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A K T U A L N O Œ C IRada uchwali³a...
11 marca br. obradowa³a Rada

Miejska. Radni podjêli uchwa³y w spra-
wach:
> zmiany uchwa³y bud¿etowej na 2008
r. Zgodnie ze wskazaniem Regionalnej
Izby Obrachunkowej, uzupe³niony zosta³
zakres rzeczowy zwi¹zany ze zwiêksze-
niem wydatków w limitach na rok 2010.
Ponadto, w uchwale bud¿etowej dodany
zosta³ zapis upowa¿niaj¹cy Burmistrza
do lokowania wolnych œrodków na ra-
chunkach bankowych w innych bankach
ni¿ rachunek podstawowy bud¿etu
(w zwi¹zku z powy¿szym uchylona zo-
sta³a uchwa³a z 2007 r., która wskazy-
wa³a nazwy banków, w których Gmina
mog³a lokowaæ wolne œrodki),
> uchylenia uchwa³y w sprawie prze-
kazywania wolnych œrodków finanso-
wych na lokaty bankowe,
> zmiany bud¿etu na 2008 r. Gmina
otrzyma³a promesê na usuwanie skutków
klêsk ¿ywio³owych w kwocie 100.000 z³,
z której dofinansowane bêd¹:
* przebudowa drogi gminnej Budziwój,
ul. Kwiatowa. Dofinansowanie zadania
pozwoli na wykonanie podbudowy z kru-
szyw, po³o¿enie masy bitumicznej, wy-
konanie poboczy oraz odwodnienia dro-
gi na pocz¹tkowym odcinku 450 mb.
Posiadane œrodki w bud¿ecie gminy
120.000 z³, dotacja 30.000 z³,
* przebudowa drogi gminnej Borek Sta-
ry Podgórze. dofinansowanie zadania
pozwoli na wykonanie robót ziemnych,
podbudowy z kruszyw ³amanych, po³o-
¿enie masy bitumicznej, wykonanie po-
boczy i odwodnienia drogi na odcinku
pocz¹tkowym 550 mb. Posiadane œrod-
ki w bud¿ecie gminy 150.000 z³, dotacja
70.000 z³.
* przebudowa drogi gminnej Hermano-
wa Czerwonki na pocz¹tkowym odcin-
ku o d³ugoœci 3 km 393 m. Na powy¿sze
zadanie z³o¿ony zostanie wniosek o do-
finansowanie ze œrodków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego. Kosztorys inwestorski
zadania opiewa na kwotê 2.239.372 z³.
W ramach przebudowy drogi na odcin-
ku 2 km po³o¿ona zostanie masa bitu-
miczna, wykonane zostan¹ pobocza oraz
odwodnienie i zjazdy. Na pozosta³ym
odcinku wykonana zostanie podbudowa
z kruszyw ³amanych, po³o¿ona masa bi-
tumiczna, wykonane pobocza, odwod-
nienia i zjazdy.

                         Ci¹g dalszy na stronie 9

Pan Kazimierz Szczepañski
Burmistrz Tyczyna

W odpowiedzi na liczne interwencje wójtów, starostów i burmistrzów prze-
ciwko zmianom granic gmin poprzez aneksjê z pominiêciem zgody zaintereso-
wanych samorz¹dów, parlamentarzyœci Platformy Obywatelskiej z Podkarpacia
wyst¹pili z interpelacj¹ do Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w spra-
wie prawnego uregulowania zasad zmian granic jednostek samorz¹dów teryto-
rialnych

Tekst przedmiotowej interpelacji przesy³amy w za³¹czeniu.

INTERPELACJA

w sprawie prawnego uregulowania zasad zmiany granic jednostek samorz¹dów
                  terytorialnych.

Pos³owie PO o zmianie granic

W zwi¹zku z powtarzaj¹cymi
siê dzia³aniami Prezydentów miast,
zmierzaj¹cymi do w³¹czenia czêœci te-
renów s¹siaduj¹cych gmin do miast -
wójtowie, starostowie, Rady Powiatu
i Rady Gmin zwrócili siê z apelem
o podjêcie prac legislacyjnych dotycz¹-
cych wprowadzenia jasnych zasad
zmiany granic gmin.

Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy
pozwalaj¹ Radzie Ministrów w dowol-
ny sposób zmieniaæ granice gmin
w drodze rozporz¹dzenia, bez mo¿li-
woœci odwo³ania siê od podjêtej decyzji.

Pytamy Pana Ministra, czy nie
nale¿a³oby prawnie uregulowaæ spra-
wy zmiany granic jednostek samorz¹-
dów terytorialnych, bior¹c pod uwagê:

1. wyniki konsultacji spo³ecz-
nych przeprowadzonych wœród miesz-
kañców gmin, których zmiana dotyczy,

2. szczegó³ow¹ analizê skutków
ekonomicznych, spo³ecznych, gospo-
darczych i kulturalnych, jakie spowo-
duje zmiana granic jednostek samorz¹-
du terytorialnego,

3. stanowiska i opinie przedsta-
wicieli samorz¹dów terytorialnych
(Rad Powiatów, Miast i Gmin, wójtów,
burmistrzów i starostów),

4. ewentualne rekompensaty
strat i utraconych korzyœci z tytu³u ode-
rwania czêœci gmin.

Pragniemy zaznaczyæ, ¿e za-
zwyczaj miasta staraj¹ siê o przy³¹cze-
nie so³ectw najbardziej zurbanizowa-
nych, przygotowanych pod inwestycje,
na które gminy przeznacza³y znaczne
œrodki licz¹c, ¿e z przysz³ych docho-
dów bêd¹ mog³y inwestowaæ w pozo-
sta³e, biedniejsze tereny nale¿¹ce do
gminy.

Uwa¿amy, ¿e obecne dzia³ania
zmierzaj¹ce do zmiany granic powo-
duj¹ destabilizacjê ekonomiczn¹
i spo³eczn¹ gmin, uniemo¿liwiaj¹c
planowanie dzia³añ w dalszej per-
spektywie czasowej. Zmiany takie
powinny odbywaæ siê na zasadach
pe³nego partnerstwa, z uwzglêdnie-
niem wzajemnych interesów i skutków.

  Z powa¿aniem
Pose³ Piotr Tomañski
Pose³ El¿bieta £ukacijewska
Pose³ Zbigniew Rynasiewicz
Pose³ Renata Butrym
Pose³ Tomasz Kulesza
             Klub Parlamentarny PO

Warszawa, 5 marca 2008 r.
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11 marca br. w Matysówce odby³o siê podsumowanie
zorganizowanego przez Szko³ê Podstawow¹ gminnego inter-
netowego konkursu „Wiedzy wszelakiej”.

Konkurs mia³ na celu propagowanie zainteresowañ po-
zalekcyjnych uczniów, zachêcenie do samodzielnego zdoby-
wania wiedzy, kszta³cenie umiejêtnoœci wyszukiwania potrzeb-
nych informacji z ró¿nych Ÿróde³, dbanie o wszechstronny roz-
wój intelektualny uczniów.

Przeznaczony by³ dla uczniów klas IV - VI  Szkó³ Pod-
stawowych z gminy Tyczyn. Mieli oni za zadanie codziennie
(od 18 lutego do 29 lutego br.)  odpowiadaæ drog¹ e-mailow¹
na piêæ nowych pytañ dotycz¹cych ró¿nych dziedzin wiedzy.
Wiêkszoœæ pytañ wykracza³a poza program nauczania szko³y
podstawowej.

Uczestnicy konkursu wykazali siê bardzo du¿ym zapa-
³em, wiedz¹ i umiejêtnoœciami wyszukiwania informacji z ró¿-
nych Ÿróde³, a tak¿e potrafili wydobyæ informacje najbardziej

3 marca br. w Szkole Podstawo-
wej nr 28 w Rzeszowie odby³a siê VII
edycja Miêdzyszkolnego Festiwalu Pie-
œni Patriotycznej. Honorowy patronat nad
ca³oœci¹ imprezy sprawowali: Podkarpac-
ki Kurator Oœwiaty oraz Instytut Pamiê-
ci Narodowej. Do konkursu zosta³y za-
proszone szko³y z Rzeszowa oraz oko-
lic; w sumie zaprezentowa³o siê 18 ze-
spo³ów wokalnych i solistów.

Do eliminacji przyst¹pi³y równie¿
po³¹czone chóry - Szko³y Podstawowej
w Tyczyn i Szko³y Podstawowej w Bor-
ku Starym. Praca i zaanga¿owanie jak¹
wykazali m³odzi muzycy podczas opa-
nowywania trudnego dla nich repertuaru,
zas³ugiwa³a na uznanie i zaprezentowa-
nie szerszemu gronu odbiorców.

Nasz chór przedstawi³ swój reper-
tuar w kolejnoœci jako trzynasty. Nie mia-
³o to jednak  najmniejszego znaczenia dla
dzieci, albowiem by³y pewne tego co
umiej¹ i mocno wierzy³y w siebie i swój
sukces.

Podczas przes³uchañ na scenie
mo¿na by³o us³yszeæ pieœni ¿o³nierskie
i patriotyczne powsta³e w ró¿nych okre-
sach naszej historii. Zgodnie z regulami-
nem, my zaprezentowaliœmy dwie pieœni.
Pierwsz¹ z nich by³a „Modlitwa Obozo-
wa” pochodz¹ca z 1939 r. Ca³oœæ utworu
zosta³a zaœpiewana na dwa g³osy przez
ca³y chór, z du¿ym zaanga¿owaniem
m³odych artystów. Kolejnym utworem
by³a piêkna piosenka pt. „Bia³y Krzy¿”.
Ten znany utwór zaœpiewa³a solistka,
uczennica kl. VI SP Borek Stary, Aneta
Krzanowska, która swoim piêknym, cie-
p³ym i dojrza³ym g³osem wyrazi³a i prze-
kaza³a wszystkie emocje zawarte w tym

 Konkurs Pieœni Patriotycznej

                         Agnieszka Fudali

Chór SP Tyczyn-SP Borek Stary zaj¹³ II miejsce

utworze. Ca³oœæ zosta³a zaœpiewana z to-
warzyszeniem zespo³u wokalnego i na-
grodzona przez publicznoœæ du¿ymi bra-
wami.

Po przerwie jury og³osi³o wyniki.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e chór SP Tyczyn-
SP Borek Stary zaj¹³ II miejsce,
z czego jesteœmy bardzo dumni. Po raz
kolejny praca uczniów œpiewaj¹cych
w chórach szkolnych zosta³a doceniona.
Wszystkim m³odym artystom serdecznie
gratulujê.

Myœlê, ¿e ten sukces doda ochoty
i zachêci do jeszcze bardziej intensyw-
niejszej pracy przy nauce nowego reper-
tuaru.

Matysówka

Konkurs wiedzy wszelakiej

Aleksandra Kaplita, Dominik Szela i Dominika Para z Lidi¹
Kupiszewsk¹, dyrektor Szko³y Podstawowej w Matysówce

istotne i prawid³owo dopasowaæ je do konkursowych pytañ.
Pokazali, ¿e tê bardzo cenn¹ umiejêtnoœæ opanowali w stopniu
bardzo zaawansowanym.
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6 marca br. w Domu Ludowym w Kielnarowej odby³
siê wieczór autorski Zbigniewa Trzeœniowskiego, autora ksi¹¿ki
pt. „Wokó³ tyczyñskiego wzgórza”.

