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Od 1 kwietnia br. niewa¿ne s¹ ju¿
stare, ksi¹¿eczkowe dowody osobiste.
Z tymi dokumentami nie za³atwi siê ju¿
nic wymagaj¹cego identyfikacji.

 Co maj¹ zrobiæ ci, którzy nie
zd¹¿yli wymieniæ dowodu na nowy?

Przede wszystkim trzeba w Urzê-
dzie Miejskim z³o¿yæ wniosek o wyda-
nie dowodu osobistego (wniosek nale¿y
sk³adaæ osobiœcie w pok. 31, II piêtro).
Do z³o¿enia wniosku niezbêdne s¹:
- 2 zdjêcia, odpis aktu urodzenia  (kawa-
ler, panna), odpis aktu ma³¿eñstwa (¿o-
naci, mê¿atki, wdowcy, wdowy, rozwie-
dzeni), wype³niony formularz wniosku,
potwierdzenie wp³aty dokonanej w kasie
UGiM w kwocie 30 z³.

Na nowy dokument bêdzie trze-
ba poczekaæ oko³o trzech tygodni. Je-
¿eli w tym czasie musisz odebraæ prze-
sy³kê na poczcie lub wybraæ w banku
pieni¹dze, to mo¿esz siê wylegitymo-
waæ paszportem lub prawem jazdy.

Koniec zielonych
ksi¹¿eczek

     Od 2 stycznia do 31 marca 2008 r. Bur-
mistrz wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
> Nr 1: powo³ania Komisji Przetargo-
wej do przygotowania i przeprowadze-
nia postêpowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego na zadanie pn. Opraco-
wanie projektów decyzji o warunkach za-
budowy i decyzji o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla terenów
po³o¿onych w miejscowoœciach: Zadanie
nr 1: Bia³a, Budziwój; Zadanie nr 2: Bo-
rek Stary, Kielnarowa, Hermanowa, Ty-
czyn, Matysówka.
> Nr 2: ustalenia zapasu gotówki w ka-
sie na 2008 rok .
> Nr 3: powo³ania Komisji Przetargo-
wej do przygotowania i przeprowadze-
nia postêpowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego na zadanie: „Remont
cz¹stkowy nawierzchni dróg gminnych
przy u¿yciu masy mineralno-asfaltowej”.
> Nr 4: przyjêcia Regulaminu Organiza-
cyjnego Urzêdu Miejskiego w Tyczynie.
> Nr 5: og³oszenia otwartego konkur-
su na realizacjê zadañ publicznych w za-
kresie upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu.
> Nr 6: powo³ania Komisji Przetargo-
wej do przygotowania i przeprowadzenia
postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Przebudowa da-
chu na budynku dydaktycznym Szko³y
Podstawowej w Kielnarowej i budowa za-
daszenia nad istniej¹cym wejœciem”.
> Nr 7: przyjêcia darowizny nierucho-
moœci niezabudowanej w Budziwoju, ul.
Szkolna, przeznaczonej na powiêkszenie
gminnego zasobu nieruchomoœci (posze-
rzenie drogi gminnej).
> Nr 8: og³oszenia otwartego konkur-
su na realizacjê zadañ publicznych w za-
kresie dzia³alnoœci na rzecz osób niepe³-
nosprawnych, profilaktyki uzale¿nieñ
i przeciwdzia³ania patologiom spo³ecz-
nym, pomocy osobom w trudnej sytuacji
¿yciowej, kultury, ochrony dziedzictwa
kulturowego i promocji gminy.
> Nr 9: powo³ania komisji przetargo-
wej do przygotowania i przeprowadze-
nia postêpowañ o udzielenie zamówie-
nia publicznego na zadania: Przebudo-
wa drogi gminnej - ul. Zagrody w Tyczy-
nie; Budowa siêgaczy przy ul Pileckich
i Orzeszkowej na Osiedlu 600-lecia w Ty-
czynie; Budowa drogi gminnej Kielna-
rowa Obszary-Matysówka - etap III;
Budowa drogi gminnej Matysówka II

Informacja o pracy Burmistrza
Tyczyna w I kwartale 2008 r.

Strona £any - etap II; Budowa drogi
gminnej Kielnarowa Dworek - etap III..
> Nr 10: okreœlenia uk³adu wykonaw-
czego bud¿etu gminy za 2008 r. w po-
dziale na dzia³y, rozdzia³y i paragrafy kla-
syfikacji dochodów i wydatków oraz
przyjêcia planu finansowego zadañ z za-
kresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych Gminie.
> Nr 11: przejêcia darowizny nierucho-
moœci niezabudowanych w Bia³ej, prze-
znaczonych na powiêkszenie gminnego
zasobu nieruchomoœci (poszerzenie dro-
gi gminnej).
> Nr 12: powo³ania Komisji Przetar-
gowych do przygotowania i przeprowa-
dzenia postêpowañ o udzielenie zamó-
wienia publicznego na: Remont we-
wnêtrzny budynku UM w Tyczynie; Do-
stawa kruszyw z przeznaczeniem na re-
monty dróg gminnych Zadanie nr 1: do-
stawa t³ucznia, Zadanie nr 2: dostawa
kliñca, Zadanie: nr 3 dostawa ¿wiru;
Œwiadczenie us³ug koparko-³adowark¹
na terenie gminy Tyczyn.
> Nr 13: powo³ania Gm. Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych.
> Nr 14: przeznaczenia do oddania
w dzier¿awê nieruchomoœci oznaczonej
jako dzia³ki nr 2784/20, 415 i czêœci dzia-
³ek nr 1117/6, 996 na okres 3 lat oraz
og³oszenia ich wykazu.
> Nr 15: powo³ania Komisji Przetar-
gowej do przygotowania i przeprowadze-
nia postêpowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego na zadanie: Remont ist-
niej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Ko-
œciuszki i Ogrodowej w Tyczynie-etap V.
> Nr 15A: oddania w najem lokalu u¿yt-
kowego w Borku Starym w drodze prze-
targu na czas nieokreœlony i powo³ania
komisji Przetargowej.
> Nr 16: powo³ania Komisji Konkur-
sowej w celu przeprowadzenia konkur-
su na realizacjê zadania z zakresu kultu-
ry fizycznej i sportu.
> Nr 17: nabycia mienia na powiêksze-
nie gminnego zasobu nieruchomoœci
w Hermanowej (poszerzenie drogi).
> Nr 18: og³oszenia ustnego przetargu
nieograniczonego na sprzeda¿ nierucho-
moœci w Matysówce, Borku Starym i po-
wo³ania Komisji Przetargowej.
> Nr 19: przyjêcia darowizny nieru-
chomoœci niezabudowanej w Kielnaro-
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Projekty techniczne na przebudowê
dróg

Og³oszono przetargi i opracowano pro-
jekty techniczne na przebudowê dróg:
- ul. Kwiatowej w Budziwoju,
- ul. Cegielniana w Budziwoju,
- ul. Po³udniowej w Budziwoju,
- drogi Hermanowa Skotnik £azy,
- drogi Hermanowa Koœció³ boczna,
- drogi Hermanowa Grunwald wjazd,
- ul. Potoki w Tyczynie.

Koszty opracowania projektów
³¹cznie wynios³y 18.117 z³. Powy¿sze
projekty zostan¹ z³o¿one w Starostwie
Powiatowym w Rzeszowie do zg³osze-
nia, a nastêpnie przeprowadzone zostan¹
przetargi na wykonanie prac zwi¹zanych
z przebudow¹ dróg. Termin zakoñczenia
prac planuje siê na 30 wrzeœnia 2008 r.

Przebudowa i remonty dróg
Og³oszono i przeprowadzono przetargi
na przebudowê dróg:
- ul. Zagrody boczna odcinek o d³ugoœci
90 mb za kwotê 24.827,40 z³;

Przetargi
przeprowadzone

w I kwartale 2008 r.
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Radujcie siê, ju¿ wiosna przysz³a.
Zabieli³a drzewa baziami.

Radujcie siê! CHRYSTUS zmartwychwsta³!
Jego mi³oœæ zawsze bêdzie z nami.

¯yczymy dziœ, by œwi¹tecznej radoœci wystarczy³o
na wiele miesiêcy, byœcie byli pe³ni mi³oœci,

by uœmiechu by³o jak najwiêcej

Œwiêta Wielkiej Nocy to najwa¿niejsze œwiêta obcho-
dzone w Koœciele Katolickim. Dla doros³ych jest to czas pe³en
zadumy, zatrzymania siê i zastanowienia nad swoim ¿yciem.
W tym czasie dokonujemy bilansu strat i zysków lub zapo¿y-
czaj¹c ze s³ownika ekonomicznego, dokonujemy analizy moc-
nych i s³abych stron swojego ¿ycia. Do jakich wniosków do-
chodzimy wiemy tylko my i Pan Bóg. Do tych Œwi¹t przygoto-
wujemy siê lepiej lub gorzej, ale zawsze „jakoœ”, tak po doro-
s³emu. Wiele rzeczy, faktów przyjmujemy rozumem i modyfi-
kujemy je w miarê naszej potrzeby. Zupe³nie inaczej Œwiêta
Wielkanocne prze¿ywaj¹ dzieci. Dla nich jest to zupe³nie inne
doœwiadczenie, ni¿ prze¿ywanie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
które w obecnych czasach bardziej przypominaj¹ bajkê, ni¿ fakt
autentyczny. Jako pedagodzy zdajemy sobie sprawê, ¿e wyda-
rzenia zwi¹zane z mêk¹ i œmierci¹ Pana Jezusa, mog¹ przera-
¿aæ dzieci, zw³aszcza te ma³e, przedszkolne. Równoczeœnie fakt
mêki i zmartwychwstania budz¹ ogromne zainteresowanie,
emocje, wra¿liwoœæ na krzywdê i przemoc wobec drugiej oso-
by. Jest to ogromna szansa na ukszta³towanie u dzieci wiary
i wra¿liwoœci religijnej, która powinna dojrzewaæ przez ca³e
¿ycie. Jak zatem przygotowaæ je do tego wspania³ego œwiêta?

