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Prezydenci m.in. Rzeszowa i S³up-
ska chc¹ powiêkszaæ swoje miasta. Do kon-
fliktu o nowe tereny inwestycyjne docho-
dzi z w³odarzami podmiejskich gmin. Pod-
karpaccy pos³owie uwa¿aj¹, ¿e potrzebne
s¹ „jasne zasady zmiany granic gmin”.

Zgodnie z prawem rady miast po-
dejmuj¹ uchwa³y dotycz¹ce woli poszerze-
nia miasta i konsultacji z mieszkañcami.
Wniosek dotycz¹cy zmiany granic wraz
z wynikami konsultacji kierowany jest do
wojewody, który wydaje opiniê i przeka-
zuje sprawê do ministerstwa spraw we-
wnêtrznych i administracji. Ostateczn¹ de-
cyzjê podejmuje Rada Ministrów.

Zdaniem parlamentarzystów PO
z podkarpackiego „obecnie obowi¹zuj¹ce
przepisy pozwalaj¹ Radzie Ministrów
w dowolny sposób zmieniaæ granice gmin
w drodze rozporz¹dzenia, bez mo¿liwoœci
odwo³ania siê od podjêtej decyzji”.

W interpelacji do ministra spraw
wewnêtrznych i administracji pytaj¹, „czy
nie nale¿a³oby prawnie uregulowaæ spra-
wy zmiany granic gmin, bior¹c pod uwagê
m.in. wyniki konsultacji spo³ecznych prze-
prowadzonych wœród mieszkañców gmin,
oraz analizê skutków ekonomicznych, spo-
³ecznych, gospodarczych i kulturalnych,
jakie spowoduje zmiana granic”.

Rzeszów poszerza swoje granice od
2005 r. Zmiany granic rodzi³y siê w bólach
i nie brakowa³o protestów w³adz z gminy
Krasne, Œliwcza i Boguchwa³a. W 2005 r.
przedstawiciele samorz¹dów interwenio-
wali m.in. w Zwi¹zku Gmin Wiejskich RP.
- Miasto nie powiêksza³o siê od 28 lat.
Dzisiaj jest to jedno z najbardziej zalud-
nionych miast w Polsce. W zwi¹zku z tym
podj¹³em decyzjê, aby staraæ siê o rozsze-
rzenie granic. Praktycznie w Rzeszowie
skoñczy³y siê ju¿ tereny inwestycyjne,
a w s¹siednich gminach nie zadbano o pla-
ny zagospodarowania - t³umaczy³ wówczas
swoje plany na ³amach Serwisu Samorz¹-
dowego PAP Tadeusz Ferenc, prezydent
Rzeszowa.

Do tej pory gminy za wy³¹czone z
ich terytoriów so³ectwa, które sta³y siê czê-
œci¹ Rzeszowa nie otrzymywa³y ¿adnej re-
kompensaty.

Kazimierz Szczepañski, burmistrz
gminy Tyczyn, której tereny jako kolejne

Ekspansja  miast
maj¹ byæ w³¹czone do Rzeszowa protestu-
je. Uwa¿a, ¿e po planowanym od³¹czeniu
od Tyczyna dwóch so³ectw: Bia³ej i Budzi-
woja pogorszy siê kondycja finansowa jego
gminy.

Swoje granice chce poszerzyæ rów-
nie¿ S³upsk. Przeciwko przy³¹czeniu Bier-
kowa i Radzikowa oraz czêœci Kobylnicy
do S³upska protestuj¹ wójt gminy Kobyl-
nica Leszek Kuliñski i Mariusz Chmiel,
wójt gminy S³upsk.

- Wójtowie tych gmin s¹ przeciw-
ni, bo gdyby przesta³y istnieæ te gminy - to
nie byliby wójtami - powiedzia³ na ³amach
Dziennika Ba³tyckiego Maciej Kobyliñski,
prezydent S³upska. Doda³, ¿e nie ma ¿ad-
nego zamiaru przejmowaæ tych terenów na
si³ê. To ma byæ wspólna decyzja, która ka¿-
dej ze stron przyniesie korzyœci.

Podkarpaccy pos³owie PO uwa¿aj¹,
¿e przy zmianie granic nale¿a³oby braæ pod
uwagê stanowiska i opinie przedstawicieli
samorz¹dów. Proponuj¹ równie¿ wprowa-
dzenia ewentualnej rekompensaty strat
z tytu³u oderwania czêœci gmin.

- Zazwyczaj miasta staraj¹ siê
o przy³¹czenie so³ectw najbardziej zurba-
nizowanych, przygotowanych pod inwe-
stycje, na które gminy przeznacza³y znacz-
ne œrodki licz¹c, ¿e z przysz³ych dochodów
bêd¹ mog³y inwestowaæ w pozosta³e, bied-
niejsze tereny nale¿¹ce do gminy - zwra-
caj¹ uwagê pos³owie.

                 Serwis Samorz¹dowy PAP SA

                           2 kwietnia 2008 r.