Spotkanie rozpoczê³a dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Tyczynie pani Alicja Kustra, przedstawiaj¹c po-
staæ autora, jego osi¹gniêcia i twórczoœæ. Nastêpnie g³os zabra³
sam autor opowiadaj¹c o swojej twórczoœci, pasji oraz zainte-
resowaniach historiami o kapliczkach. Podczas spotkania mo¿na
by³o zakupiæ ksi¹¿kê, oraz uzyskaæ autograf autora.

Ksi¹¿ka „Wokó³ tyczyñskiego wzgórza” zosta³a wyda-
na na zlecenie Gminy Tyczyn i jest zbiorem legend o miejsco-
woœciach Gminy Tyczyn. Mo¿emy znaleŸæ w niej m.in. legen-
dy napisane przez uczniów Szko³y Podstawowej w Kielnaro-
wej: o niezwyk³ej historii koœcio³a w Kielnarowej napisa³a
Dominika Para, a legendê „Dlaczego droga w Kielnarowej
jest krêta” - Pawe³ Kêdzierski.

Poniewa¿ spotkanie odby³o siê w przeddzieñ Dnia Ko-
biet, mi³¹ niespodziank¹ dla autora oraz wszystkich pañ zgro-
madzonych w ten wieczór w Domu Ludowym, by³ recital pio-
senki retro w wykonaniu pani Jolanty Kocy³y, która piêknie
zaœpiewa³a zapomniane ju¿ piosenki, za co pani Jolancie bar-
dzo dziêkujemy. Nastêpnie pan so³tys Janusz P³odzieñ z³o¿y³
¿yczenia wszystkim paniom z okazji ich œwiêta.

Spotkanie przebiega³o w bardzo mi³ej atmosferze przy
herbatce i ciastku. A organizatorami byli Biblioteka Publiczna
oraz Dom Ludowy w Kielnarowej.

Spotkanie z autorem

                                                      Barbara P³odzieñ

Walka o czo³owe lokaty toczy³a siê przez ca³y czas trwa-
nia konkursu i by³a bardzo wyrównana. Zwyciêzca konkursu
odpowiedzia³ na 48 z 50 zadanych pytañ; ró¿nice pomiêdzy
I, II i III miejscem to tylko 1 punkt (1 pytanie).

Po zaciêtej, trwaj¹cej do ostatniego dnia walce zwyciê¿-
czyni¹ konkursu zosta³a Aleksandra Kaplita ze SP w Tyczy-
nie (48 pkt.), II m. zaj¹³ Dominik Szela z SP Tyczyn
(47 pkt.), III m. Dominka Para ze SP w Kielnarowej (46 pkt.).

Uczniowie wyró¿nieni: Arkadiusz Konkol, Tyczyn
(45 pkt.), Adrian Sowa, Bia³a (44 pkt.), Jakub Tadla, Tyczyn
(44 pkt.), Bartosz Lubera, Tyczyn (44 pkt.), Weronika Brzêk,
Tyczyn (43 pkt), Karolina Szala, Budziwój (43 pkt.), Kata-
rzyna Kocór, Tyczyn (41 pkt.), Agnieszka Kwaœny, Bia³a
(41 pkt.), Paulina Mackiewicz, Kielnarowa (41 pkt.).

Zwyciêzcom i wyró¿nionym serdecznie gratulujemy.

                                                     Wies³aw Zawadzki

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna w Tyczynie

przypomina Czytelnikom o terminowym
zwrocie ksi¹¿ek.

Termin wypo¿yczenia ksi¹¿ek wynosi 4 tygodnie

Finaliœci konkursu nagrodzeni zostali dyplomami

Weso³ego Alleluja!
Radosnego prze¿ywania Œwi¹t
Zmartwychwstania Chrystusa,

rodzinnych spotkañ
i smacznego œwiêconego

mieszkañcom wsi Hermanowa

¿ycz¹
So³tys Marta Leniart

i Rada So³ecka
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„Dla Was dziœ mi³e Panie kwiaty i uœmiechy…” - takim
w³aœnie akcentem 8 marca br. rozpoczê³o siê spotkanie w Domu
Ludowym w Kielnarowej. Okolicznoœciowa impreza zorgani-
zowana przez miejscow¹ OSP cieszy³a siê du¿ym zaintereso-
waniem i zgromadzi³a wiele Pañ, które mog³y obejrzeæ przy-
gotowany program. A by³o warto!

Zebranych goœci powitali: naczelnik OSP Wac³aw Ciura
oraz ks. proboszcz S³awomir Balawender. Po tym nast¹pi³a
czêœæ artystyczna. Jako pierwszy zaprezentowa³ siê zespó³ dzie-
ciêcy ze Szko³y Podstawowej pod kierownictwem mgr Eweli-
ny G³odowskiej w uk³adzie tanecznym do piosenki „Umbrel-
la”. Szczególne zainteresowanie i du¿o œmiechu wzbudzi³

Kielnarowa

Stra¿acy Paniom…

premierowy wystêp kielnarowskich stra¿aków z kabaretu „Ro-
binio”. W sk³adzie zespo³u wystêpuj¹: Piotr Ciura, Damian
Barañski, Grzegorz Stanowski, Maciej Stanowski, Piotr Sze-
tela, Micha³ Wróbel, Grzegorz Szymkowicz, Paulina Wa-
nat oraz Daniel Kura, Klaudia Wanat i Ma³gorzata Fornal.
Kabaret przedstawi³ ciekawy program dotycz¹cy obchodzenia
Dnia Kobiet, do którego scenografiê i choreografiê opracowa-
³y Marysia Stanowska i Edyta Ciura. Wystêp przeplatany
by³ piosenkami, do których oczywiœcie zatañczyli ch³opcy.

Panie mog³y dowiedzieæ siê jak œwiêtowany jest ten dzieñ
w innych krajach oraz jakie s¹ skutki rozmów damsko-mêskich,
zw³aszcza wtedy, gdy chodzi o pieni¹dze. Przedstawienie zo-
sta³o nagrodzone gor¹cymi brawami. PóŸniej jeszcze raz wy-
st¹pili uczniowie z SP Kielnarowa, pokazuj¹c swoje umie-
jêtnoœci taneczne w dwóch uk³adach. Trzeba dodaæ, ¿e jest to
bardzo m³ody zespó³, ale ju¿ widaæ ich ogromny talent. ̄ yczy-

my im du¿o sukcesów w przysz³oœci. Czêœæ artystyczna za-
koñczy³a siê licznymi i serdecznymi ¿yczeniami. Wszystkie
Panie zosta³y obdarowane kwiatami.

Mi³ym zaskoczeniem dla zebranych by³ te¿ poczêstu-
nek przygotowany specjalnie na t¹ okazjê przez stra¿aków.
Panie mog³y podzieliæ siê wra¿eniami z wystêpów przy ciast-
ku i lampce wina.

Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ wszystkim, którzy
przyczynili siê do przygotowania imprezy - przede wszystkim
artystom, którzy poœwiêcili swój wolny czas na próby, bo bez
nich przygotowanie ca³ego przedsiêwziêcia by³oby niemo¿li-
we, pani Helenie Synoœ - za upieczenie pysznych ciast, instruk-
torowi z Domu Ludowego w Kielnarowej pani Barbarze P³o-
dzieñ - za pomoc merytoryczn¹, panu S³awomirowi Lampar-
towi - za nag³oœnienie i fachow¹ pomoc w oprawie muzycznej,
firmie „Grafit” z Tyczyna - za ufundowanie materia³ów na
dekoracje, paniom Dorocie Barañskiej i Ewie Wanat - za za-
kup s³odyczy dla wszystkich artystów oraz pani Barbarze
Mroczce - za wypo¿yczenie rekwizytów scenicznych.

Spotkanie to by³o okazj¹ do mi³ego spêdzenia czasu
i miejmy nadziejê, ¿e ju¿ na trwa³e zagoœci w kalendarzu
imprez naszej spo³ecznoœci.

                                                              Edyta Ciura

   Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y
   Po¿arnej w Kielnarowej

s k ³ a d a
   Druhom Stra¿akom, Spon-

sorom, Mieszkañcom
najlepsze ¿yczenia

z okazji
Œwi¹t Wielkiej Nocy

Zdrowych i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych,
obfitoœci na œwi¹tecznym stole,
smacznego jajka, wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie

wszystkim Mieszkañcom Kielnarowej

¿ycz¹
Rada So³ecka i Radni Wac³aw Ciura
                                   Janusz P³odzieñ
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W dniach od 10 do 14 marca br.
zosta³ zorganizowany - ju¿ po raz ósmy -
Szkolny Tydzieñ Zdrowia. Jest tradycj¹
szko³y, ¿e corocznie, w marcu, odbywa
siê cykl dzia³añ edukacyjnych i imprez
poœwiêconych promocji zdrowia. Maj¹c
na uwadze obserwacje w³asne, opinie le-
karzy, rodziców oraz psychologów, do-
tycz¹ce nie najlepszego stanu zdrowia
dzieci w wieku szkolnym, staramy siê po-
dejmowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do po-
prawy istniej¹cej sytuacji.

Z³e nawyki ¿ywieniowe, zbyt
ma³a aktywnoœæ fizyczna lub jej zupe³ny
brak, niedostatki zwi¹zane z higien¹ cia-
³a i odzie¿y, niew³aœciwa organizacja pra-
cy domowej ucznia - to wa¿niejsze pro-
blemy, którymi zajmuje siê zespó³
ds. promocji zdrowia. Dziêki wsparciu
i ¿yczliwoœci dyrekcji, nauczycieli oraz
rodziców, uda³o siê na przestrzeni dzie-
wiêciu lat (od 1999 r. nale¿ymy do Sieci
Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie) zrealizo-
waæ wiele wartoœciowych dzia³añ promu-
j¹cych zdrowy styl ¿ycia. By³y to m. in.:
- apele tematyczne, np. „Wzrok pod spe-
cjaln¹ ochron¹”, „Zdrowe zêby, piêkny
uœmiech”,
- prezentacje i degustacje zdrowej ¿yw-
noœci,
- konkursy wiedzy, plastyczne, poetyckie,
- pogadanki dla rodziców i pokazy æwi-
czeñ koryguj¹cych wady postawy
u dzieci,
- spotkania z ludŸmi zawodowo zajmu-
j¹cymi siê ochron¹ zdrowia (stomatolog,
fizykoterapeuta, pracownik sanepidu, ra-
townik medyczny),
- wspó³praca z ODR w Boguchwale
w ramach promocji zdrowego stylu od¿y-
wiania,
- warsztaty tematyczne dla nauczycieli.

Oczywiœcie to tylko wybrane
przyk³ady z ca³ego obszaru naszej pracy.
Opracowuj¹c corocznie plany dzia³añ,
staramy siê poszukiwaæ nowych form
przekazu treœci prozdrowotnych, aby
by³y one dla uczniów czytelne, ³atwe
i atrakcyjne w odbiorze.