Weronika i Kacperek z koszykiem
pisanek wykonanych przez przedszkolaki

Budziwój

Wielkanocne obyczaje

Pani Barbara Mroczka podczas warsztatów plastycznych
w przedszkolu

Pani Barbara Mroczka z przedszkolakami i ich pisankami

Nasze przedszkole stara³o siê przybli¿yæ dzieciakom ten
niezwyk³y czas w sposób najbardziej dla nich przystêpny. Na
podstawie wybranej, katolickiej literatury dla najm³odszych,
spotkañ, mo¿liwoœci prze¿ywania rekolekcji wielkopostnych,
przedszkolaki zdoby³y i utrwali³y swoj¹ wiedzê na temat Œwi¹t
Zmartwychwstania Pañskiego. Postanowienia na Wielki Post,
gromadzenie serduszek z dobrymi uczynkami, uczestniczenie
w Drodze Krzy¿owej dla dzieci, spowodowa³o, ¿e ich ma³e
serduszka bij¹ teraz jeszcze bardziej dla Pana Jezusa. Ale Œwiêta
Wielkiej Nocy, to nie tylko modlitwa, rekolekcje, to równie¿
tradycja i nasze staropolskie, wielkanocne obyczaje. A do nich
zalicza siê: malowanie pisanek, œwiêcenie palm w Niedzielê

Palmow¹, przygotowywanie œwi¹tecznych wypieków: bab
i mazurków, wysiewanie rze¿uchy i owsa, œwiêcenie koszycz-
ka z pokarmami i oczywiœcie Œmigus Dyngus, czyli Lany Po-
niedzia³ek.

Dziêki wspó³-
pracy Przedszkola Pu-
blicznego Zgromadze-
nia Sióstr Franciszka-
nek z Gminn¹ Biblio-
tek¹ Publiczn¹ w Bu-
dziwoju, 6 marca br.
nasze przedszkole od-
wiedzi³a pani Barbara
Mroczka, artysta pla-
styk z Domu Kultury
w Tyczynie i poprowa-
dzi³a z dzieæmi warsz-
taty plastyczne pt.
„Moja wielkanocna pi-
sanka”. Pani Barbara
zaprezentowa³a dzie-

ciom swoje pisanki, zapozna³a je z ró¿nymi technikami ich wy-
konania, a nastêpnie ka¿de dziecko mog³o wykonaæ swoj¹ pi-
sankê z dostêpnych materia³ów. Trzeba przyznaæ, ¿e wszystkie
pisanki by³y wyj¹tkowe i piêkne.

Kolejnym krokiem, przygotowuj¹cym dzieci do Œwi¹t
Wielkanocnych by³o zorganizowanie konkursu plastycznego
pt. „Moja palma wielkanocna”. W ten sposób chcieliœmy zwró-
ciæ dzieciom uwagê na tradycjê Niedzieli Palmowej, któr¹
w dawnych czasach zwano równie¿ Wierzbn¹, od licznie sple-
cionych ze sob¹ wierzbowych ga³¹zek dekorowanych wst¹¿ecz-
kami i bibu³kami. Gdy nadchodzi Niedziela Palmowa w ca³ej
Polsce robi siê kolorowo i zielono w³aœnie od palm. Pe³no ich
przy koœcio³ach, w koszach sprzedawców, na targowiskach,
w sklepach z pami¹tkami i kwiaciarniach. Zdobi¹ stoiska, wi-
tryny sklepowe i przypominaj¹, ¿e Wielkanoc jest ju¿ bardzo
blisko, ¿e rozpoczê³y siê ju¿ najwa¿niejsze obchody tego œwiêta.
Tym razem chcieliœmy, aby to dzieci same przygotowa³y swoje
palmy wielkanocne. Do konkursu przyst¹pi³o 8 reprezentacji
ze szkó³ podstawowych i przedszkoli Gminy Tyczyn. Wszyst-
kie dostarczone palmy wyró¿nia³y siê pomys³owoœci¹ wyko-
nania, doborem materia³ów i kolorami. Trzeba przyznaæ, ¿e nie
by³o palmy, która nie zrobi³aby wra¿enia na komisji oceniaj¹-
cej. Po d³ugich konsultacjach uda³o siê wybraæ najpiêkniejsze
lub najoryginalniejsze palmy.
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U nas w przedszkolu zakwit³ nawet owies.
Na zdjêciu: Daria, Kuba, Zuzia i Wiktoria

Dwa pierwsze miejsca otrzyma-
³y: Julia Olech (SP Bia³a) i Weronika
Rybka (Przedszkole Publiczne Zgroma-
dzenia Sióstr œw. Dominika w Tyczynie);
dwa drugie miejsca - Marta Zawadzka
(SP Kielnarowa) i Monika Kurosz (SP
Tyczyn); dwa trzecie miejsca - Bogus³aw
Szura (SP Hermanowa) i Daria Bazan
(Przedszkole Publiczne Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek RM w Budziwoju).

Specjalne wyró¿nienie otrzymali
uczniowie z klasy „0” ze Szko³y Podsta-
wowej w Budziwoju, z grupy „a”: We-
ronika Gruba, Iwona Naleœnik
i Krzysztof T³uczek.

Wszystkim rodzicom i wycho-
wawcom, którzy pomagali swoim pocie-
chom w wykonaniu tych piêknych prac
bardzo serdecznie dziêkujemy.

Zwyciêskie prace mo¿na by³o po-

Palmy wykonane przez dzieci z Przedszkola
Publicznego Sióstr œw. Dominika w Tyczy-
nie siêga³y prawie dwóch metrów

Zwyciêskie prace w konkursie „Moja wiel-
kanocna palma” mo¿na by³o podziwiaæ
w sklepie „Smak Centrum” w Budziwoju.

dziwiaæ w sklepie „Smak Centrum” w Budziwoju, dziêki uprzej-
moœci w³aœciciela sklepu p. Kazimierza Myrdy, za co bardzo
serdecznie dziêkujemy.

Na tradycyjnym stole wielkanocnym nie mo¿e zabrak-
n¹æ zielonej rze¿uchy i œwie¿o wyros³ego owsa, na którym sta-
wia siê figurkê baranka symbolizuj¹cego Zmartwychwsta³ego
Chrystusa oraz nadejœcie wiosny. Aby tradycji sta³o siê zadoœæ,
wspólnie z dzieæmi wysialiœmy nasiona rze¿uchy i owsa. Przed-
szkolaki pozna³y etapy wysiewania nasion oraz niezbêdnych
elementów potrzebnych do rozwoju roœlin.

Amelka, Jagódka i Ola z dum¹ prezentuj¹ rze¿uchê,
wyhodowan¹ specjalnie na œwiêta

Kolejnym wa¿nym wydarzeniem tych œwi¹t jest œwiê-
cenie koszyczka z pokarmami w Wielk¹ Sobotê. W koszyczku
tym nie mo¿e zabrakn¹æ: baranka - symbolu zmartwychwsta-

³ego Pana Jezusa, jajek - symbolu ¿ycia, chrzanu - symbolu
pokuty i cierpienia Pana Jezusa, s³odyczy - symbolu radoœci,
pieczywa - symbolu cia³a Chrystusa, tak¿e dobrobytu i pomyœl-
noœci, wêdlin - symbolu dostatku; soli - symbolu prawdy
i oczyszczenia.

W tym bogactwie sto³u wielkanocnego, nie zapomnij-
my o tym co jest najwa¿niejsze, o  Chrystusie - Zwyciêzcy
piek³a i szatana, który poprzez swoj¹ mêkê i œmieræ otworzy³
nam bramy nieba. To na nas, doros³ych spoczywa obowi¹zek
przekazania wiary w Wielk¹ Prawdê o zmartwychwstaniu
Chrystusa

                                                       Urszula Sworzeñ

Uwaga czytelnicy!

Nastêpny numer „G³osu Tyczyna” uka¿e siê z dat¹
20 kwietnia 2008 r.

Termin sk³adania tekstów na dyskietce lub CD up³ywa
14 kwietnia 2008 r.

Zdjêcia mile widziane.

Dyrekcja Szko³y Podstawowej  w Budziwoju
informuje, ¿e

od 1 marca 2008 r. w siedzibie Szko³y
w godz. od 7.30 do 15.00

prowadzone s¹ zapisy dzieci
do oddzia³ów przedszkolnych.
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8 marca obchodziliœmy Miêdzynarodowy Dzieñ Kobiet.
We wszystkich dziedzinach ¿ycia, pracy i nauki spotykamy ko-
biety. Wnosz¹ one powa¿ny wk³ad w ¿ycie ca³ego narodu, bior¹
udzia³ we wszystkich akcjach spo³ecznych oraz w ¿yciu poli-
tycznym. Bior¹c pod uwagê te wszystkie zas³ugi kobiet, dzieci
i m³odzie¿ z Budziwoja postanowi³a uczciæ ich œwiêto specjal-
nym programem s³owno-muzycznym pt. „Jaka jesteœ nie wie
nikt”, który odby³ siê w sali Domu Ludowego w Budziwoju.

Ca³oœæ programu uœwietni³ wystêp zespo³u tanecznego
kl. IIb ze Szko³y Podstawowej w Budziwoju, którego chore-
ografem jest pani Anna Durska oraz par tañca towarzyskiego
ze Szko³y Tañca „D¿et” z Boguchwa³y; byli to Iga Skalska
i Krzysztof Porêba oraz Dominika Rogó¿ i Kornel Puc. Dla
wszystkich pañ tañczyli równie¿ Karolina Kwolek i Daniel
Pajda ze Szko³y Tañca „Gasiek”.

Budziwój

Dzieñ Kobiet

Program przygotowany przez m³odych wykonawców
by³ ró¿norodny, panie przypomnia³y sobie postaci kobiet ró¿-
nych sfer i epok np. Emiliê Plater, Królow¹ Marysieñkê, trak-
torzystkê z PGR-u, milicjantkê Lodziê, koñcz¹c na kole¿ance
ze szkolnej ³awki piegowatej Halince. Czêœæ artystyczn¹ koñ-
czy³ kabaret Adama i Ewy. Nudz¹cemu siê Adamowi w raju
diab³y podarowa³y piêkn¹ Ewê. Ile problemów i k³opotów mia³
on z cud piêknoœci¹, wzbudzi³o to wiele œmiechu wœród pu-
blicznoœci. Na pami¹tkê spotkania Adama i Ewy w raju ch³op-

cy podarowali paniom jab³uszko na drugie œniadanie oraz piêkne
bukiety kwiatów.

