, portier-dozorca,
pracownik ochrony z licencj¹ I lub II stopnia.
(78/1)                     Tel. 017 85-20-954 (7.00-15.00)

P.P.H.U. �Specja³� Rzeszów zatrudni osoby na sta-
nowiska: sprzedawca, magazynier, kierownik sklepu/zmia-
ny, pracownik ochrony z licencj¹ I lub II stopnia.
(79/1)                     Tel. 017 85-20-954 (7.00-15.00)

6 maja br. przy bramie parku w Tyczynie znaleziono
pêk kluczy. Klucze s¹ do odebrania w budynku na
stadionie LKS Strug Tyczyn (ul. Cicha 5).
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