Jako przyk³ad niech pos³u¿y har-
monogram minionego tygodnia zdrowia.
W poniedzia³ek na apelu dzieci z oddzia-
³ów przedszkolnych przedstawi³y pro-
gram ph. „Ka¿dy przedszkolak ci to po-
wie - czystoœæ znaczy zdrowie”. Tema-
tyka wierszy i piosenek by³a zwi¹zana
z higien¹ osobist¹ ucznia.
We wtorek uczniowie nauczania zinte-
growanego przygotowali prezentacjê ph
. „Owocowo - warzywny mix dla ucznia”.
Dzieci, pod kierunkiem wychowawczyñ,
wykona³y zestawy sa³atek i koreczków

Budziwój

¯yjmy zdrowo

owocowych oraz zgromadzi³y ró¿nego
rodzaju soki. Barwne plakaty i opisy
wykonanych smako³yków oraz estetyka
ekspozycji na pewno spowodowa³y
wzrost apetytu na owoce i warzywa na-
wet u niejadków. Mi³¹ niespodziank¹
by³y rozdawane w tym dniu wszystkim
uczniom i pracownikom szko³y jab³ka,
podarowane przez Radê Rodziców
(w pozosta³ych dniach tygodnia zdrowia
ka¿dy móg³ je te¿ nabyæ w sklepiku
szkolnym).
Œrodê poœwiêcono tematyce higieny oso-
bistej. Uczniowie z klasy IVb przygoto-
wali prezentacjê ph. „W trosce o zdrowy
i ³adny wygl¹d”. Zosta³y omówione pod-
stawowe sposoby dbania o skórê, w³osy
i zêby oraz wp³yw diety na ich wygl¹d
i kondycjê. Uzupe³nieniem prezentowa-
nych treœci by³y plakaty wykonane przez
uczniów.
W czwartek odby³ siê konkurs wiedzy
„Jem zdrowo i kolorowo”, w którym
uczestniczy³y dwie dru¿yny reprezentu-
j¹ce  uczniów klas pi¹tych. Oba zespo³y
wykaza³y siê du¿¹ wiedz¹ o zasadach
zdrowego ¿ywienia, które z pewnoœci¹
zapamiêta - przynajmniej czêœciowo,
obecna na konkursie publicznoœæ, tj.
uczniowie z klas III, IV i V.
Pi¹tek by³ poœwiêcony higienie pracy
umys³owej. Uczniowie klasy VIa w pro-
gramie „Gimnastyka mózgu, czyli jak
æwiczyæ pamiêæ i koncentracjê” omówi-
li budowê i funkcjonowanie mózgu, za-
prezentowali æwiczenia poprawiaj¹ce pa-
miêæ, wskazali czynniki wp³ywaj¹ce na
koncentracjê, innymi s³owy -  podali
przepis na to, jak efektywnie siê uczyæ
i jak sobie organizowaæ pracê w domu.

Dzia³ania promuj¹ce zdrowy styl ¿ycia
nie ograniczaj¹ siê tylko do tygodnia
zdrowia, lecz s¹ rozplanowane w ci¹gu
ca³ego roku szkolnego.

Ewaluacja, jak¹ prowadzi zespó³
ds. promocji zdrowia oraz spostrze¿enia
nauczycieli dowodz¹, ¿e postawy na-
szych uczniów w tym zakresie nie zawsze
s¹ zgodne z oczekiwaniami. Jednak wiêk-
szoœæ z nich ma podstawow¹ wiedzê nt.
zdrowego stylu ¿ycia i na bie¿¹co j¹ na-
bywa. Je¿eli z w³asnego wyboru nie sto-
suj¹ siê do tych zasad obecnie, to przy-
najmniej jest nadzieja, ¿e byæ mo¿e
w przysz³oœci oka¿¹ wiêksze zaintereso-
wanie swoim zdrowiem.

Prezentacja - Owocowo-warzywny mix dla ucznia

                           Józefa Ataman
                              Szkolny koordynator

                              ds. promocji zdrowia

Uwaga czytelnicy!

Nastêpny numer „G³osu Tyczyna”
uka¿e siê z dat¹

6 kwietnia 2008 r.

Termin sk³adania tekstów na dyskiet-
ce lub CD up³ywa

31 marca 2008 r.

Zdjêcia mile widziane.
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                                      phm. Iwona WoŸniak

               komendantka ZDDS i cz³onek KH Ziemi Rzeszowskiej

4 marca br. w Klubie „Turkus” przy WDK w Rzeszowie
odby³ siê Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej.
Wziê³y w nim udzia³ gromady zuchowe i dru¿yny harcerskie Hufca
Ziemi Rzeszowskiej i ZDDS. Zuchy prezentowa³y pl¹s i piosenkê
zuchow¹, pozostali uczestnicy dwie piosenki harcerskie.

I miejsce wœród gromad zuchowych zajê³a 23 GZ „Weso-
³e Krasnoludki” z Tyczyna, a II miejsce 21 GZ „Ekoludki”

Hufcowy Festiwal Piosenki

z Budziwoja. W kategorii harcerzy m³odszych I miejsce przypa-
d³o 48 DH „Jerzyki” z Budziwoja. Jednym s³owem - „nasi”
z ZDDS Tyczyn znów wypadli œpiewaj¹co!

Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy i na-
grody, ufundowane przez ZDDS, a laureaci I miejsc w poszcze-
gólnych kategoriach bêd¹ reprezentowaæ hufiec na etapie woje-
wódzkim, który odbêdzie siê 19 kwietnia br. w Jaœle.

Zdobywcy I miejsca wœród gromad zuchowych -
23 GZ „Weso³e Krasnoludki” z Tyczyna

II miejsce zajê³a 21 GZ „Ekoludki” z Budziwoja

Komenda ZHP Zwi¹zku Dru¿yn
Doliny Strugu zwraca siê z proœb¹ o fi-
nansowe wsparcie dla harcerzy i zuchów.
W tym roku po raz pierwszy procedura
jest prostsza do przeprowadzenia dla ofia-
rodawcy, wymaga jedynie wpisania na-
zwy organizacji i numeru KRS w odpo-
wiedniej rubryce zeznania podatkowego.
W tym roku równie¿ po raz pierwszy swój
1% mog¹ przekazaæ dla ZHP osoby roz-
liczaj¹ce siê z podatku liniowego.

Po zmianach prawnych przekaza-
nie przez podatników swojego 1% dla
ZHP w roku 2008 jest niezwykle proste.
Wystarczy wype³niæ odpowiedni¹ rubry-
kê w rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).

Po wyliczeniu, ile podatku bêdzie-
my mieli do zap³acenia w tym roku,
w ostatnich rubrykach zeznania podatko-
wego wpisujemy nazwê:

Daj harcerzowi zamiast fiskusowi!

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
(Podkarpacie),

a poni¿ej numer pod jakim widnieje
w Krajowym Rejestrze S¹dowym czyli

KRS 0000094699.
Wpisujemy tak¿e kwotê, któr¹ chcemy
przekazaæ dla ZHP, nie mo¿e ona jednak
przekraczaæ 1% podatku nale¿nego, wy-
nikaj¹cego z zeznania podatkowego, po
zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek gro-
szy w dó³. Podatnik w sk³adanym przez
siebie zeznaniu podatkowym mo¿e wska-
zaæ konkretn¹ dru¿ynê (np. 23 GZ
z Tyczyna lub 48 DH z Budziwoja) z do-
piskiem Hufiec Ziemi Rzeszowskiej -
ZDDS Tyczyn). Informacjê mo¿e zamie-
œciæ w rubryce „Inne informacje, w tym
u³atwiaj¹ce kontakt z podatnikiem”. In-
formacje te zostan¹ przes³ane przez Urzê-
dy Skarbowe jako uszczegó³owienie
przekazanych kwot. Pieni¹dze - 1% po-

datku nale¿nego - na konto wybranej or-
ganizacji przeka¿e urz¹d skarbowy w ter-
minie do 3 miesiêcy.
Dlaczego warto przeznaczyæ 1% swo-
jego podatku na ZHP?
> ZHP to najwiêksze stowarzyszenie
wychowawcze w Polsce, zrzesza 140 tys.
dzieci i m³odzie¿y oraz 10 tys. instrukto-
rów-wychowawców,
> ZHP wychowuje dobrych, uczciwych
ludzi;
> ZHP uczy jak byæ po¿ytecznym,
samodzielnym i odpowiedzialnym;
> 75% Polaków ufa harcerstwu;
> ZHP to organizacja o blisko 100-let-
niej tradycji;
> ZHP to stra¿nik tradycyjnych wartoœci;
> ZHP to gwarancja rzetelnego wydat-
kowania pieniêdzy;
> ZHP to organizacja, która potrzebuje
Twojej pomocy!

Burmistrz  Tyczyna
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

w ka¿dy poniedzia³ek
w godz. 8.00-15.00 (I piêtro)

Dy¿ur Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Edmunda Kalandyka

odbywa siê w ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca
w godz. 9.00-11.00, pok. 26.

                            Najbli¿szy dy¿ur 1 kwietnia 2008 r.
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* ponadto radni zadecydowali o zmniej-
szeniu wydatków na zimowe utrzymanie
dróg o kwotê 15.000 z³ i przeznaczenie
jej na remont bie¿¹cy drogi £any - w Ty-
czynie, Bia³ej, Matysówce i Kielnarowej,
> uchwalenia Programu Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych w Gmi-
nie Tyczyn na 2008 r. Program realizo-
wany bêdzie przez Miejsko-Gminn¹ Ko-
misjê Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych, w ramach œrodków finanso-
wych stanowi¹cych dochody z tytu³u wy-
dawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych. £¹czna suma przewidy-
wanych wydatków wynosi 140.000 z³ na
nastêpuj¹ce grupy zadañ:
* zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy tera-
peutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzale¿nionych od alkoholu - 15.000 z³,
* udzielanie rodzinom, w których wystê-
puj¹ problemy alkoholowe pomocy psy-
chospo³ecznej i prawnej, a w szczegól-
noœci ochrony przed przemoc¹ w rodzi-
nie - 65.000 z³,
* prowadzenie profilaktycznej dzia³alno-
œci informacyjnej i edukacyjnej w zakre-