Pragnê gor¹co podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczy-
nili siê do zorganizowania imprezy. Szczególnie m³odym wy-
konawcom, którzy nie zawiedli i poœwiêcili swój wolny czas
na próby. Wspania³ym tancerzom tym mniejszym i starszym.
Serdecznie dziêkujê paniom za przygotowanie smacznych ciast
i pomoc w kuchni. Dziêkujê so³tysowi wsi Budziwój panu
Tadeuszowi O¿y³o za podarowanie jab³ek.

Podziêkowania kierujê do Dyrekcji Szko³y Podstawo-
wej w Budziwoju, a szczególnie do pani Krystyny Borkow-
skiej za wykonanie i podarowanie piêknych bukietów kwia-
tów, którymi zosta³y obdarowane panie. Dziêkujê Paw³owi
Kozikowi za nag³oœnienie imprezy, a wszystkim przyby³ym za
gromkie oklaski.
                                                    Marta G³odowska

Wystêp zespo³u tanecznego kl. IIb z Budziwoja

Gor¹ce latynoamerykañskie tañce w wykonaniu par tanecznych
z klubu „D¿et” Boguchwa³a

Pawe³ Pa³ka i Renata Jopek, czyli Adam i Ewa w raju

Ka¿da z pañ otrzyma³a bukiet kwiatów i pachn¹ce jab³ko

Przypominamy, ¿e
w Szkole Podstawowej
w Budziwoju nadal s¹ do na-
bycia okolicznoœciowe ka-
lendarze  wydane z okazji
160-lecia powstania szko³y.

Wolne wp³aty za ka-
lendarze zostan¹ przezna-
czone na zakup sprzêtu
sportowego dla szko³y.
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Uczniowie szkó³ podstawowych z gminy Tyczyn kilka
razy w roku szkolnym maj¹ okazjê  spotkaæ siê, poznaæ i po-
równaæ swoje umiejêtnoœci z ró¿nych dziedzin. W tym roku
organizatorem spotkania by³a Szko³a Podstawowa w Tyczy-
nie, a pretekstem - Gminny Turniej Wiedzy Klas I - III.

27 lutego br. reprezentanci szkó³ z: Bia³ej (3 osoby),
Borku Starego (3), Budziwoja (6), Hermanowej (3), Kielnaro-
wej (3), Matysówki (3), oraz oczywiœcie Tyczyna (8 uczniów)
mogli skonfrontowaæ swoj¹ wiedzê z zakresu edukacji poloni-
stycznej, matematycznej i przyrodniczej. Poza tym turniej s³u-
¿y³ promowaniu uzdolnionych uczniów, rozwijaniu ich zainte-
resowañ i zdolnoœci. Mia³ te¿ na celu zachêcenie do systema-
tycznej nauki i utrwalania wiedzy oraz do zdobywania wiado-
moœci z ró¿nych Ÿróde³ i w³aœciwego wykorzystywania jej
w praktyce. Jednak najwa¿niejsze by³o zintegrowanie uczniów
z ró¿nych œrodowisk szkolnych, nauczenie ich ¿yczliwego od-
noszenia siê do siebie, stworzenie sytuacji wyzwalaj¹cej chêæ
pozytywnej rywalizacji oraz wspólne d¹¿enie do osi¹gniêcia
jak najlepszych wyników. Turniej polega³ na rozwi¹zywaniu
testów przygotowanych dla trzech grup wiekowych: dla
uczniów klasy I, klasy II i III.

Tyczyn

Gminny Turniej Wiedzy

Szkolnym koordynatorem turnieju by³a p. Ma³gorzata
Œwieca. Natomiast powodzenie tej imprezy jest zas³ug¹ wszyst-
kich nauczycielek nauczania zintegrowanego szko³y w Ty-
czynie. Im te¿ turniej zawdziêcza sw¹ przyjazn¹ atmosferê. Po-
dziêkowania nale¿¹ siê równie¿ paniom: Anicie Dobrowolskiej
i Urszuli Bukale z oddzia³u przedszkolnego za przygotowanie
wspania³ej dekoracji. Uczestników turnieju ciep³o przywita³a

pani Dyrektor Bogumi³a Bomba, dodaj¹c zebranym otuchy,
dziêki czemu z twarzyczek dzieci powoli zaczê³o znikaæ na-
piêcie i lêk - uczucia nieod³¹cznie towarzysz¹ce wszystkim
sprawdzianom. Po tym wprowadzeniu ka¿dy uczestnik  otrzy-
ma³ test ze swojej grupy wiekowej i po dok³adnym omówieniu
kolejnych zadañ, uczniowie przyst¹pili do pisania. Po up³ywie
45 minut (czas trwania testu) dzieci mog³y wreszcie odprê¿yæ
siê ogl¹daj¹c inscenizacjê pt. „Ballada o uprzejmym Rycerzu”,
przygotowan¹ przez panie: Monikê Bocek i Beatê Byczyñsk¹-
Grucê, oraz ich podopiecznych ze szkolnej œwietlicy. Wpro-
wadzeni w dobry nastrój najm³odsi przedstawiciele szkó³, czê-
stowali siê p¹czkami i czekali na wyniki.
A oto lista najlepszych z najlepszych:
> Klasa I (tu maksymalnie do zdobycia by³o 40 pkt.): Pawe³
Konkol (Borek Stary) - 40 pkt., Kacper Mendoñ i Aleksan-
dra Kalandyk (Tyczyn) - po 40 pkt., Patrycja Cygan (Maty-
sówka) - 39 pkt., Adrian Kozik (Budziwój) - 38,5 pkt. i Kata-
rzyna Czechowicz (Bia³a) - 38 pkt.
> Klasa II (maksymalnie do zdobycia by³o 37p.): Kinga Siko-
ra (Matysówka) - 37 pkt., Dawid Trzyna (Tyczyn) - 37 pkt.,
Patrycja Lenart (Tyczyn) - 37 pkt., Anna Ziaja (Hermano-
wa) - 36,5 pkt. i Wojciech Przysada (Bia³a) - 36 pkt.
> Klasa III (maksymalnie do zdobycia - 42 pkt.): Arkadiusz
Kalandyk (Tyczyn) - 42 pkt., Krystian Szura (Borek Stary) -
41,5 pkt., Damian Fogt (Tyczyn) - 41pkt., Katarzyna Wac³a-
wek (Budziwój) - 40 pkt. i Monika Bartosik (Matysówka) -
39 pkt.

Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ dyplom i nagrodê.
Wszystkim uczniom bior¹cym udzia³ w Gminnym Turnieju
Wiedzy Klas I - III gratulujemy zakresu wiedzy, jak¹ mog³y siê
wykazaæ, a ich nauczycielom dziêkujemy za wspó³pracê.

                                                   Ma³gorzata Œwieca
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W ubieg³ym roku szkolnym Szko-
³a Podstawowa im. Stanis³awa Staszica
w Tyczynie z inicjatywy nauczycielki
przyrody pani Anety Dr¹¿ek przyst¹pi-
³a do akcji niesienia pomocy zwierzakom
ze schroniska „Kundelek” w Rzeszowie.

Akcja trwa³a od lutego do 20 maja
2007 r. Wtedy podliczyliœmy iloœæ kar-
my, koców i misek oraz pojemników na
jedzenie dla kotów i psów. Uczniowie
naszej szko³y przynieœli ponad 100 kg
karmy, 20 misek oraz 30 koców. Klasa
IVa z wychowawczyni¹ Ann¹ Kowal-
czyk bardzo przejê³a siê losem bezdom-
nych zwierz¹t.

Najwiêcej karmy przynieœli
uczniowie klasy IVa: Dagna Z¹bek -
14,6 kg, Weronika Kocur - 12,2 kg,
Klaudia Ocieczek - 10,0 kg, Karol
Pomyka³a - 8,7 kg oraz  VIb:  £ukasz
Ocieczek - 10,0 kg.

Pomó¿my zwierzakom

Za tak aktywny udzia³ w akcji organizatorzy postano-
wili uhonorowaæ nas nagrod¹, któr¹ by³ udzia³ w podsumowa-
niu VIII edycji akcji „Pomocy zwierzakom” w kinie „Zorza”
w Rzeszowie. Tam 12 marca br. odby³a siê uroczystoœæ wrê-
czenia pami¹tkowych dyplomów i symbolicznych nagród ksi¹¿-
kowych uczestnikom akcji.

Delegacja naszej szko³y: Dagna Z¹bek, Klaudiusz
Ocieczek, Weronika Kocur, Weronika Brzêk, Agata Bajor,
Joanna Bury, Karol Pomyka³a, Paulina Wiater, Patrycja
Ko³odziej, Dominika Zg³obiœ oraz wychowawczyni Anna Ko-
walczyk zosta³a zaproszona na projekcjê filmu z gatunku kina
familijnego  pt. „ Zebra z klas¹”. Film by³ bardzo interesuj¹cy
i wzruszaj¹cy. Opowiedzia³ o mi³oœci do zwierz¹t, o przykro-
œciach losu,  sportowej rywalizacji i odmiennoœci.

Gospodarzem VIII edycji akcji „Pomó¿my zwierzakom”
by³a Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierz¹t
pani Halina Derwisz, która zachêca³a nas do pomocy bezdom-
nym zwierzêtom.

Jak nam mówi³a, skoro Œwiêty Franciszek jest w niebie,
to my mo¿emy byæ jego pomocnikami na ziemi.

Po zakoñczeniu  uroczystoœci nasza opiekunka  zabra³a
nas do Podziemnej Trasy Turystycznej, która przebiega pod
kamienicami i p³yt¹ Rynku, ³¹cz¹c wszystkie jego pierzeje.
Poszczególnym piwnicom i korytarzom nadano nazwy, odno-
sz¹ce siê do ich funkcji oraz historii miasta.

Trasa kryje w sobie liczne atrakcje i tajemnice. Mo¿na
w niej spotkaæ relikty œredniowiecznych murów, œlady po¿a-
rów, nadgryzione „zêbem czasu” pozosta³oœci ¿elaznych krat
i zawiasów, kilkusetletnie ceg³y „palcówki”, ukryte przejœcia.