Ci¹g dalszy ze strony 3

Rada uchwali³a... sie rozwi¹zywania problemów alkoholo-
wych, w szczególnoœci dla dzieci i m³o-
dzie¿y - 30.000 z³,
* wspomaganie dzia³alnoœci stowarzy-
szeñ i osób fizycznych dzia³aj¹cych na
rzecz rozwi¹zywania problemów alkoho-
lowych - 20.000 z³,
* podejmowanie interwencji oraz wystê-
powanie przed s¹dem w charakterze
oskar¿yciela publicznego,
* wynagrodzenie dla przewodnicz¹cej
i cz³onków Miejsko-Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych - 10.000 z³.
> ustalenia zasad korzystania ze sto-
³ówki szkolnej oraz wysokoœci op³at.
W  Gminie funkcjonuj¹ sto³ówki w trzech
szko³ach podstawowych oraz w gimna-
zjum. Zasady ich funkcjonowania by³y
okreœlone statutami szkó³. Obecnie,
zgodnie z nowelizacj¹ ustawy o syste-
mie oœwiaty okreœlenie zasad  korzysta-
nia za sto³ówki szkolnej oraz wysokoœci
op³at za posi³ek nale¿y do wy³¹cznej w³a-
œciwoœci organu prowadz¹cego szko³ê.
W zwi¹zku z ró¿nym zakresem dzia³al-
noœci sto³ówek szkolnych oraz ró¿nymi
kosztami przygotowania posi³ku, dla
ka¿dej sto³ówki - w oparciu w kalkula-
cjê kosztów - sporz¹dzono odrêbny pro-
jekt uchwa³y. I tak: w Szkole Podstawo-

wej w Borku Starym posi³ek dla uczniów
kosztuje 2,50 z³, a dla pracowników szko-
³y i cz³onków ich rodzin - 7,10 z³;
w Szkole w Budziwoju odpowiednio -
2,20 z³ i 6,60 z³; w Szkole w Tyczynie -
2,50 z³ i 6,20 z³ oraz dla dzieci z oddzia-
³u przedszkolnego 9-godzinnego - 4,00 z³;
w gimnazjum - 2,50 z³ i 6,30 z³.
> zbycia w drodze bezprzetargowej
mienia komunalnego - dzia³ek w Her-
manowej jako niezbêdnych dla popra-
wienia warunków zagospodarowania nie-
ruchomoœci przyleg³ych, których w³aœci-
cielami s¹: Marek Para (zbywana przez
gminê dzia³ka ma pow. 0,23 ara), Zdzi-
s³aw Kocur (3,60 a i 0.06 a), Aleksander
Kocur i Krzysztof Kocur (3,15 a i 2,48 a),
Krystyna i Mieczys³aw Kotowicz (5,78 a),
Andrzej Lasota, Barbara Lasota, Beata
Lasota, Grzegorz Lasota, Helena Laso-
ta, Paulina Lasota i Piotr Lasota (0,86 a),
Anna Zembroñ (2,54 a), Mariusz i Sabi-
na Zembroñ (1,79 a),
> przeznaczenia do sprzeda¿y mienia
komunalnego - 13 dzia³ek (Tyczyn -
2 dzia³ki, Bia³a - 5, Budziwój i Herma-
nowa po 2, w Borku Starym i Kielnaro-
wej po 1), usytuowanych w strefie us³ug
lub budownictwa jednorodzinnego, któ-
re po wycenie przez rzeczoznawcê sprze-
dane bêd¹ w drodze przetargu.  (bs)

Za kilka dni mija ostateczny ter-
min z³o¿enia wniosku o nowy dowód.

W celu unikniêcia kolejek,
w dniach 25 marca - 4 kwietnia 2008 r.

wyd³u¿a siê czas pracy
na stanowisku przyjmowania wniosków
i wydawania dowodów osobistych
w Urzêdzie Miejskim w Tyczynie, do
godz. 16.00.

Wniosek o nowy dowód nale¿y
sk³adaæ osobiœcie w pok. 31 (USC),
II piêtro.

Do z³o¿enia wniosku niezbêdne s¹:
- 2 zdjêcia,
- odpis aktu urodzenia  (kawaler, panna),
- odpis aktu ma³¿eñstwa (¿onaci, mê¿at-
ki, wdowcy, wdowy, rozwiedzeni),
- wype³niony formularz wniosku,
- potwierdzenie wp³aty dokonanej w kasie
UGiM w kwocie 30 z³.

Z³ó¿  wniosek
o  dowód

Œrodki
Rad So³eckich na 2008 r.

Bia³a 20.300 z³
Borek Stary 18.720 z³
Budziwój 50.500 z³
Hermanowa 32.180 z³
Kielnarowa 24.600 z³
Matysówka 14.600 z³
Tyczyn 39.100 z³

                  Razem 200.000 z³

Dyrekcja Szko³y Podstawowej
w Budziwoju informuje, ¿e

od 1 marca 2008 r.
w siedzibie Szko³y

w godz. 7.30 do 15.00

prowadzone s¹ zapisy dzieci
do oddzia³ów przedszkolnych.

Informujemy, ¿e uchwa³¹ Rady
Miejskiej

Urz¹d Gminy i Miasta w Tyczynie
zmieni³ nazwê na
Urz¹d Miejski w Tyczynie

 Burmistrz Gminy przyj¹³ nazwê
Burmistrz Tyczyna

Zmiany te wynikaj¹ z przepi-
sów samorz¹dowych, stanowi¹cych
podstawê prawn¹ do przyjêcia no-
wego nazewnictwa. Prosimy kore-
spondencjê do Urzêdu kierowaæ na
adres:

Urz¹d Miejski w Tyczynie
ul. Rynek 18        36-020 Tyczyn

Burmistrz  Tyczyna
ul. Rynek 18            36-020 Tyczyn



 Wielkanocne ¿yczenia
zdrowia, wszelkiej zyczliwoœci

i obfitego koszyka
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Mieszkañcom Gminy

   Pracownikom

                 Urzêdu Miejskiego

      Radnym Rady Miejskiej

         Samorz¹dom Wiejskim

sk³ada
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
          Edmund Kalandyk

Wieczór z kwiatami i piosenk¹
8 marca br. Miejsko-Gminny

Oœrodek Kultury w Tyczynie zaprosi³
panie (i nie tylko) na wieczór z malar-
stem, poezj¹ i piosenk¹. A wszystko
z okazji Dnia Kobiet.

Pierwszym „prezentem” dla Pañ
by³o spotkanie z Piotem Kid¹, rzeszow-
skim malarzem i rzeŸbiarzem. Artysta
mówi³ o sobie i swoich dokonaniach oraz
zaprezentowa³ kilkadziesi¹t olejnych p³ó-
cien z kwiatami. Kolorowe i niemal pach-
n¹ce konwalie, maki, rumianki, ¿ó³te s³o-
neczniki, w wazonach, koszach, w bu-
kietach i solo. Piêkne i warte obejrzenia.
Uzupe³nieniem kwiatowych motywów
w malarstwie by³a poezja; jak zawsze,
swoje pogodne i wzruszaj¹ce wiersze
o kwiatach czyta³a pani Anna Nowak. Jolanta Kocy³a wyst¹pi³a z recitalem piose-

nek retro „Powróæmy jak za dawnych lat”

 Kilkadziesi¹t prezentowanych na wystawie
 obrazów Piotra Kidy spotka³o siê z bardzo
¿yczliwymi opiniami uczestników wernisa¿u

O sobie i swojej pracy opowiada³ Piotr Kida, a pani Anna Nowak
czyta³a swoje „kwiatowe” wiersze

Po spotkaniu z kwiatami i poezj¹ przysz³a pora na pio-
senkê. A by³a to piosenka najbardziej odpowiednia na tak¹ uro-
czystoœæ - przeboje z lat 20. i 30. minionego wieku. Najwiêk-
sze szlagiery Ordonki, Toli Mankiewiczówny, Zuli Pogorzel-

skiej, Miry Zimiñskiej zaœpiewa³a Jolanta Kocy³a, na co dzieñ
prowadz¹ca zespo³y taneczne w M-GOK. Stare, ale ci¹gle
modne utwory, wykonane przez pani¹ Jolê w swingowych kli-
matach, odpowiednio „ciep³ym” g³osem i nienagann¹ technik¹
(przy tym z doskona³¹ dykcj¹!) by³y gor¹co oklaskiwane.

Program wieczoru by³ na tyle atrakcyjny, ¿e ten kto
przyszed³, nie ¿a³owa³.                                                        (bs)



 A oto efekty pracy dzieci

< Druga grupa
uczniów kl. „0” wraz
z pani¹ Basi¹ wykonu-
je pisanki-naklejanki.
Swoim uczniom po-
maga wychowawczy-
ni - p. Anita Dobro-
wolska

Dziœ, kiedy nawet w supermarketach mo¿na kupiæ go-
towe pisanki, coraz rzadziej w domach zdobi siê w³asnorêcz-
nie jajka. Poniewa¿ warto, aby najm³odsze pociechy zobaczy-
³y, jak dawniej zdobiono pisanki, pracownice Miejskiej i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Tyczynie postanowi³y pokazaæ dzie-
ciom, jak samemu wykonaæ piêkne wielkanocne jajka.

10 marca br. w Bibliotece goœci³a pani Anna Rabczak
z Nowego Borku, uczestniczka wielu edycji konkursu na

Grupa dzieci z kl. „0” SP w Tyczynie wraz z p. Ann¹ Rabczak rozpo-
czyna swoj¹ pracê nad pisankami-wydrapankami

Sztuka drapania

                      Agnieszka Ro¿ek-Janda

„Naj³adniejsz¹ pisankê wielkanocn¹”.
Dzieci z kl. „0” Szko³y Podstawowej
z Tyczyna wraz ze wychowawczyni¹
pani¹ Anit¹ Dobrowolsk¹, mog³y zoba-
czyæ piêknie zdobione jajka przez
p. Annê Rabczak oraz same popróbowaæ
swoich si³ w wydrapywaniu wzorków na
barwionych pisankach. Wiele by³o przy
tym uciechy i radoœci, bo okaza³o siê, ¿e
wystarczy ma³y no¿yk, trochê si³y i mo¿-
na ze zwyk³ego jajka stworzyæ ma³e
„dzie³o sztuki”. Zobaczcie Pañstwo sami.

Kiedy jedna grupa dzieci wydra-
pywa³a wzorki na jajkach, druga - pod

okiem pani Barbary Mroczki - plastyka
z Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury
w Tyczynie, próbowa³a swoich si³ w in-
nych technikach zdobienia pisanek.
Maluchy nakleja³y na jajka kwiatuszki,
kolorow¹ bibu³ê, sznureczki i co siê tylko
da³o. Bawi³y siê przy tym znakomicie.

Radoœæ dzieci, ich pogodny na-
strój i wielkie chêci do drapania i nakle-
jania by³y dowodem na to, ¿e taka forma
przygotowañ do Œwi¹t Wielkiej Nocy
maluchom bardzo odpowiada.
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W programie:
> Wyk³ad dr Zofii Brzuchowskiej
                      „Tyczyn w zwierciadle literatury”
> Promocja ksi¹¿ki pt.
                       „Kartki z dziejów Tyczyna i okolic”
> Wystêp Zespo³u Œpiewaczego „Tyczyniacy”
                                        i Kapeli Wójta Tycznera
> Wystawa wydawnictw Gminy Tyczyn

 

1368-2008

640 lat Tyczyna

                           Z a p r o s z e n i e

Burmistrz Tyczyna ma zaszczyt zaprosiæ

na inauguracjê obchodów 640-lecia Tyczyna

               30 marca 2008 r. (niedziela) godz. 17.00

sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Oœrodka

Kultury w Tyczynie
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Je¿eli na³ogi trwaj¹ d³u¿ej, zosta-
wiaj¹ œlad nie tylko w psychice, ale tak-
¿e w ludzkim organizmie w tzw. sferze
somatycznej. Klasyczne na³ogi to alko-
holizm, narkomania i nikotynizm. Praw-
dziwe na³ogi, a wiêc uzale¿nienia zosta-
wiaj¹ g³êbokie œlady, z którymi cz³owiek
musi ¿yæ ju¿ do koñca ¿ycia. Alkoholi-
kiem zostaje siê nawet wtedy kiedy siê
ju¿ nie pije. Nawet po d³ugiej przerwie
wystarczy spróbowaæ i wszystko zaczy-
na siê od nowa z jeszcze wiêksz¹ si³¹
i upokorzeniem. Wyjœcie z na³ogu wy-
maga pe³nej pokory i samozaparcia,
uznania siê za cz³owieka g³êboko zranio-
nego do koñca ¿ycia. Wyjœcie z na³ogu
jest rzecz¹ bardzo trudn¹ ale mo¿liw¹.

Pierwsza trudnoœæ przy wycho-
dzeniu z na³ogu to jest przyznanie siê do
niego. Ten kto pije nie przyznaje siê do
tego. „Pijê bo chcê” - mo¿na us³yszeæ.
On nie przyzna siê do tego, ¿e pije, bo
musi. Najbardziej skuteczny œrodek wyj-
œcia z na³ogu alkoholizmu to grupy ano-
nimowych alkoholików. Wszystkie tera-
pie odwykowe maj¹ wartoœæ wzglêdn¹,
funkcjonuj¹ one dla ludzi trochê silniej-
szych psychicznie. Dlatego, ¿e alkoho-
lizm to nie jest problem alkoholu, ale pro-
blem nieumiejêtnoœci ¿ycia o w³asnych
si³ach i alkohol, czy inny na³óg wchodzi
w pewn¹ pustkê. ¯eby wyjœæ z na³ogu
trzeba ¿yæ dla kogoœ, je¿eli cz³owiek nie
widzi celu, sensu ¿ycia, je¿eli nie ¿yje ja-
kimiœ g³êbszymi wartoœciami, to wtedy
walka z na³ogiem staje siê praktycznie
bezowocna. Dlatego do walki z ka¿dym
na³ogiem jak równie¿ w przypadku uza-
le¿nieñ psychicznych konieczne jest zna-
lezienie wiêkszej wartoœci na której siê
mo¿na oprzeæ.

Fundamentalne jest tutaj doœwiad-
czenie ¿ywej wiary - doœwiadczenie
Boga, który przychodzi staje w centrum
¿ycia ludzkiego, tak ¿e wszystko inne zo-
staje Jemu podporz¹dkowane. Trzeba te¿
korzystaæ z cudzej pomocy. Zauwa¿my

jak przedstawiaj¹ siê anonimowi alkoho-
licy. Mam na imiê ... jestem alkoholikiem.
Mo¿na zapytaæ, po co takie upokorzenie
za ka¿dym razem. To nie jest upokorze-
nie, to przypomnienie - nie zapominaj jak
g³êboko jesteœ zraniony.

To co zosta³o tu powiedziane o na-
³ogach dotyczy tak¿e innych problemów,
np. ludzi maj¹cych depresyjne podejœcie
do ¿ycia. Trzeba by im myœleæ tak samo:
„Mam na imiê ... jestem typem depresyj-
nym”. Gdyby cz³owiek to sobie powta-
rza³, nie dziwi³by siê, kiedy przychodzi
melancholia. Jedn¹ z najwiêkszych prze-
szkód w pracy nad sob¹ jest naiwnoœæ -
jakoœ to bêdzie, zmieni siê pogoda wiêc
zmieni siê charakter, zmieni siê otocze-
nie zmieni siê styl ¿ycia. Czêsto myœli siê
tak, gdyby zmieniæ miejsce pracy to nie
bêdê pi³, zmieniæ miasto czy inne œrodo-
wisko. To jest w³aœnie naiwnoœæ. Mo¿na
zmieniæ zak³ad pracy, zmieniæ miasto,
a wszystko dalej jest tak samo bo pro-
blem jest w wnêtrzu cz³owieka w jego
psychice, umyœle i sercu.

Uzdrowienie z na³ogów

                     Tadeusz Keina
        Przewodnicz¹cy ST „Wyzwolenie”

Punkt Konsultacyjny
Pomocy Rodzinie

mieszcz¹cy siê w Przychodni Rejo-
nowej w Tyczynie (I piêtro) czynny
jest w ka¿dy czwartek w godz.
13.30-17.30; tel. 017-22-91-739.

Z pomocy dy¿uruj¹cego
w Punkcie psychologa skorzystaæ
mogê osoby maj¹ce problem z alko-
holem, lub ci, w kt6rych rodzinach
wystêpuje problem alkoholowy czy
przemoc, a tak¿e ka¿dy, kto pozo-
staje w trudnej sytuacji rodzinnej.

Alkohol, przemoc
- zg³oœ siê po pomoc

Panu mgr. Wac³awowi Wojtaszkowi
nauczycielowi Zespo³u Szkó³ w Tyczynie i pracownikowi Komendy
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

¯ONY
sk³adaj¹:
Dyrektor, nauczyciele, pracownicy i m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ w Tyczynie

Dzielnicowi
w gminie Tyczyn

Tyczyn      - Jacek Bury
Hermanowa-Budziwój

     - Rados³aw Pociask
Bia³a-Matysówka

         - Maciej Chudzikiewicz
Borek-Stary-Kielnarowa

  - Krzysztofa Ciurysek-Fryc

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).

Burmistrz Tyczyna

dzia³aj¹c na podstawie art.35 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w Tyczynie,
ul. Rynek 18 oraz na stronie interne-
towej www.tyczyn.pl/bip zosta³
umieszczony
wykaz nieruchomoœci przeznaczo-
nych do sprzeda¿y

w drodze przetargu
dotycz¹cy dzia³ek:

w Tyczynie dzia³ka nr 255,
w Bia³ej:
dzia³ka nr 990/1
dzia³ka 987/2
dzia³ka 952/1
dzia³ka 953/4
dzia³ka 899/6

Bli¿sze informacje dotycz¹ce
wy¿ej wymienionych nieruchomoœci
mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w Tyczynie, pokój nr 11.
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Œwiat oszala³ na punkcie ochro-
ny œrodowiska. Ty tak¿e nie zostawaj
w tyle. Ju¿ teraz wprowadŸ w swoim
domu i w pracy ekologiczne zasady.

Chusteczka higieniczna rozk³ada
siê przez 3 miesi¹ce, bilet autobusowy 4.
Zanim zniknie œlad po plastikowej rekla-
mówce, minie kilkaset lat... Co siê wy-
darzy do tej pory?
   Oto dwa prawdopodobne scenariusze:
A - ludzie do perfekcji opanuj¹ sztukê
¿ycia zgodnie z zasadami ekologii i za-
pewni¹ sobie zdrowsze, lepsze ¿ycie,
B - nasze podwórka zalej¹ œmieci.
- Co wybierasz? My proponujemy Ci
wariant  „A”. Stosowanie zasad ochrony
œrodowiska nie wymaga wielkiego wy-
si³ku. Aby siê o tym przekonaæ sprawdŸ,
swoj¹ ekologiczn¹ wiedzê.

Recykling: lekcja sortowania
Pojemniki do sortowania œmie-

ci wystêpuj¹ w 4 kolorach: niebieskim,
czerwonym, ¿ó³tym i zielonym. Do
czerwonych kontenerów trzeba wrzu-
caæ papier. Prawda czy fa³sz?
Pó³ na pó³. Pojemniki rzeczywiœcie maj¹
4 kolory: niebieski jest na papier, zielo-
ny na szk³o, ¿ó³ty na plastik i metal,
czerwony na wszystkie rodzaje œmieci.
Chodzi tylko o to, by sortowaæ œmieci
z g³ow¹. Po³owicznie przebrane odpadki
trzeba sortowaæ od nowa. Aby nie by³o
to konieczne pamiêtaj, ¿e:
> do pojemników na papier nie wrzuca-
my: tapet, kalki, papieru i kartonów, któ-
re s¹ brudne lub t³uste (np. po maœle czy
mleku), pieluszek ani podpasek,
> do pojemnika na szk³o nie mog¹ tra-
fiaæ: lustra, szyby z okien i samochodo-
we, szk³o zbrojone i nie t³uk¹ce siê (typu
arcoroc), a tak¿e ¿arówki i œwietlówki,
opakowania po lekach, wyroby ceramicz-

Eko jest trendy! ne (np. porcelanowa zastawa, donice czy
pojemniki po zniczach), kineskopy tele-
wizorów. Uwaga! Czasami s¹ ustawione
2 pojemniki - jeden na szk³o bezbarwne,
drugi na kolorowe,
> w pojemnikach na plastik i metal nie
powinny siê znaleŸæ: butelki po olejach,
tworzywa  z pianki, opakowania po sub-
stancjach ¿r¹cych i farbach, styropian,
sprzêt AGD ani zabawki.
Foliowa reklamówka rozk³ada siê
przez 300-400 lat. Prawda czy fa³sz?
Prawda! Jeszcze d³u¿ej, bo do 6000 lat,
rozk³ada siê plastikowa butelka. Szk³o nie
rozk³ada siê prawie wcale. Dlatego mo¿-
na je ci¹gle przetwarzaæ. To wa¿ne
zw³aszcza jeœli weŸmiesz pod uwagê, ¿e
co roku ,,produkujesz” 350 kg œmieci.

Przerobienie np. tony makulatury
pozwala uchroniæ przed wyciêciem
17 drzew! Recykling oszczêdza nie tyl-
ko przyrodê, ale i domowy bud¿et. (ci,
którzy nie sortuj¹ odpadów, p³ac¹ wy¿sze
rachunki na wywóz œmieci).

Zakupy: sztuka wyboru
Polskie gospodarstwa ekolo-

giczne s¹ jeszcze w powijakach, dlate-
go lepiej kupowaæ produkty pochodz¹-
ce z zagranicznych hodowli i upraw.
Prawda czy fa³sz?
Fa³sz! Ka¿dy produkt ekologiczny - bez
wzglêdu na to, gdzie powstaje - musi
spe³niaæ konkretne wymagania. Chodzi
nie tylko o to, by by³ zdrowy, ale tak¿e
wytworzony i zapakowany bez szkody
dla œrodowiska.

Ka¿dy kraj ma w³asny system
znakowania. U nas np. jest to Polski Znak
Ekologiczny - Eko. Oprócz narodowych
symboli funkcjonuje te¿ etykieta unijna.
To b³êkitny kwiatek, który zamiast p³at-
ków ma otoczon¹ gwiazdkami literê E.
Uwaga! Ekoznaki znajdziesz na stronie
www.eko-net.pl

Robi¹c zakupy, szukaj towarów
oznaczonych ekoetykiet¹. W miarê mo¿-
liwoœci staraj siê te¿ wybieraæ produkty
krajowe, a nawet robione w twojej miej-
scowoœci. Pamiêtaj, ¿e przywiezienie
z drugiego koñca œwiata ekologicznej
marchewki czy rzodkiewki wymaga zu-
¿ycia ogromnych iloœci paliwa. A co za
tym idzie - podnosi emisjê spalin.