Atrakcyjnoœci piwnic dope³nia ekspozycja historyczno
- edukacyjna, na któr¹ sk³adaj¹ siê m.in. kopie zbroi rycerskich,
broni bia³ej i palnej, wystawa ceramiki u¿ytkowej i ceramicz-
nych zabawek obrazuj¹ca z jakich naczyñ i przedmiotów co-
dziennego u¿ytku korzystali dawni mieszkañcy Rzeszowa.
Swoist¹ „œcie¿kê edukacyjn¹” stanowi Korytarz Herbowy,
w którym umieszczone zosta³y herby dawnych w³aœcicieli
Rzeszowa.
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Mi³ym zakoñczeniem naszej
eskapady do Rzeszowa  by³y pyszne lody,
a po powrocie do szko³y czeka³y smacz-
ne pierogi, jakie potrafi¹ zrobiæ tylko
panie z naszej szkolnej sto³ówki.

Tak wiêc, nie tylko z pe³nymi g³o-
wami, ale te¿ z pe³nym brzuchem wróci-
liœmy do domu. D³ugo jeszcze bêdziemy
wspominaæ ten pe³en atrakcji dzieñ.

                     Dagna Z¹bek kl. Va

27 marca br. w Rzeszowie odby³
siê Hufcowy Konkurs Recytatorski „Stro-
fy o OjczyŸnie”. Wziêli w nim udzia³ re-
prezentanci gromad zuchowych i dru¿yn
harcerskich Hufca Ziemi Rzeszowskiej
i ZDDS. Uczestnicy prezentowali jeden
wybrany wiersz i fragment prozy tematycz-
nie zwi¹zany z nasz¹ Ojczyzn¹ - Polsk¹.
Ocenie zosta³ poddany dobór tekstu, dyk-
cja, interpretacja oraz umundurowanie.

Uczestnicy konkursu otrzymali
pami¹tkowe dyplomy i nagrody, a laureaci
I miejsc w poszczególnych kategoriach
wiekowych bêd¹ reprezentowaæ hufiec na
etapie wojewódzkim, który w tym roku od-
bêdzie siê w sobotê 12 kwietnia br. w Sa-
noku. I miejsce wœród zuchów zajê³a Ewe-
lina Mita³ z 21 GZ „Ekoludki” z Budzi-
woja, a w kat. harcerzy m³odszych I miej-
sce przypad³o Dianie Skoczylas z 48 DH
„Jerzyki” równie¿ z Budziwoja.
        Jednym s³owem - „nasi” znów gór¹!

Wieœci z ZHP

Strofy o OjczyŸnie

                     phm. Iwona WoŸniak

Daj harcerzowi
zamiast fiskusowi!

Komenda ZHP Zwi¹zku Dru¿yn Doliny
Strugu zwraca siê z proœb¹ o finansowe
wsparcie dla harcerzy i zuchów. W tym
roku po raz pierwszy procedura jest prost-
sza do przeprowadzenia dla ofiarodaw-
cy, wymaga jedynie wpisania nazwy or-
ganizacji i numeru KRS w odpowiedniej
rubryce zeznania podatkowego. W tym
roku równie¿ po raz pierwszy swój 1%
mog¹ przekazaæ dla ZHP osoby rozlicza-
j¹ce 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 bê-
dziemy mieli do zap³acenia w tym roku,
w ostatnich rubrykach zeznania podatko-
wego wpisujemy nazwê:

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!
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640 lat Tyczyna: gminy, miasteczka, miejscowoœci
skrawek Podkarpacia, Ojczyzny
piêknych okolic, posiad³oœci.
Ci¹gle siê zmienia na tych terenach,
budynki jak grzyby rosn¹ po deszczu.
Nast¹pi³ rozwój: firm, us³ug, budownictwa
upad³y tradycyjne ma³e gospodarstwa
pozosta³y okruchy z by³ego rolnictwa.
Dawne lata, kiedy o miedze dbano - minê³y
pola od³ogiem stoj¹ lub na dzia³ki zmieniono.
Niektórzy starsi ludzie z ziemi¹ zwi¹zani:
uprawiaj¹, zajmuj¹ siê jeszcze sw¹ rol¹.
Natomiast m³odzi: kszta³c¹ siê, wyje¿d¿aj¹,
maj¹ inn¹ œwiadomoœæ i wiedzê now¹.
Wszyscy starajmy siê o wspólne dobro
o nasz¹ Ma³¹ Ojczyznê - miejscowoœæ.

                                                          Anna Kocór

Ma³a Ojczyzna

30 marca br., w M-GOK w Tyczynie, mieszkañcy Gmi-
ny i zaproszeni goœcie rozpoczêli obchody 640-lecia powsta-
nia miasteczka. Spotkanie poprowadzi³ Burmistrz Kazimierz
Szczepañski.

Ju¿ na korytarzu mo¿na by³o obejrzeæ przygotowan¹
przez MiGBP w Tyczynie wystawê ksi¹¿ek dotycz¹cych gmi-
ny Tyczyn, publikacje poetów i pisarzy, wywodz¹cych siê
z naszej „ma³ej ojczyzny” oraz szkolne gazetki. Oddzieln¹ czêœæ
tej wystawy stanowi³y egzemplarze „G³osu Tyczyna”, lokal-
nego czasopisma wydawanego od 19 lat.

Inauguracjê rozpoczê³a Sabina Wójcik, œpiewaj¹c
piosenkê, pt. „Sêdziwy król Kazimierz” skomponowan¹ spe-
cjalnie na tê okazjê.

Dla cz³owieka, podobnie jak dla ptaka,
œwiat ma wiele miejsc,gdzie mo¿na odpocz¹æ,

ale gniazdo tylko jedno
                                                               Oliver Wendel Holmes

640 lat powstania Tyczyna (1368-2008)

Sabina Wójcik wykonuje piosenkê pt. „Sêdziwy król Kazimierz”

Dr Zofia Brzuchowska przygotowa³a wyk³ad pt.
 „Tyczyn w zwierciadle literatury”

Kolejnym punktem niedzielnego spotkania by³ wyk³ad
pani dr Zofii Brzuchowskiej (pracownika naukowego Uni-
wersytetu Rzeszowskiego) pt. „Tyczyn w zwierciadle literatu-
ry”. Sk³ada³ siê on z dwóch czêœci. W pierwszej omówione
zosta³y najciekawsze i najwa¿niejsze publikacje, poœwiêcone
gminie Tyczyn wydane w latach 1973-2007. W czêœci drugiej
pani doktor w sposób krótki i rzeczowy zaprezentowa³a twór-
czoœæ poetów i pisarzy wywodz¹cych siê z ziemi tyczyñskiej.
Wspomnia³a o Franciszku Gilu, Zbigniewie Domino, Mie-
czys³awie Skotnickim i Mariuszu Kalandyku. Uwagê zwró-
ci³a równie¿ na twórczoœæ Anny M. Nowak. Podczas swojego
wyk³adu wielokrotnie powo³ywa³a siê na s³owa prof. Anto-
niego Jopka, pochodz¹cego z Budziwoja, autora jednego z roz-
dzia³ów poœwiêconego literaturze i zamieszczonego w ksi¹¿ce
pt. „600 lat Tyczyna”.

Niedzielne spotkanie sta³o siê równie¿ okazj¹ do pro-
mocji nowego wydawnictwa, dotycz¹cego ziemi tyczyñskiej.
Jest to ksi¹¿ka pt. „Kartki z dziejów Tyczyna i okolic”, wydana
przez Podkarpacki Instytut Ksi¹¿ki i Marketingu, na zlecenie
Gminy Tyczyn. Pan Burmistrz przybli¿y³ uczestnikom, jak
dosz³o do jej powstania.

Wydawnictwo to tworz¹ rozdzia³y poœwiêcone historii
Tyczyna i okolic: tekst Grzegorza Szczepañskiego pt.
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„Tyczyn w okresie autonomii Galicji
1867-1918” i El¿biety Matwij:  „Z dzie-
jów budziwojskiej Kolonii”. Kolejn¹
czêœæ publikacji stanowi monografia po-
œwiêcona historii i dzia³alnoœci M-GOK
w Tyczynie, napisana przez Edytê Ma-
tu³ê, Zofiê Matys i Janusza Koryla
(oparta jest ona na pracy magisterskiej
E. Matu³y). Ca³oœæ koñczy tekst Krysty-
ny Knutel i Beaty Szczypek (oparty na
pracy licencjackiej B. Szczypek), doty-
cz¹cy „G³osu Tyczyna”.

Nieco inny charakter ma rozdzia³
opracowany przez o. Maurycego Lucja-
na Niedzielê, poœwiêcony ksi¹¿kom
z drugiej po³owy XVIII wieku, znajdu-
j¹cym siê w klasztorze oo. Dominikanów
w Borku Starym.

Spotkanie uœwietni³ wystêp
„Tyczyniaków”, którym przygrywa³a
Kapela Wójta Tycznera (zdj. obok).
Zespó³ wyst¹pi³ dwukrotnie, œpiewaj¹c
pieœni patriotyczne i ludowe. Solistkami
by³y Ewa Czeranowska i Ma³gorzata
Paœko.

Niedzielna impreza szybko dobie-
g³a koñca, nie koñczy siê jednak jubile-
usz 640-lecia naszego miasteczka. G³ów-
ne uroczystoœci bêd¹ mia³y miejsce pod-
czas Dni Tyczyna.

                               Alicja Kustra
                  Agnieszka Ro¿ek-Janda

18 kwietnia br. odbêdzie siê Se-
sja Rady Miejskiej w Tyczynie. Program
sesji przewiduje podjêcie uchwa³ w spra-
wach:
> og³oszenia jednolitego tekstu uchwa³y
w sprawie bud¿etu Gminy na 2008 rok.
> wyra¿enie zgody na udzielenie pomo-
cy finansowej Samorz¹dowi Wojewódz-
twa Podkarpackiego na realizacjê zada-
nia publicznego.
> wyra¿enia zgody na zawarcie porozu-
mienia dotycz¹cego uzyskania rezerwa-
cji czêstotliwoœci radiowych z zakresu
3600-3800 MHz, w celu wykorzystania
ich w ramach regionalnej sieci szeroko-
pasmowej w technologii WIMAX,
> zmiany bud¿etu gminy na 2008 r.

Kolejna sesja odbêdzie siê pod
koniec kwietnia, a g³ównym punktem
porz¹dku obrad bêdzie rozpatrzenie spra-
wozdania z wykonania bud¿etu gminy za
2007 r. i podjêcie uchwa³y w sprawie
absolutorium dla Burmistrza.