Lepiej wybieraæ napoje w butel-
kach ni¿ w puszkach. Prawda czy fa³sz?
Prawda! Aluminiowe puszki mo¿na
przetwarzaæ, jest to jednak o wiele trud-
niejsze ni¿ powtórne wykorzystanie
szk³a. Co wiêcej, proces ten wymaga zu-
¿ycia 15 razy wiêcej energii. Wybieraj
produkty w opakowaniach zwrotnych -
to najbardziej ekologiczne rozwi¹zanie.
Jeœli np. butelki nie zostan¹ uszkodzone
(utracona szyjka itp.), nie trzeba ich prze-
twarzaæ. Wystarczy, ¿e firma robi¹ca np.
soki umyje i zdezynfekuje butelki przed
ponownym u¿yciem.

Jedzenie pakowane na porcje
jest mniej eko ni¿ to w opakowaniach
zbiorczych. Prawda czy fa³sz?
Prawda! Przy produkcji herbaty w sa-
szetkach, porcjowanej kawy zu¿ywa siê
10 razy wiêcej opakowañ ni¿ przy tych
samych towarach pakowanych np. w s³o-
iki. Co wiêcej, oddzielnie paczkowana
,,drobnica” jest nawet o 30% dro¿sza ni¿
ta z du¿ego opakowania. Unikaj wszela-
kich jednorazówek. Jeœli jadasz na mie-
œcie, wybieraj bary, gdzie stosuje siê nor-
maln¹ zastawê i sztuæce (plastikowe
z pewnoœci¹ nie s¹ eko!).

Wszystkie œrodki czystoœci s¹
tak samo szkodliwe dla œrodowiska.
Prawda czy fa³sz?
Fa³sz! Detergenty mog¹ zawieraæ zarów-
no toksyny, jak i zwi¹zki bezpieczne.
Wybieraj produkty, na których znajdziesz
informacjê, ¿e œrodek ulega biodegradacji.
(cdn.)                                                          (ak)

W okresie wiosennym powszech-
nym zjawiskiem sta³o siê wypalanie traw
na ³¹kach, poboczach kolejowych i in-
nych terenach zielonych. Wœród spo³e-
czeñstwa nadal panuje przekonanie, ¿e
wypalanie traw poprawia jakoœæ gleby,
jest swoistym rodzajem jej nawo¿enia
i u¿yŸniania. Tymczasem pozbawienie
gleby naturalnej pokrywy roœlinnej po-
woduje przyœpieszenie jej erozji i wyja-
³owienie. Pozbawiona pokrywy roœlinnej
gleba jest bezbronna wobec dzia³ania
czynników atmosferycznych - promieni

Nie wypalaj traw !
s³onecznych, wiatru, opadów w p³omie-
niach gin¹ nie tylko suche trawy, ale ca³y
system korzeniowy, flora oraz bakterie
i grzyby - zniszczeniu ulega ca³e bogac-
two przyrody. Roœlinnoœæ ulegaj¹ca na-
turalnemu rozk³adowi u¿yŸnia glebê,
podczas gdy popio³y spalonych traw s¹
praktycznie bezu¿yteczne. Wypalanie
powoduje równie¿ lokalne zanieczysz-
czanie powietrza.

Znaczna czêœæ po¿arów w lasach
i ich otoczeniu powstaje wskutek nieroz-
wa¿nej dzia³alnoœci cz³owieka czêsto
zwi¹zanej z wypalanej roœlinnoœci. P³o-

n¹ce ³¹ki stanowi¹ równie¿ zagro¿enie
dla siedzib ludzkich - domów, budynków
gospodarczych, zak³adów przemys³o-
wych, itd.

Urz¹d Miejski w Tyczynie przy-
pomina, ¿e zgodnie z art. 45 ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody, za-
brania siê wypalania roœlinnoœci na
³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, ro-
wach, pasach przydro¿nych, szlakach
kolejowych lub w strefie oczeretów
trzcin. Wykroczenie to podlega karze
aresztu albo grzywny wspomnianej wy-
¿ej ustawy. (bk)
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1 maja 2004 r. wesz³a w ¿ycie
ustawa o œwiadczeniach rodzinnych,
okreœlaj¹ca warunki nabywania prawa do
œwiadczeñ rodzinnych oraz zasady usta-
lania, przyznawania i wyp³acania tych
œwiadczeñ. Realizacj¹ zadañ ustawy zaj-
muje siê Dzia³ Œwiadczeñ Rodzinnych
Miejskiego-Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Tyczynie, ul. Rynek 18.
Rodzaje i wysokoœæ œwiadczeñ rodzin-
nych w okresie zasi³kowym 2007/2008
Œwiadczeniami rodzinnymi s¹:
> zasi³ek rodzinny oraz dodatki do zasi³-
ku rodzinnego,
> jednorazowa zapomoga z tytu³u uro-
dzenia siê dziecka,
> œwiadczenia opiekuñcze: zasi³ek pie-
lêgnacyjny i œwiadczenie pielêgnacyjne.

 Zasi³ek rodzinny
Zasi³ek rodzinny ma na celu czê-

œciowe pokrycie wydatków na utrzyma-
nie dziecka, przys³uguje rodzicom, jed-
nemu z rodziców albo opiekunowi praw-
nemu, opiekunowi faktycznemu dziecka,
osobie ucz¹cej siê. Warunkiem nabycia
prawa do zasi³ku rodzinnego jest spe³nie-
nie kryterium dochodowego, które wy-
nosi 504 z³ miesiêcznie w przeliczeniu
na cz³onka rodziny lub 583 z³ je¿eli
cz³onkiem rodziny jest dziecko z orze-
czon¹ niepe³nosprawnoœci¹.
Wysokoœæ zasi³ku wynosi:
- 48 z³ na dziecko do 5 roku ¿ycia;
- 64 z³ na dziecko w wieku 5 - 18 lat;
- 68 z³ na dziecko w wieku 18 - 24 lat.
Dodatki do zasi³ku rodzinnego

Do zasi³ku rodzinnego przys³u-
guj¹ dodatki - ich przyznanie uzale¿nio-
ne jest od indywidualnej sytuacji finan-
sowej i rodzinnej osoby ubiegaj¹cej siê.
Dodatek z tytu³u urodzenia dziecka

Dodatek przys³uguje jednorazo-
wo, w wysokoœci 1.000 z³,  matce lub ojcu
albo opiekunowi prawnemu dziecka.
W przypadku urodzenia wiêcej ni¿ jedne-
go dziecka podczas jednego porodu doda-
tek przys³uguje na ka¿de dziecko. Wnio-
sek o dodatek sk³ada siê do ukoñczenia
przez dziecko pierwszego roku ¿ycia.

Dodatek z tytu³u opieki
nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego
Dodatek w wysokoœci 400 z³ mie-

siêcznie, matce lub ojcu, opiekunowi
dziecka, uprawnionemu do urlopu wy-
chowawczego, nie d³u¿ej ni¿ przez okres:
- 24 miesiêcy;
- 36 miesiêcy, je¿eli sprawuje opiekê nad
wiêcej ni¿ jednym dzieckiem urodzonym

Co rodzicom nale¿y siê na dziecko (I)

                            Barbara Lew

  Kierownik MGOPS

podczas jednego porodu;
- 72 miesiêcy, je¿eli sprawuje opiekê nad
dzieckiem legitymuj¹cym siê orzecze-
niem o niepe³nosprawnoœci.
W przypadku równoczesnego korzysta-
nia z urlopu wychowawczego przez obo-
je rodziców lub opiekunów prawnych
dziecka przys³uguje jeden dodatek.
Dodatek nie przys³uguje, je¿eli osoba
uprawniona:
- bezpoœrednio przed uzyskaniem prawa
do urlopu wychowawczego pozostawa-
³a w zatrudnieniu przez okres krótszy ni¿
6 miesiêcy;
- podjê³a lub kontynuuje zatrudnienie lub
inn¹ pracê zarobkow¹ w okresie korzy-
stania z urlopu wychowawczego;
- dziecko przebywa w placówce zapew-
niaj¹cej ca³odobow¹ opiekê przez co naj-
mniej 5 dni w tygodniu, w ¿³obku albo
w przedszkolu, z wyj¹tkiem:
* dziecka legitymuj¹cego siê orzecze-
niem o niepe³nosprawnoœci przebywaj¹-
cego w ¿³obku albo w przedszkolu z po-
wodów terapeutycznych,
* dziecka przebywaj¹cego w zak³adzie
opieki zdrowotnej,
- w okresie urlopu wychowawczego ko-
rzysta z zasi³ku macierzyñskiego.

Dodatek z tytu³u samotnego
wychowywania dziecka

Kwota170 z³ miesiêcznie na dziecko, nie
wiêcej ni¿ 340 z³ na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymu-
j¹cego siê orzeczeniem o niepe³nospraw-
noœci kwotê dodatku zwiêksza siê o 80
z³ na dziecko, nie wiêcej ni¿ o 160 z³ na
wszystkie dzieci. Dodatekprzys³uguje
samotnie wychowuj¹cym dziecko matce
lub ojcu, opiekunowi dziecka, je¿eli nie
zosta³o zas¹dzone œwiadczenie alimenta-
cyjne na rzecz dziecka od drugiego z ro-
dziców dziecka, poniewa¿:
- drugi z rodziców dziecka nie ¿yje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
Dodatek przys³uguje te¿ osobie ucz¹cej
siê, je¿eli oboje rodzice nie ¿yj¹.

Dodatek z tytu³u wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej

Kwota 80 z³ miesiêcznie na trzecie
i na nastêpne dzieci uprawnione do za-
si³ku rodzinnego. Dodatek z tytu³u wy-
chowywania dziecka w rodzinie wielo-
dzietnej przys³uguje matce lub ojcu, opie-
kunowi faktycznemu dziecka albo opie-
kunowi prawnemu dziecka.

Dodatek z tytu³u kszta³cenia
i rehabilitacji dziecka

Kwota 60 z³ na dziecko w wieku do ukoñ-

czenia 5 roku ¿ycia.
Kwota 80 z³ na dziecko w wieku pow.
5 roku ¿ycia do ukoñczenia 24 roku ¿ycia.

Dodatek z tytu³u kszta³cenia i re-
habilitacji dziecka przys³uguje matce lub
ojcu, opiekunowi dziecka, a tak¿e oso-
bie ucz¹cej siê na pokrycie zwiêkszonych
wydatków zwi¹zanych z rehabilitacj¹ lub
kszta³ceniem dziecka w wieku:
- do ukoñczenia 16 roku ¿ycia, je¿eli le-
gitymuje siê orzeczeniem
o niepe³nosprawnoœci,
- powy¿ej 16 roku ¿ycia do ukoñczenia
24 roku ¿ycia, je¿eli legitymuje siê orze-
czeniem o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepe³nosprawnoœci.