Sesja Rady Miejskiej...

2 kwietnia br. w MGOK w Tyczy-
nie zosta³a zorganizowana wystawa por-
tretów Jana Paw³a II autorstwa Piotra
Kidy. Ekspozycjê otworzy³ ks. pro-
boszcz Józef Stanowski serdecznie wi-
taj¹c licznie przyby³ych goœci  i przypo-
minaj¹c ¿ycie i dokonania Jana Paw³a II.
Na temat eksponowanych prac Piotra
Kidy mówi³ Kustosz Muzeum Diecezjal-

nego w Rzeszowie ks. Franciszek Dzie-
dzic. Uczestnicy spotkania w zadumie
wys³uchali utworów poetyckich Karola
Wojty³y i anegdot o Janie Pawle II w wy-
konaniu pani Beaty Zarembianki,
aktorki Teatru im. Siemaszkowej przy
akompaniamencie pana Jaros³awa
Babuli.

                             Jolanta Kocy³a
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Z powodu nieub³aganej œmierci naszego kolegi

œp. Wiktora Dr¹¿ka
 Prezesa Ko³a Kombatantów w Tyczynie

wyrazy szczerego wspó³czucia dla ¯ony

sk³adaj¹:
      cz³onkowie Zarz¹du Wojewódzkiego w Rzeszowie
      i Miejsko-Gminnego  Ko³a  Kombatantów  RP
      i by³ych WiêŸniów Politycznych w Tyczynie

Panu mgr. Krzysztofowi Kozio³kiewiczowi

wyrazy g³êbokiego i szczerego wspó³czucia
z powodu œmierci

O J C A

sk³adaj¹:
dyrekcja, nauczyciele, uczniowie
oraz pracownicy administracji i obs³ugi
Szko³y Podstawowej w Tyczynie

Spoœród wielu zwi¹zków che-
micznych wystêpuj¹cych w przyrodzie,
niektóre stanowi¹ powa¿ny problem
ekologiczny, gdy¿ s¹ bardzo silnymi tru-
ciznami o ró¿norodnym dzia³aniu tok-
sycznym.

Jedn¹ z takich grup zwi¹zków
chemicznych s¹ dioksyny. Nale¿¹ one do
najsilniej dzia³aj¹cych trucizn. S¹ 10 tys.
razy bardziej truj¹ce od cyjanku potasu
i 500 razy bardziej toksyczne od currary
i strychniny. W badaniach udowodniono,
¿e s¹ przyczyn¹ wielu chorób - powoduj¹
raka, uszkadzaj¹ p³ód, dzia³aj¹ mutagen-
nie, niszcz¹ system hormonalny, powo-
duj¹ bezp³odnoœæ. Du¿e stê¿enie dioksyn
ma dzia³anie alergiczne, szczególnie
skórne. Konsekwencje szkodliwego dzia-
³ania dioksyn zale¿¹ od czasu ekspozy-
cji wielkoœci dawki. Dzia³anie tych sub-
stancji ma charakter skryty pocz¹tkowo
niezauwa¿alny, daje znaæ o sobie po d³u¿-
szym okresie czasu. Uwalnianie diok-
syn do œrodowiska powodowane jest
w coraz wiêkszym stopniu przez co-
dzienn¹ dzia³alnoœæ cz³owieka. Wszelkie
procesy niekontrolowanego spalania od-
padów, a w szczególnoœci coraz po-
wszechniej wystêpuj¹ce zjawisko spala-
nia œmieci z indywidualnych gospo-
darstw w piecach czy w stosach przed
domem, stwarza idealne warunki fizycz-
ne i chemiczne do powstania dioksyn.

Paleniska domowe s¹ m. in. Ÿró-
d³em powstawania dioksyn, gdy¿ spala
siê w nich praktycznie wszystkie odpa-
dy nienadaj¹ce siê do wykorzystania.
Podobnie jest przy spalaniu opakowañ
z tworzyw sztucznych zawieraj¹cych
PCV. Jest to powszechnie stosowana
przez rolników metoda spalania na po-
lach opakowañ po nawozach i œrodkach
ochrony roœlin razem z ró¿nymi odpada-
mi takimi jak: badyle, ga³êzie, itp. Ci¹-

Nie pal œmieci - truj¹ce dioksyny

wej przeznaczonej na powiêkszenie
gminnego zasobu nieruchomoœci (pod
poszerzenie drogi).
> Nr 20: powo³ania Komisji Konkur-
sowej w celu przeprowadzenia konkur-
su na realizacjê zadañ z zakresu dzia³al-
noœci na rzecz osób niepe³nosprawnych,
profilaktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³a-
nia patologiom spo³ecznym, pomocy ro-
dzinom w trudnej sytuacji ¿yciowej, kul-
tury, ochrony tradycji dziedzictwa kul-
turowego i promocji gminy.
> Nr 21: ustalenia planu dzia³ania w za-
kresie zarz¹dzania kryzysowego i obro-
ny cywilnej Gminy Tyczyn na 2008 rok.
> Nr 22: przeznaczenia do zbycia
w drodze przetargowej nieruchomoœci
po³o¿onych w miejscowoœciach: Tyczyn
nr dzia³ki 255 o pow. 0.3598 ha; Bia³a nr
dzia³ek: 990/1 o pow. 0.37 ha, 987/2
o pow. 0.3118 ha, 952/1 o pow. 0.29 ha,
953/4 o pow. 0.14 hd, 899/6 o pow. 0.10
ha oraz og³oszenia ich wykazu.
> Nr 23: powo³ania Komisji maj¹cej na
celu dokonanie przegl¹du i oceny doku-
mentacji z wyborów do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej przeprowadzonych
w dniu 21 paŸdziernika 2008 r.
> Nr 24: przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania bud¿etu Gminy
Tyczyn za 2007 r.
> Nr 25: zmiany bud¿etu Gminy Tyczyn
na 2008 r.
> Nr 26: oœwiadczeñ o prowadzeniu
dzia³alnoœci gospodarczej przez pra-
cowników samorz¹dowych.

Informacja o pracy
Burmistrza Tyczyna
w I kwartale 2008 r.

Ci¹g dalszy ze strony 3

                               Jadwiga K³os

gle jeszcze ten sposób pozbywania siê
odpadów komunalnych jest dominuj¹cy,
co wynika z chêci ograniczenia wydat-
ków na ich wywóz. Wynika to równie¿
z ma³ej œwiadomoœci spo³ecznej z kon-
sekwencji tego dzia³ania. Produkty spa-
lania i œrodki ochrony roœlin zawieraj¹ce
dioksyny pozostaj¹ce w glebie przedo-
staj¹ siê do p³odów rolnych, a w dalszej
kolejnoœci do organizmów zwierz¹t ho-
dowlanych bêd¹cych Ÿród³em po¿ywie-
nia cz³owieka. Tak¿e dioksyny dostaj¹ce
siê do wód gruntowych pozostaj¹ w gle-
bie na d³ugie lata. Skutki szkodliwego
dzia³ania tych zwi¹zków uderzaj¹ szcze-
gólnie w przysz³e pokolenia. Podczas
spalania œmieci emitujemy do atmosfery
tak¿e szkodliwe zwi¹zki: py³y, odk³ada-
j¹ce siê w glebie, powoduj¹ szkodliwe
dla zdrowia zanieczyszczenie metalami
ciê¿kimi; tlenek wêgla - truj¹cy dla ludzi
i zwierz¹t; tlenek azotu - powoduje pod-
ra¿nienie, a nawet uszkodzenie p³uc.

Zgodnie z ustaw¹ o odpadach
i kodeksem wykroczeñ - zakazane jest
spalanie œmieci (odpadów) w piecach
i kot³owniach domowych, jak równie¿ na
wolnym powietrzu.

W gospodarstwach domowych
mo¿na spalaæ tylko: papier, tekturê
i drewno, opakowania z papieru, tektury
oraz drewna, ale nie chemikalia i opako-
wania z tworzyw sztucznych, odpady
z korka i kory, trociny, wióry i œcinki,
mechaniczne wydzielone odrzuty z prze-
róbki makulatury.

Segregujmy œmieci i odpady do-
mowe, powierzajmy je wyspecjalizowa-
nym firmom, nie podrzucajmy s¹siadom
czy do lasu, a tym bardziej nie palmy.
Dym ze spalanych w domowych piecach
i paleniskach œmieci, niestety nie tylko
jest smrodliwy, ale przede wszystkim
szkodliwy dla zdrowia.                   (bk)
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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, u których w rodzinach
wystêpuje problem alkoholowy czy
przemoc, a tak¿e ka¿dy, kto pozo-
staje w trudnej sytuacji rodzinnej.

Alkohol, przemoc
- zg³oœ siê po pomoc

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.

Dom: zdrowy i ...tani

Mieszkanie uchroni ciê przed zanie-
czyszczeniami… Prawda czy fa³sz?
Fa³sz! Poziom zanieczyszczenia w two-
im domu mo¿e byæ kilka razy wy¿szy ni¿
na dworze - wynika z amerykañskich ba-
dañ. Szkodliwe substancje mog¹ byæ
emitowane przez…meble, dywany, pod-
³ogi i œciany. Wydzielane przez nie zwi¹z-
ki mog¹ powodowaæ bóle g³owy, kaszel,
nudnoœci i problemy z oddychaniem. Je-
œli dodamy do tego kr¹¿¹ce w powietrzu
alergeny (np. z psiej sierœci) i pleœnie,
trudno siê czuæ bezpiecznie.

Jeœli kupisz nowy dywan, posta-
raj siê go przed po³o¿eniem starannie
wywietrzyæ. Jeœli chcesz zastosowaæ
w domu odœwie¿acz, zrezygnuj z che-
micznych sprayów (ich opary dra¿ni¹
drogi oddechowe). Zamiast nich wybierz
olejek eteryczny.
Wartki strumieñ z kranu to zu¿ycie ok.
10-12 litrów wody na minutê. Prawda
czy fa³sz?
Prawda! Jeszcze wiêcej, bo ok. 18l/min
p³ynie ze s³uchawki prysznica. A jeœli
krany s¹ nieszczelne, nawet po ich za-
krêceniu nadal tracisz ca³e wiadra.

Nie musisz wcale kupowaæ super-
nowoczesnych baterii, wystarczy, ¿e
w tych, które ju¿ masz, wymienisz
uszczelki i za³o¿ysz perlatory-koñcówki
napowietrzaj¹ce strumieñ wody (od ok.
25 z³ szt.).

By oszczêdziæ energiê nie wy-
starczy wy³¹czaæ domowych sprzêtów
przy pomocy pilota. Prawda czy fa³sz?
Prawda! Telewizory, odtwarzacze DVD,

Eko jest trendy! radioodbiorniki, ³adowarki do telefonów
komórkowych i rozmaite urz¹dzenia
z wyœwietlaczami pobieraj¹ energie na-
wet wtedy, gdy s¹ w stanie spoczynku.

Jeœli nie chce ci siê wy³¹czaæ ka¿-
dego urz¹dzenia osobno, pod³¹cz kilka
sprzêtów do tzw. listwy przepiêciowej
(rozga³êziacz z wy³¹cznikiem). Przed
wyjœciem z domu czy po³o¿eniem siê
spaæ nale¿y pamiêtaæ, by wcisn¹æ jeden
tylko przycisk.
Najbardziej energooszczêdne modele
lodówek to te, które maj¹ zamra¿alnik
na górze prawda czy fa³sz?
Fa³sz! Najmniej pr¹du pobiera lodówka
z zamra¿alnikiem na dole. Najwiêcej zaœ
taka, która ma komory ch³odz¹c¹ i mro-
¿¹c¹ obok siebie (lodówka z dwuskrzy-
d³owymi drzwiami).

Bez wzglêdu na model lodówki
ch³odzenie bêdzie efektywniejsze, jeœli
bêdziesz regularnie usuwaæ szron
i sprawdzaæ uszczelki (powinny tak do-
brze przylegaæ, by nie mo¿na by³o wci-
sn¹æ nawet kartki). Postaraj siê, by lo-
dówka nie dzia³a³a pusta. Nie zapychaj
jej jednak do granic mo¿liwoœci (utrud-
niasz w ten sposób cyrkulacjê zimnego
powietrza).

Samochód: szko³a ekojazdy

Spalanie paliwa w du¿ej mierze zale¿y
od twojego stylu jazdy…Prawda czy
fa³sz?
Prawda! Na Zachodzie furorê robi tzw.
Eko Driving, czyli jazda, dziêki której
mo¿na zmniejszyæ zu¿ycie paliwa i emi-
sjê spalin a¿ o 25%!

Oszczêdniej jeŸdziæ mo¿esz bez
wzglêdu na to, jaki masz samochód. Wy-
starczy, ¿e nie bêdzie siê ,,pi³owaæ” sil-
nika na wysokich obrotach. Wy¿szy bieg
nale¿y wrzucaæ najpóŸniej po osi¹gniê-
ciu 2500 obrotów na minutê w silniku
benzynowym lub 2000 obrotów w silni-
ku Diesla. Poza tym: Unikaj jazdy ,,na
luzie”, staraj siê gwa³townie nie hamo-
waæ (obserwuj, co siê dzieje na drodze
i zawczasu zwalniaj silnikiem). Jeœli wa-
runki na to pozwalaj¹, przyspieszaj dy-
namicznie, dziêki temu szybciej bêdzie
mo¿na wrzuciæ wy¿szy bieg.

Nie wciskaj do oporu gazu, gdy
w³¹czasz silnik. O ile nie musisz, nie ko-
rzystaj z klimatyzacji. Zrób remanent
w baga¿niku - zbêdne obci¹¿enie tak¿e
podnosi spalanie. Dbaj o stan techniczny
auta.
                                                       (a.k.)

W okresie wiosennym powszech-
nym zjawiskiem sta³o siê wypalanie traw
na ³¹kach, poboczach kolejowych i in-
nych terenach zielonych.

Wœród spo³eczeñstwa nadal panu-
je przekonanie, ¿e wypalanie traw popra-
wia jakoœæ gleby, jest swoistym rodza-
jem jej nawo¿enia i u¿yŸniania. Tymcza-
sem pozbawienie gleby naturalnej pokry-
wy roœlinnej powoduje przyœpieszenie jej
erozji i wyja³owienie. Pozbawiona pokry-
wy roœlinnej gleba jest bezbronna wobec
dzia³ania czynników atmosferycznych -
promieni s³onecznych, wiatru, opadów
w p³omieniach gin¹ nie tylko suche tra-
wy, ale ca³y system korzeniowy, flora
oraz bakterie i grzyby - zniszczeniu ule-
ga ca³e bogactwo przyrody. Roœlinnoœæ
ulegaj¹ca naturalnemu rozk³adowi u¿yŸ-
nia glebê, podczas gdy popio³y spalonych
traw s¹ praktycznie bezu¿yteczne. Wy-
palanie powoduje równie¿ lokalne zanie-
czyszczanie powietrza.

Znaczna czêœæ po¿arów w lasach
i ich otoczeniu powstaje wskutek nieroz-
wa¿nej dzia³alnoœci cz³owieka czêsto
zwi¹zanej z wypalaniem 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)

Nie wypalaj traw!
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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 pielêgnacyjny
Przys³uguje w wysokoœci 153,00 z³
miesiêcznie. Zasi³ek pielêgnacyjny przy-
znaje siê w celu czêœciowego pokrycia
wydatków wynikaj¹cych z koniecznoœci
zapewnienia osobie niepe³nosprawnej
opieki i pomocy innej osoby w zwi¹zku
z niezdolnoœci¹ do samodzielnej egzy-
stencji.
Zasi³ek pielêgnacyjny przys³uguje:
> niepe³nosprawnemu dziecku,
> osobie niepe³nosprawnej w wieku po-
wy¿ej 16 roku ¿ycia, je¿eli legitymuje siê
orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³-
nosprawnoœci,
> osobie, która ukoñczy³a 75 lat,
> osobie niepe³nosprawnej w wieku po-
wy¿ej 16 roku ¿ycia legitymuj¹cej siê
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepe³nosprawnoœci, je¿eli niepe³no-
sprawnoœæ powsta³a w wieku do ukoñ-
czenia 21 roku ¿ycia,
Zasi³ek pielêgnacyjny nie przys³uguje:
> osobie uprawnionej do dodatku pielê-
gnacyjnego,
> osobie przebywaj¹cej w instytucji za-
pewniaj¹cej ca³odobowe utrzymanie, je-
¿eli pobyt osoby i udzielane przez tê in-
stytucjê œwiadczenia czêœciowo lub w
ca³oœci finansowane s¹ z bud¿etu pañstwa
albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku utraty wa¿noœci
orzeczenia o niepe³nosprawnoœci lub
stopniu niepe³nosprawnoœci, je¿eli oso-
ba niepe³nosprawna uzyska ponownie
orzeczenie o niepe³nosprawnoœci lub od-
powiednim stopniu niepe³nosprawnoœci
stanowi¹ce kontynuacjê poprzedniego
orzeczenia, prawo do œwiadczeñ rodzin-
nych uzale¿nionych od niepe³nospraw-
noœci ustala siê od pierwszego dnia mie-

Co rodzicom nale¿y siê na dziecko (II)

                            Barbara Lew
  Kierownik MGOPS

si¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w któ-
rym up³yn¹³ termin wa¿noœci poprzednie-
go orzeczenia, nie wczeœniej jednak ni¿
od miesi¹ca, w którym osoba z³o¿y³a
wniosek o kontynuacjê œwiadczenia ro-
dzinnego.
Do wniosku o œwiadczenie rodzinne uza-
le¿nione od niepe³nosprawnoœci nale¿y
do³¹czyæ zaœwiadczenie w³aœciwej insty-
tucji potwierdzaj¹ce z³o¿enie wniosku
o ponowne ustalenie niepe³nosprawno-
œci lub stopnia niepe³nosprawnoœci.

Œwiadczenia pielêgnacyjne
Przys³uguje w wysokoœci 420,00 z³
miesiêcznie. Œwiadczenie pielêgnacyjne
z tytu³u rezygnacji z zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej w zwi¹zku z ko-
niecznoœci¹ opieki nad dzieckiem przy-
s³uguje matce lub ojcu dziecka albo opie-
kunowi faktycznemu dziecka, je¿eli nie
podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej w celu spra-
wowania opieki nad dzieckiem legitymu-
j¹cym siê orzeczeniem o niepe³nospraw-
noœci ³¹cznie ze wskazaniami:
> koniecznoœci sta³ej lub d³ugotrwa³ej
opieki lub pomocy innej osoby w zwi¹z-
ku ze znacznie ograniczon¹ mo¿liwoœci¹
samodzielnej egzystencji oraz
> koniecznoœci sta³ego wspó³udzia³u na
co dzieñ opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
albo orzeczeniem o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoœci.
Œwiadczenia pielêgnacyjne nie przys³u-
guj¹, je¿eli:
> osoba sprawuj¹ca opiekê ma ustalone
prawo do emerytury, renty, renty socjal-
nej, zasi³ku sta³ego, zasi³ku przedemery-
talnego lub œwiadczenia przedemerytal-
nego,
> osoba wymagaj¹ca opieki:
- pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim,
- zosta³a umieszczona w rodzinie zastêp-
czej albo w zwi¹zku z koniecznoœci¹
kszta³cenia, rewalidacji lub rehabilitacji,
w placówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹
opiekê przez co najmniej 5 dni w tygo-
dniu z wyj¹tkiem zak³adów opieki zdro-
wotnej,
> osoba w rodzinie ma ustalone prawo
do wczeœniejszej emerytury na to dziec-
ko,
> osoba w rodzinie ma ustalone prawo
do dodatku do zasi³ku rodzinnego albo
do œwiadczenia pielêgnacyjnego na to lub
na inne dziecko w rodzinie.