Dodatek z tytu³u podjêcia przez
dziecko nauki w szkole poza

miejscem zamieszkania
- Kwota 90 z³ miesiêcznie na dziecko,
w zwi¹zku z zamieszkiwaniem w miej-
scowoœci, w której znajduje siê siedziba
szko³y ponadgimnazjalnej lub szko³y ar-
tystycznej, w której realizowany jest obo-
wi¹zek szkolny i obowi¹zek nauki, a tak-
¿e szko³y podstawowej lub gimnazjum
w przypadku dziecka lub osoby ucz¹cej
siê, legitymuj¹cej siê orzeczeniem o nie-
pe³nosprawnoœci.
- Kwota 50 z³ miesiêcznie na dziecko,
w zwi¹zku z dojazdem z miejsca zamiesz-
kania do miejscowoœci, w której znajduje
siê siedziba szko³y, w przypadku dojazdu
do szko³y ponadgimnazjalnej, a tak¿e
szko³y artystycznej, w której realizowany
jest obowi¹zek szkolny i obowi¹zek na-
uki w zakresie odpowiadaj¹cym nauce
w szkole ponadgimnazjalnej.

Dodatek przys³uguje przez
10 miesiêcy w roku w okresie pobiera-
nia nauki od wrzeœnia do czerwca nastêp-
nego roku kalendarzowego.

Dodatek z tytu³u rozpoczêcia
roku szkolnego

Dodatek przys³uguje raz w roku,
w zwi¹zku z rozpoczêciem roku szkol-
nego ( przygotowania przedszkolnego),
w wysokoœci 100 z³ na dziecko.

Wniosek o wyp³atê dodatku sk³a-
da siê w terminie 4 miesiêcy od dnia roz-
poczêcia roku szkolnego albo rocznego
przygotowania przedszkolnego. Dodatek
z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego przy-
s³uguje matce lub ojcu, opiekunowi fak-
tycznemu dziecka albo opiekunowi praw-
nemu dziecka, a tak¿e osobie ucz¹cej siê
na czêœciowe pokrycie wydatków zwi¹-
zanych z rozpoczêiem w szkole nowego
roku szkolnego.                         (cdn.)
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Jeœli szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska       numer oferty
- przedstawiciel handlowy           1450
- barmanka           1445
- kierowca C+E           1444
- stolarz meblowy
  z doœwiadczeniem           1441
- pracownik fizyczny           1440
- sprzedawca           1438
- przedstawiciel-zaopatrzeniowiec

                                            1435
- frezer           1434
- tokarz           1433
- monter instalacji sanitarnych        1431
- kasjer-sprzedawca           1428
- pomoc kuchenna           1427
- recepcjonista/ka w hotelu           1425
- dostawca           1424
- sprzedawca           1423
- doradca klienta           1422
- sprzedawca           1421
- pracownik ochrony           1420

Porady  prawne
W siedzibie Gminnego Centrum

Informacji w Tyczynie, ul. Rynek 25,
w ka¿dy czwartek w godz. od 9.00 do
13.00 bezp³atnych porad prawnych
udziela mgr Maciej Bandelak

Te i inne oferty pracy znajdziesz
w Gminnym Centrum Pracy

(Tyczyn, ul. Rynek 25) czynnym od
poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 7.30
do godz. 15.30, tel. 017-22-91-885.

Centrum Informacji Gospodarczej
w Tyczynie, Tyczyn, ul. Rynek 25

o f e r u j e
bezp³atne porady z zakresu

pozyskiwania dotacji unijnych
dla ma³ych i œrednich firm,

w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 8.00-
11.00, tel. 017-22-91-885, 502-188-134.

Przypominamy, ¿e
15 marca up³yn¹³ termin p³atnoœci
    > I raty podatku rolnego
     > I raty podatku od nieruchomoœci

Podatek op³acaæ mo¿na:
> u so³tysów,
> w kasie UM Tyczyn,
       w godz. 8.00-12.30; 13.30-15.30,
> na konto Gminy Tyczyn
nr 64 9164 0008 2001 0000 0286 0015.
Wymiary podatkowe z miasta Tyczy-
na s¹ do odebrania w kasie Urzêdu
Miejskiego.

Sprzeda¿ rzeczy ruchomej osobie
fizycznej, która nabywa tê rzecz w celu
niezwi¹zanym z jej dzia³alnoœci¹ zawo-
dow¹ lub gospodarcz¹, dokonana w za-
kresie dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
sprzedawcy, jest sprzeda¿¹ konsu-
menck¹. Ka¿dy z nas zawiera tego typu
umowy, kupuj¹c chocia¿by ¿ywnoœæ,
kosmetyki, ubrania czy te¿ meble lub sa-
mochód. Je¿eli zakupiony towar jest nie-
zgodny z umow¹, konsument mo¿e do-
chodziæ swoich praw w ramach ustawo-
wej odpowiedzialnoœci sprzedawcy
z tytu³u niezgodnoœci towaru kon-
sumpcyjnego w umow¹  oraz w ramach
udzielonej przez gwaranta gwarancji.

W sytuacji, gdy towar zakupiony
przez konsumenta jest niezgodny
z umow¹, mo¿e on ¿¹daæ doprowadze-
nia go do stanu zgodnego z umow¹ przez
nieodp³atn¹ naprawê lub wymianê na
nowy. Je¿eli naprawa lub wymiana s¹ nie-
mo¿liwe, wymagaj¹ nadmiernych kosz-
tów, albo jeœli sprzedawca nie zdo³a do-
konaæ wymiany lub naprawy w odpo-
wiednim czasie lub naprawa czy wymia-
na nara¿a go na niedogodnoœci - konsu-
ment mo¿e ¿¹daæ obni¿enia ceny lub od-
st¹piæ od umowy. Prawo odst¹pienia
przez konsumenta od umowy oraz pra-
wo ¿¹dania obni¿enia ceny jest wiêc
ograniczone. Je¿eli sprzedawca nie usto-
sunkowa³ siê do ¿¹dania naprawy lub
wymiany w ci¹gu 14 dni od jego otrzy-
mania uwa¿a siê, ¿e uzna³ je za uzasad-
nione, zaœ termin zawiadomienia sprze-
dawcy o niezgodnoœci towaru z umow¹

Uprawnienia konsumenta z tytu³u gwarancji

wynosi 2 miesi¹ce. Sprzedawca ponosi
odpowiedzialnoœæ z tego tytu³u w okre-
sie 2 lat od wydania towaru (termin ten
biegnie na nowo w razie wymiany towa-
ru) i nie mo¿na jej wy³¹czyæ ani ograni-
czyæ w drodze umowy.

Gwarancja jakoœci jest pisemnym
zobowi¹zaniem gwaranta, udzielonym
bez odrêbnej op³aty przez oœwiadczenie
zamieszczone w dokumencie gwarancyj-
nym, które okreœla dane potrzebne do
dochodzenia roszczeñ z gwarancji, w tym
w szczególnoœci nazwê i adres gwaranta
lub jego przedstawiciela w Rzeczypospo-
litej Polskiej, czas trwania i terytorialny
zasiêg ochrony gwarancyjnej, obowi¹z-
ki gwaranta i uprawnienia kupuj¹cego
w przypadku, gdy w³aœciwoœæ sprzeda-
nego towaru nie odpowiada w³aœciwoœci
wskazanej w tym oœwiadczeniu. Podkre-
œliæ nale¿y, ¿e udzielenie gwarancji ku-
puj¹cemu nie jest obowi¹zkowe. Gwa-
rantem mo¿e byæ zarówno sprzedawca,
jak i producent, hurtownik czy importer,
w sytuacji wiêc, gdy gwarancja zosta³a
udzielona przez producenta, hurtownika,
czy importera, za poœrednictwem sprze-
dawcy, winien on j¹ przyj¹æ i przekazaæ
gwarantowi.

Artyku³ wspó³finansowany ze œrodków
Fundacji im. Stefana Batorego w ramach
Programu Edukacja Prawna

                               Dorota Wolak
doradca w Podkarpackim Oœrodku

Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Przypominamy, ¿e punkt ODR zosta³
przeniesiony z Urzêdu Miejskiego
do s¹siedniego budynku - Tyczyn,
ul. Rynek 19, I piêtro.

Punkt czynny jest od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godz. od 7.00 do 15.00,
tel. 0-17-22-99-276.

Podobnie jak w latach ubie-
g³ych, mo¿na tu skorystaæ z pomocy
w wype³nianiu wniosku o dop³aty bez-
poœrednie, ale uwaga: za tak¹ pomoc
trzeba bêdzie zap³aciæ 25 z³.

Wype³nione wnioski sk³adaæ
mo¿na od 15 marca do 15 maja  br.
w oddziale ARiMR.

Punkt ODR
w nowej siedzibie

Podkarpacki Oœrodek Doradz-
twa  Rolniczego w Boguchwale zapra-
sza na szkolenie nt. p³atnoœci rolno-
œrodowiskowych, które odbêdzie siê
w dniach 7 i 8 kwietnia br. w Urzê-
dzie Miejskim w Tyczynie, pocz¹tek
o godz. 9.00.

Szczegó³owe informacje i zapi-
sy u doradcy PODR w Tyczynie, tel.
017-22-99-276, 512-420-406
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23 lutego br. w Rzeszowie, dru¿yna z³o¿ona z uczniów
Szko³y Podstawowej w Matysówce i Szko³y Podstawowej
w Bia³ej wyst¹pi³a w II Ogólnopolskim Turnieju Pi³ki No¿nej
im. Andrzeja Stadnio. Ch³opcy z klasy III i  IV zmierzyli siê
z zawodnikami, którzy od kilku lat regularnie trenuj¹ w klu-
bach sportowych Nasi uczniowie za rywali mieli dru¿yny z klu-
bów znanych nie tylko w naszym regionie: Stal Rzeszów, Tar-
novia, NiedŸwiadek Che³m (by³y mistrz Polski UKS-ów), D¹-
brovia, MKS Kañczuga, Or³y Rzeszów.

W tak doborowym towarzystwie przysz³o rywalizowaæ
naszym m³odym adeptom pi³karstwa.

Choæ w pierwszych dwóch spotkaniach trema sparali-
¿owa³a nasz¹ m³odzie¿, w nastêpnych meczach okaza³o siê, ¿e
nie taki diabe³ straszny. Na bramce zacz¹³ brylowaæ Kamil
Martyka z Matysówki, a w ataku prym wodzi³ Kamil ̄ uczek
z Bia³ej. Choæ na pocz¹tku siê nie poszczêœci³o, to okaza³o siê,
¿e nasi ch³opcy potrafi¹ pokonaæ takie zespo³y jak Stal Rze-
szów, NiedŸwiadek Che³m czy Or³y Rzeszów. Do dobrego trze-
ciego miejsca w turnieju brak³o koñcowego zwyciêstwa z D¹-
brovi¹ D¹browa Tarnowska, gdzie od pora¿ki w koñcowych
sekundach przeciwnika uratowa³a dwukrotnie poprzeczka i nie-
uznana bramka w ostatniej sekundzie meczu.