Jednorazowa zapomoga z tytu³u
urodzenia siê dziecka (,,becikowe)

Przys³uguje w wysokoœci 1000,00 z³
na dziecko. Z tytu³u urodzenia siê dziec-
ka przys³uguje, matce, ojcu lub opieku-
nowi prawnemu dziecka. niezale¿nie od
uprawnieñ do dodatku z tytu³u urodze-
nia dziecka oraz od dochodu rodziny, jed-
norazowa zapomoga z tytu³u urodzenia
siê dziecka.Pisemny wniosek o jednora-
zow¹ zapomogê nale¿y z³o¿yæ w termi-
nie 12 miesiêcy od dnia narodzin dziec-
ka. Wniosek z³o¿ony po terminie jest po-
zostawiany bez rozpoznania.
Do pisemnego wniosku o zapomogê na-
le¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:
> dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ
osoby ubiegaj¹cej siê o przyznanie jed-
norazowej zapomogi z tytu³u urodzenia
dziecka,
> skrócony odpis aktu urodzenia dziec-
ka lub inny dokument urzêdowy potwier-
dzaj¹cy datê urodzenia dziecka,
> pisemne oœwiadczenie, ¿e na dziecko
nie zosta³a ju¿ pobrana jednorazowa za-
pomoga z tytu³u urodzenia siê dziecka
(np. przez drugiego z rodziców).

- budowa siêgacza przy ul. Pileckich oraz
2 siêgaczy przy ul. Orzeszkowej w Ty-
czynie za kwotê 137.313,48 z³;
- droga Matysówka £any za kwotê
159.950,09 z³;
- droga Kielnarowa Obszary Matysów-
ka etap III za kwotê 145.792,90 z³;
- droga Kielnarowa Dworskie za kwotê
158.700,76 z³;
- remonty dróg asfaltowych za kwotê
707,60 za 1 tonê;
- dostawa t³ucznia za 1 m3 - 146,40 z³;
- dostawa kliñca za 1 m3 - 152,50 z³;
- dostawa ¿wiru za 1 m3 - 61,00 z³;
- czyszczenie rowów przydro¿nych za
1 mb bez odwozu ziemi - 4,88 z³,
za 1 mb z odwozem do 1 km - 6,10 z³;
- czyszczenie rowów melioracyjnych za
1 mb bez odwozu ziemi - 4,88 z³,
za 1 mb z odwozem do 1 km - 6,10 z³;

Termin realizacji zadañ przy prze-
budowie dróg (po³o¿enie asfaltu) - do 30
czerwca 2008 r.; dostawa t³ucznia, kliñ-
ca, ¿wiru oraz czyszczenie rowów - do
31 grudnia 2008 r.

Ci¹g dalszy ze strony 3

Przetargi
przeprowadzone

w I kwartale 2008 r.

                       Stanis³aw Fr¹czek
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Jeœli szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska       numer oferty
- pracownik fizyczny          1793
- szlifierz          1790
- kierowca C          1788
- kierowca C+E          1787
- spawacz-œlusarz          1786
- elektromonter          1785
- pomocnik elektryka          1784
- operator koparko-³adowarki       1783
- operator CNC          1781
- monta¿ysta meblowy          1780
- blacharz-lakiernik          1776
- utylizator          1775
- grafik komputerowy          1774
- przedstawiciel handlowy          1773
- szwaczka/krawcowa          1772
- krojcza          1771
- pracownik ksiêgowoœci          1770
- zbrojarz          1769
- przedstawiciel handlowy          1768
- sprzedawca          1767
- kierowca C          1761

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, 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.

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 skorzystaæ 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

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 zosta³y
umieszczone:
wykaz nieruchomoœci przeznaczo-
nych do dzier¿awy dotycz¹cy dzia³ek:
w Budziwoju:
dzia³ka nr 2623/2,
dzia³ka nr 2821
w Hermanowaej: dzia³ka nr 346/12,
w Kielnarowej: dzia³ka nr 1960,

wykaz nieruchomoœci przeznaczo-
nej do sprzedazy w drodze przetargu
w Tyczynie: dzia³ka nr 1707/3

Bli¿sze informacje dotycz¹ce
wy¿ej wymienionych nieruchomoœci
mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w Tyczynie, pokój nr 11.

Kupi³em dzia³kê po³o¿on¹ na
skarpie. S¹siednie dzia³ki - równie¿ po-
³o¿one na skarpie - s¹ ju¿ zabudowane.
Rozpocz¹³em prace na swoim gruncie,
lecz s¹siedzi domagaj¹ siê wstrzymania
ich twierdz¹c, ¿e mogê spowodowaæ
utratê oparcia s¹siednich budynków.  Czy
s¹siedzi maj¹ prawo wyst¹piæ o wstrzy-
manie prac?

Tak, w³aœciciele dzia³ek mog¹
domagaæ siê od s¹siada wstrzymania
robót ziemnych, które wykonywane s¹
w taki sposób, ¿e gro¿¹ nieruchomoœciom
s¹siednim utrat¹ oparcia. Chodzi zarów-
no o roboty naziemne, jak i podziemne.
W³aœciciel nieruchomoœci nie mo¿e wy-
konywaæ prac, które oddzia³ywa³yby nie-
korzystnie na nieruchomoœci s¹siednie.

Gdyby nie zaprzesta³ prowadze-
nia ich, to wówczas s¹siedzi mog¹ wy-

Czy s¹siedzi mog¹
¿¹daæ wstrzymania

prac ziemnych

                       „Gazeta Prawna”, 2008 r.

Kuchnia Doliny Strugu. Publi-
kacja wydana przez Stowarzyszenie
„Lider Dolina Strugu” zawiera m.in.

Publikacjê mo¿na nabyæ
w Okrêgowej Spó³dzielni Telefonicz-
nej w Tyczynie w cenie 28 z³.

przepisy udo-
stêpnione przez
Ko³a  Gospodyñ
Wiejskich i Sto-
w a r z y s z e ñ
z gmin: Hy¿ne,
Tyczyn,  Chmiel-
nik i B³a¿owa.

st¹piæ do s¹du z roszczeniem o zaprze-
stanie robót i przywrócenie stanu po-
przedniego. Nieruchomoœæ s¹siednia nie
musi utraciæ takiego oparcia, wystarczy,
¿e istnieje takie zagro¿enie. S¹siedni bu-
dynek nie musi siê wiêc zawaliæ, ale
wystarczy, ¿e grozi zarysowanie œcian
budynku albo zapadniêcie siê gruntu.
Zdaniem S¹du Najwy¿szego, naruszenie
zakazu prowadzenia robót ziemnych
w taki sposób, ¿e grozi to nieruchomo-
œciom s¹siednim utrat¹ oparcia, mo¿e sta-
nowiæ podstawê do roszczenia odszko-
dowawczego, pod warunkiem udowod-
nienia winy s¹siadowi, który dokonywa³
tych prac (orzeczenie SN z 8 listopada
1973 r., sygn. akt II CR 536/73, OSN
z 1975 r. nr 1, poz.9).
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18 kolejka - 5/6 kwietnia
Strug Tyczyn - Jawor
                (wynik z rundy jesiennej 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

W numerze 5 „GT”, zdjêcie
w tekœcie S³awomira Ferenca pt.
„Pi³ka no¿na” opatrzyliœmy podpi-
sem informuj¹cym, ¿e mecze sparin-
gowe dru¿yn MKS Strug Tyczyn
odbywa³y siê w hali sportowej
gimnazjum.

Tymczasem faktem bezspor-
nym jest, ¿e mecze rozgrywane by³y
w hali Centrum Turystyki i Rekre-
acji WSIiZ udostêpnionej klubowi
bezp³atnie.

Sprostowanie

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

œwiadczy kompleksowe us³ugi w za-
kresie wykonawstwa przy³¹czy wodo-
ci¹gowych i kanalizacyjnych. Przy³¹-
cza wykonujemy z materia³ów w³a-
snych lub materia³ów powierzonych
przez klienta. Na wykonane roboty
Spó³ka wystawia faktury VAT oraz
udziela gwarancji.

Ponadto Spó³ka ,,Eko-Strug”
wykonuje us³ugi w zakresie:
- wcinki na istniej¹cym wodoci¹gu,
- nawiercenia istniej¹cego wodoci¹gu,
- wykonania przykanalika
                                  wodoci¹gowego,
- wykonania przykanalika sanitarnego,
- us³ugi specjalistycznym sprzêtem ci-
œnieniowym WUKO do przepychania
zatorów kanalizacji sanitarnej, czysz-
czenia kanalizacji i studzien,
- pomiaru opornoœci instalacji
                                         elektrycznej,
- us³ugi kopark¹ JCB mini,
- zamykania przy³¹czy na okres
                                               zimowy,
- otwierania przy³¹czy po zimie,
- trwa³ego wy³¹czenia i ponowngo
w³¹czenia dop³ywu wody i odbioru
œcieków.

Wszelkich informacji o œwiad-
czonych us³ugach udzielaj¹ pracowni-
cy Dzia³u Technicznego
   tel. 017-22-19-312,  017-22-19-360,
                                         600-388-611.

Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Eko-Strug" Sp. z o.o.

w Tyczynie informuje, ¿e:

O G £ O S Z E N I A

                         Prezes Eko--Strug
                               Józef Cis³o

Urz¹d Miejski w Tyczynie
informuje, ¿e z dniem 31 marca br.
up³yn¹³ termin op³aty za wieczy-
ste u¿ytkowanie.

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

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).

Pi³ka no¿na
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II liga kobiet
* 15 marca br. w ostatnich dwóch poje-
dynkach sezonu kobiety z Kielnarowej
wygra³y na wyjeŸdzie z dru¿yn¹ z No-
wego S¹cza 6:4 oraz w takim samym sto-
sunku przegra³y w Skawinie (29 marca
br.) Graj¹c w grupie walcz¹cej o awans
do I ligi zajê³y ostatecznie IV miejsce po-
wtarzaj¹c tym samym najlepszy wynik
w historii klubu z roku 1998, gdzie rów-
nie¿ wywalczy³y IV miejsce. Z tamtego
sk³adu w dru¿ynie pozosta³a jedynie Ja-
dzia Kuœnierz, dziœ ju¿ pod nazwiskiem
Pêkala.

Jest to du¿y sukces klubu, na któ-
ry trzeba by³o czekaæ kolejnych 10 lat.
Jednak, w takich klubach jak „Jar” suk-
cesy sportowe czêsto przeradzaj¹ siê
w problemy - tak organizacyjne, jak i fi-
nansowe. Dlatego wiele wskazuje na to,
i¿ dru¿yna nie zostanie zg³oszona od na-
stêpnego sezonu do II ligi, gdy¿ Zarz¹d
klubu nie jest w stanie zabezpieczyæ nie-
zbêdnych œrodków finansowych dla
II-ligowego zespo³u kobiet oraz dwóch
dru¿yn mêskich, z których pierwsza dru-
¿yna awansowa³a do III ligi. Ponadto, po-
godzenie prowadzenia treningów teniso-
wych i ³uczniczych w skromnej salce
Domu Ludowego na tym poziomie jest
niemo¿liwe, wiêc na najbli¿szym posie-
dzeniu Zarz¹d bêdzie musia³ podj¹æ nie-
³atwe decyzje.