Najlepszy mecz nasza m³odzie¿ rozegra³a z NiedŸwiad-
kiem Che³m pokonuj¹c by³ego mistrza Polski UKS-ów 3:0.
Dziêki temu, ¿e uczestniczyliœmy w turnieju otrzymaliœmy za-
proszenia na mecze towarzyskie do Tarnowa i Kañczugi.

Wyniki:
Stal I Rzeszów - Gmina Tyczyn 0:0
Stal II Rzeszów - Gmina Tyczyn 0:1
Or³y Rzeszów - Gmina Tyczyn 0:3
NiedŸwiadek Che³m - Gmina Tyczyn 0:3
Tarnovia Tarnów - Gmina Tyczyn 2:0
MKS Kañczuga - Gmina Tyczyn 1:0
D¹brovia D¹browa Tarnowska - Gmina Tyczyn 0:0.

Zabrak³o szczêœcia
Pi³ka no¿na

5 marca br. w hali sportowej Publicznego Gimnazjum
im. Jana Paw³a II  w Tyczynie odby³ siê turniej „O Puchar Bur-
mistrza Tyczyna”. W turnieju uczestniczyli ch³opcy z klas IV
(i m³odsi) szkó³ podstawowych z terenu Gminy Tyczyn.

O puchar Burmistrza
W grupie A zanotowano nastêpuj¹ce wyniki:

Matysówka - Budziwój 1:1
          Budziwój - Bia³a 1:2
           Matysówka - Bia³a 0:1

Grupa B:
Tyczyn - Harmanowa 0:0
Hermanowa - Borek Stary  2:0
Borek Stary - Tyczyn 0:3

Klasyfikacja w grupach:
           Grupa A                             Grupa B

1. Bia³a                               1. Tyczyn
2. Budziwój                       2. Hermanowa
3. Matysówka                    3. Borek Stary

W meczu o V miejsce spotka³y siê szko³y z Matysówki
i Borku Starego. Mecz zakoñczy³ siê remisem 0:0, a w rzutach
karnych wygra³a Matysówka 2:0.

O III miejsce walczy³y szko³y z Budziwoja i Hermano-
wej. Lepsza okaza³a siê szko³a z Budziwoja wygrywaj¹c 1:0.
Zwyciêzcy grup zmierzyli siê w meczu o I miejsce. Mecz i ca³y
turniej wygra³a Szko³a Podstawowa z Tyczyna.

W drodze losowania zespo³y zosta³y podzielone na dwie
grupy.
Grupa A: Matysówka, Budziwój, Bia³a, Kielnarowa.
Grupa B: Hermanowa, Tyczyn, Borek Stary.
Szko³a z Kielnarowej startowa³a poza konkursem, gdy¿ zawod-
nicy tego zespo³u s¹ uczniami klasy VI i wyniki meczów nie
by³y brane pod uwagê w koñcowej klasyfikacji.
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                          Miros³aw Stybak

                             Robert Pikiel

AEROBIC
 poniedzia³ki i pi¹tki

godz. 19.30

Zajêcia odbywaj¹ siê
w Publicznym Gimnazjum
w Tyczynie - hala sportowa.

Odp³atnoœæ 7 z³/godz.

              Tel. 607-393-283

Koñcowa klasyfikacja:
1. Tyczyn
2. Bia³a
3. Budziwój
4. Hermanowa
5. Matysówka
6. Borek Stary

Wszystkie startuj¹ce szko³y otrzy-
ma³y dyplomy za uczestnictwo, a okaza-
³e puchary za pierwsze trzy miejsca wrê-
czy³ pan Burmistrz Kazimierz Szcze-
pañski.

Oprócz kasyfikacji zespo³owej
prowadzono klasyfikacjê na najlepszych
zawodników turnieju.

Najlepszym bramkarzem uznano
Kamila Kowala z Matysówki, najlep-
szym zawodnikiem okaza³ siê Mateusz
Prokop z Hermanowej a tytu³ króla
strzelców po serii rzutów karnych (by³o
czterech zawodników, którzy strzelili po
dwie bramki) wywalczy³ Jakub WoŸ-
niak z Tyczyna. Najlepsi zawodnicy
w nagrodê otrzymali buty do gry w pi³kê
halow¹ z r¹k dyrektora Publicznego Gim-
nazjum im. J.P II w Tyczynie mgr Bo¿e-
ny ¯urawskiej.

Fundatorami nagród by³ pan Ry-
szard Domino oraz firma Henan z Rze-
szowa, którym serdecznie dziêkujemy.

16 kolejka - 22/24 marca
Strug Tyczyn - Grodziszczanka Grodzi-
sko Dolne (w pierwszym meczu 1-1)
Strumyk Malwa - Herman (2-1)

17 kolejka - 29/30 marca
Herman - W³ókniarz (0-3)
Jednoœæ - Strug Tyczyn (1-3)

18 kolejka - 5/6 kwietnia
Strug Tyczyn - Jawor (3-0)
CCC - Herman (4-0)

19 kolejka - 12/13 kwietnia
Herman - Strug Tyczyn (1-0)

20 kolejka - 19/20 kwietnia
Crasnovia - Herman (2-2)
Strug Tyczyn - Górnovia (1-6)

21 kolejka - 26/27 kwietnia
Start - Strug Tyczyn (0-1)
Herman - Sokó³ (0-5)

22 kolejka - 1 maja
Zaczernie - Herman (3-1)
Strug Tyczyn - Elektrociep³ownia (1-4)

23 kolejka - 3/4 maja
B³a¿owianka - Strug Tyczyn (2-2)
Herman - Grodziszczanka (0-3)

24 kolejka 10/11 maja
Jednoœæ - Herman (0-2)
Strug Tyczyn - Strumyk (0-1)

25 kolejka - 17/18 maja
W³ókniarz - Strug Tyczyn (0-3)
Herman - Jawor (3-2)

26 kolejka - 22 maja
Herman - G³ogovia (0-0)
Strug Tyczyn - CCC (0-1)

27 kolejka - 24/25 maja
G³ogovia - Strug Tyczyn (0-0)
Górnovia - Herman (0-0)

28 kolejka - 31 maja/1 czerwca
Herman - Start (2-0)
Crasnovia - Strug Tyczyn (2-1)

29 kolejka - 8 czerwca
Strug Tyczyn - Sokó³ (0-0)
Elektrociep³ownia - Herman (1-1)

30 kolejka - 15 czerwca
Herman - B³a¿owianka (2-3)
Zaczernie - Strug Tyczyn (5-3)

Terminarz, V liga
Wiosna 2008

O G £ O S Z E N I A

 Gabinet Medycyny
Naturalnej

„CHMIELODAR”
Tyczyn, ul. S³owackiego 10

Oferuje:
* masa¿ klasyczny i relaksacyjny
* œwiecowanie uszu
                 (promocja - 50% taniej)
* produkty zdrowotne firmy K-Link
Polska (Kinotakara, skarpety, herba-
ta bezkofeinowa Rooibos) i inne
Pytania i kontakt
od poniedzia³ku do soboty
                       w godz. 8.00-20.00
 Tel.  017-22-91-672, 511-525-625,
                          Zapraszam
               Krzysztof Chmielowski

Pomagam
bezpiecznie schudn¹æ

Zadzwoñ lub napisz

        Tel.  606-282-740
        e-mali: wojtekcfh@wp.pl

Dystrybutor materia³ów budowlanych
Hurtownia - Rzeszów,

ul. Lwowska 120,
tel. 017-85-27-907

Tyczyn, ul. Koœciuszki 20
tel. 017 22-99-243,
fax 017 22-93-104
bisbud@bisbud.com.pl

Blacharstwo-Lakiernictwo
Mechanika Pojazdowa

w Kielnarowej

> naprawy bie¿¹ce
> rozrz¹dy
> zawieszenia
> skrzynie biegów
> sprzêg³a
> hamulce, itp.

Tel. 017-22-99-629,   512-390-702
Czynne pn. - pt. od 8.00 do 17.00
            w soboty od 8.00 do 15.00

Urz¹d Miejski w Tyczynie
informuje, ¿e z dniem 31 marca 2008 r.
up³ywa termin op³aty za wieczyste
u¿ytkowanie.
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O G £ O S Z E N I A

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

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

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

         Angielski - matury.  Tel. 697-996-602  po 17.00

Instalacje elektryczne ogrodowe, domofony.
Szybko, tanio i solidnie.

                                                             Tel. 788-611-092

QUAD-y - du¿y wybór, cena od 699 z³
Sklep „Mewa”, Tyczyn (obok stacji ORLEN)
                                                          Tel. 017-22-91-444

POGODA  NIERUCHOMOŒCI
Rzeszów, Pl. Wolnoœci 15/5,
                                    tel. 017-711-19-60; 602-898-108
Poszukujemy domów i dzia³ek - negocjujemy prowizje

Ubezpieczenia komunikacyjne i inne
                           - dojazd do klienta, ca³y tydzieñ
Rzeszów, Pl. Wolnoœci 15/5,
                                    tel. 017-858-12-20; 602-898-108

Bar „U Wiktora”  organizuje:
> przyjêcia weselne, > bankiety,

> spotkania towarzyskie,
   > konferencje, prezentacje, imprezy okolicznoœciowe

 - do 120 osób
Zapewniamy mi³¹ i uprzejm¹ obs³ugê
                                                         Tel. 017-22-91-360

Do wynajêcia mieszkanie w centrum Tyczyna o pow.
ok. 70 m2 (do wczeœniejszego remontu).
(271/3)      Tel. 017 85-75-290; 608-616-585

Sprzedam dzia³kê 90 arów w okolicach B³a¿owej.
(z/3)         Tel. 017 22-90-534

Szukam opiekunki z doœwiadczeniem do dziecka
rocznego.
98/2       Tel. 017 -22-91-027

Technik sztuk plastycznych wykonuje: zaproszenia, re-
klamy, dekoracje okolicznoœciowe.
(97/3)      Tel. 017 85-49-952; 608-377-409

Kupiê dzia³kê pod budowê domu w gminie Tyczyn.
(272/2)       Tel. 017 85-75-243; 691-992-158

Sprzedam dzia³kê o pow. 28 arów, Tyczyn Zagrody.
(273/1)                            Tel. 017 -22-99-727

Kupiê dzia³kê do 10 arów na terenie gminy Tyczyn.
(274/1)                            Tel. 017 -22-93-601

Pilnie poszukujê opiekunki do 10-miesiêcznego
dziecka.
99/1                                                     Tel. 600-072-889

Sprzedam krowê, 7 lat, wysokocielna.
                                                          Tel. 017-22-19-517

Udzielam korepetycji z matematyki na ka¿dym
 etapie zaawansowania.
                                                            Tel. 798-614-625

Biuro Rachunkowe „Archimedes”
Poleca us³ugi w zakresie:

- podatkowej ksi¹¿ki przychodów i rozchodów,
- ewidencji VAT,
- rycza³tów,
- rozliczeñ podatkowych.

          Tel. 601-515-156Sprzedam dzia³kê 30 arów widokow¹ w Hermanowej.
(275/1)               Tel. 017 22-99-524 w godz. 8.00-10.00
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