W ostatnio rozegranych meczach
punkty dla „Jaru” zdoby³y:
Magdalena Brzezowska - 2,0 i 2,5;
Dorota Rz¹sa - 1,5 i 0,5 na stole I
Monika Kie³t 0 i 0,5;
Barbara I¿yk 1,0;
Jagoda Ziemiañska 1,0;
Jadwiga Kuœnierz - 0,5 na stole II.

Dziewczyny wziê³y udzia³ w roz-
grywkach pucharu Polski na szczeblu
wojewódzkim, gdzie po pokonaniu
w wyjazdowym meczu PKS Arki £êtow-
nia 4:0 awansowa³y do grona 4 najlep-
szych dru¿yn w województwie.

Nastêpnym ich przeciwnikiem
bêdzie dru¿yna I ligowa KKTS Krosno,
mecz odbêdzie siê 10 kwietnia br. w Kiel-
narowej.

Pomimo koñcz¹cego siê sezonu
w rozgrywkach dru¿ynowych, tenisiœci
walcz¹ obecnie o tytu³ w województwie,
a tak¿e prawo startu w Mistrzostwach
Polski.

A E R O B I C

 poniedzia³ki i pi¹tki
godz. 19.30

Zajêcia odbywaj¹ siê
w Publicznym Gimnazjum

w Tyczynie - hala sportowa.

Odp³atnoœæ 7 z³/godz.
Tel. 607-393-283

Tenis sto³owy

Pomagam
bezpiecznie  schudn¹æ

Zadzwoñ lub napisz

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

* 30 marca br. w Przemyœlu swoje Mi-
strzostwa Województwa rozegrali za-
wodnicy w kat. m³odzie¿owca. Trzy me-
dale z tych mistrzostw przywioz³a zawod-
niczka „Jaru” Magdalena Brzezowska,
która indywidualnie zajê³a II miejsce, ten
sam wynik powtórzy³a w grze deblowej
wraz z kole¿ank¹ z Tarnobrzega Ann¹
Piechot¹. Natomiast w mikscie wspólnie
z zawodnikiem PKS Kolping Jaros³aw
G³¹biem zajêli miejsce III. Brzezowska
ju¿ wczeœniej sobie zapewni³a udzia³
w Mistrzostwach M³odzie¿owych Polski,
które rozegrane zostan¹ w Ostródzie po-
niewa¿ po sezonie zasadniczym znalaz³a
siê na 14 miejsce w Polsce, a 16 najwy-
¿ej sklasyfikowanych posiada limit
imienny na te zawody. Niestety nie uda-
³o siê wywalczyæ ¿adnego medalu inne-
mu reprezentantowi naszego klubu
£ukaszowi Pyziakowi.

III liga mê¿czyzn
Po pasjonuj¹cych pojedynkach

z KS £añcut dru¿yna z Kielnarowej po-
nownie wróci³a do III ligi. W pierwszym
meczu rundy zasadniczej w £añcucie
pad³ remis (9:9), ale ju¿ 30 marca br.
w Kielnarowej przy dopingu sporej gru-
py miejscowych kibiców, gospodarze
wygrali 10:4. Tym wynikiem zapewnili
sobie tytu³ mistrza IV ligi i automatycz-
ny awans do III ligi.  Dru¿yna z £añcuta
bêdzie swej szansy awansu, jako wice-
mistrz, szukaæ w meczach bara¿owych.
Mecz ten sta³ na bardzo wysokim pozio-
mie sportowym i myœlimy, ¿e w nowym
sezonie w wy¿szej lidze te¿ bêdziemy
mieæ wiele do powiedzenia.

W sk³adzie dru¿yny wystêpowali
w tym meczu:
Dariusz Dro¿d¿ - 3,5 pkt;
Konrad Maliszewski - 3,0;
Dariusz Bronhard - 2,0,
Dawid Œlêczka - 1,5
ponadto dru¿ynê uzupe³niali Bartosz
Ruszel oraz Micha³ Lekan.

Naszym trzecioligowcom ¿yczy-
my jak najlepszych wyników w przysz³o-
rocznych rozgrywkach i gratulujemy suk-
cesu. By³ on poparty du¿ym zaanga¿o-
wanie wszystkich zawodników oraz
wsparciem duchowym i fachowym Gra-
cjana Nowaka. Gracjan obecnie jest
opiekunem drugiej dru¿yny, która rów-
nie¿ uzyska³a bardzo dobry wynik zaj-
muj¹c ostatecznie 5 miejsce w IV lidze.

                              Ryszard Rz¹sa

S P O R T S P O R T S P O R T
£ucznictwo
* 9 marca br. w Humniskach swój pierw-
szy start mieli ³ucznicy Jaru Kielnarowej.
Turniej zgromadzi³ najlepszych ³uczni-
ków z Podkarpacia, ³¹cznie z dru¿ynow¹
mistrzyni¹ Europy juniorek Joann¹
P³onk¹ z Resovii. Osi¹gniête wyniki po-
twierdzi³y, ¿e coraz znaczniejsz¹ rolê
w województwie odgrywaj¹ ³ucznicy
klubu z Kielnarowej.

W kat. juniorek m³odszych zwy-
ciê¿y³a Marzena Stupkiewicz, a na III
miejscu uplasowa³a siê Ewelina Czen-
czek. Ewelinê na pewno staæ na jeszcze
lepszy wynik, co wielokrotnie potwier-
dzi³a na treningu.

Wœród ch³opców w m³odzikach
III by³ Pawe³ Borowiec, IV Mateusz Bo-
rowiec, a VI Bartek Filip.

W kategorii dzieci zwyciê¿y³a
strzelaj¹c wszystkie 10 Patrycja Kopiec,
zaœ druga by³a Paulina Mackiewicz.
W œród ch³opców na II miejscu uplaso-
wa³ siê Tomasz Borowiec, który wystar-
towa³ w kategorii starszej od swojego
rocznika.

Wyniki te daj¹ nadziejê na niez³e
rezultaty podczas startów letnich pod-
opiecznych pana Jana Szeligi, czego im
¿yczymy.



18 G£OS TYCZYNA     7/2008

SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM

G£OS  TYCZYNA
- dwutygodnik. Redaguje Kolegium w sk³adzie: Jerzy J. F¹fara - redaktor naczelny,
Alicja Kustra, Marta Leniart, Zofia Matys, Barbara Samolewicz, Kazimierz
Szczepañski, Halina Z³amaniec.
Wydawca: Urz¹d Gminy i Miasta w Tyczynie przy wspó³udziale Miejsko-Gminnego

Oœrodka Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Tyczyñskiej.
Adres Wydawcy: Urz¹d Gminy i Miasta, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, tel. 017 22-19-310, e-mail: glos@intertele.pl     www.tyczyn.pl
Sk³ad i ³amanie: Pracownia Komputerowa UGiM w Tyczynie.    Druk: Drukarnia „Kolor”, Tyczyn, ul. Koœciuszki 4a, tel. 017 22-99-345
Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak¿e opatrywania ich
w³asnymi tytu³ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia³ów i nie odpowiada za treœæ og³oszeñ. Pogl¹dy wyra¿ane
w artyku³ach s¹ pogl¹dami ich autorów a nie wydawcy. ISSN 1231-4609

Zainteresowani umieszczeniem oferty na naszych ³amach,
proszeni s¹ o osobisty kontakt z redakcj¹ - UM pok.26.
Oferty „Szukam pracy”, „Dam pracê”  i „Sprzedam/ku-
piê dzia³kê, dom” - w Gminie Tyczyn, s¹ bezp³atne.

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

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

Szukam opiekunki z doœwiadczeniem do dziecka
rocznego.
(98/3)       Tel. 017 -22-91-027

Kupiê dzia³kê pod budowê domu w gminie Tyczyn.
(272/3)       Tel. 017 85-75-243; 691-992-158

Sprzedam dzia³kê o pow. 28 arów, Tyczyn Zagrody.
(273/2)                            Tel. 017 -22-99-727

Kupiê dzia³kê do 10 arów na terenie gminy Tyczyn.
(274/2)                            Tel. 017 -22-93-601

Pilnie poszukujê opiekunki do 11-miesiêcznego
dziecka w Borku Starym.
99/2                                                     Tel. 600-072-889

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. 601-515-156

Sprzedam dzia³kê 30 arów widokow¹ w Hermanowej.
(275/2)               Tel. 017 22-99-524 w godz. 8.00-10.00

Sprzedam dzia³kê (rekreacja, hodowla) o pow. 58 arów
w Kielnarowej - blisko lasu.
(276/1)                    Tel. 017-78-79-328, po godz. 19.00

 Gabinet Medycyny Naturalnej
„CHMIELODAR”

Tyczyn, ul. S³owackiego 10
Oferuje:
* masa¿ klasyczny i relaksacyjny
* œwiecowanie uszu
                 (promocja - 50% taniej)
* produkty zdrowotne firmy K-Link Polska (Kinotaka-
ra, skarpety, herbata 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,
           Z a p r a s z a m             Krzysztof Chmielowski

PRO-INST Przedsiêbiorstwo Projektowo-Handlowe
                          Energooszczêdnych i Ekologicznych
                                          Instalacji Sanitarnych
Oferujemy:
* kot³y gazowe jedno i - dwufunkcyjne,
* kot³y na paliwo sta³e,          * rury i ³¹czniki z miedzi,
* grzejniki: stalowe i miedziano-aluminiowe,
* otuliny termoizolacyjne,      * podgrzewacze wody,
* elektryczne podgrzewacze wody
Rzeszów, ul. Okulickiego 20,     tel./fax 017-86-35-137

Pilnie poszukujê do wynajêcia mieszkanie lub dom
(mo¿e byæ do remontu) na terenie gminy Tyczyn - dla
rodziny z dzieæmi.
(277/1)                                                 Tel. 788-987-478
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