A K T U A L N O Œ C I

Wiwat Maj, Trzeci Maj

Burmistrz Tyczyna
zaprasza do udzia³u

w gminnych uroczystoœciach
z okazji

217-tej rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3-Maja

które odbêd¹ siê 3 maja br. (sobota)

Program obchodów:
godz. 9.00
- Msza œw. w intencji Ojczyzny
w koœciele parafialnym w Tyczynie,
- z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem
Czynu Patriotycznego oraz Tabli-
c¹ upamiêtniaj¹c¹ Konstytucjê
z 1791 r.

godz.  10.00
Program artystyczny w wykonaniu
uczniów z Publicznego Gimna-
zjum im. Jana Paw³a II w Tyczynie
(sala widowiskowa M-GOK)

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
w Tyczynie

zaprasza na otwarcie wystawy

„Kocie ¿arty i nie tylko”

w dniu 23 kwietnia br. o godz. 11.00
i o godz. 17.00
         (sala widowiskowa M-GOK).

Na wystawie zostan¹ pokaza-
ne prace plastyczne wykonane przez
dzieci podczas warsztatów prowa-
dzonych przez artystkê
                   Barbarê Smoczeñsk¹

W programie:
- spotkanie z poetk¹
                       Katarzyn¹ Ryrych,
- wystêp Zespo³ów:
                „Katarzynki” i „Kaœki”

Odnosz¹c siê do zarzutu Prezy-
denta Rzeszowa o rzekomym braku pla-
nu zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Tyczyn nale¿y stwierdziæ, i¿
jest to zarzut nie do koñca prawdziwy,
gdy¿ planów nie ma równie¿ miasto Rze-
szów o czym szeroko i wielokrotnie in-
formowa³y lokalne media jak te¿ tysi¹ce
gmin w Polsce. Sta³o siê to za spraw¹
Sejmu, który swoj¹ niezbyt rozwa¿n¹
decyzj¹ uniewa¿ni³ wszystkie stare pla-
ny zagospodarowania przestrzennego
w Polsce.
                                        Urz¹d Miejski

                                           w Tyczynie
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                                                         Renata RzeŸnik

13 marca br. w Szkole Podstawowej w Budziwoju za-
koñczy³ siê szkolny etap VII edycji konkursu misyjnego „Mój
Szkolny Kolega z Misji”. W konkursie wziêli udzia³ ucznio-
wie klas trzecich, czwartych i szóstych. Prace plastyczne pre-
zentowa³y tematykê misyjn¹: dzieci z ró¿nych kontynentów
œwiata, misjonarzy, pomoc misjom.
W kat. klas trzecich
I miejsce zdoby³y Katarzyna Wac³awek i Anna Szwed
z kl. IIIa,
II m. Gabriela G³odowska z kl. IIIb,
III m. Sylwia Noga z kl. IIIb.
W kat. klas starszych
I m. otrzyma³a Kinga Œwider z kl. VIb,
II m. Bartosz Kotula z kl. IVa,
III m. Ewelina Krupa z kl. IVa.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody
i upominki. Zwyciêskie prace konkursowe zosta³y przes³ane
na ogólnopolski konkurs misyjny.

Konkurs

Mój Szkolny Kolega z Misji

11 marca br. w Szkole Podstawowej w Budziwoju od-
by³o siê spotkanie uczniów klas IV i V z panem Stanis³awem
Œlêczk¹, rzeŸbiarzem ludowym, od niedawna mieszkañcem
Budziwoja.

Chocia¿ œwiat sztuki fascynowa³ go od dawna - pisa³
wiersze i malowa³, a czyni³ to z potrzeby serca - swoj¹ przygo-
dê z rzeŸbiarstwem rozpocz¹³ stosunkowo póŸno, bo ok. 15 lat
temu. Gdy przypadkowo zetkn¹³ siê z wytworami pracy arty-
stów górali, ich umiejêtnoœæ „czarowania z drewna” zauroczy-
³a go i sprawi³a, ¿e od tej pory jego ulubionym „tworzywem”
artystycznym sta³o siê lipowe drewno. Wykona³ ju¿ oko³o 500

Budziwój

Spotkanie ze sztuk¹

                              Regina Kawa, Izabela LiskowiczJeden z uczniów próbuje swoich si³ twórczych

Uczniowie wrêczyli panu Œlêczce pami¹tki ze spotkania

ró¿norodnych prac, które trafi³y w rêce nabywców nie tylko
w kraju, ale i za granic¹.

Dla uczniów by³a to okazja do poznania warsztatu pra-
cy ludowego twórcy, obejrzenia narzêdzi, którymi siê pos³u-
guje oraz do wys³uchania opowieœci dotycz¹cej jego pasji.

Uczniowie pilnie obserwowali, kiedy pan Œlêczka pre-
zentowa³ ró¿ne techniki rzeŸbiarskie. Podgl¹dali ka¿dy ruch
artysty, podziwiali eksponaty zgromadzone na wystawie.  PóŸ-
niej mogli próbowaæ swoich si³ w rzeŸbieniu. Zwyk³emu ka-
wa³kowi drewna usi³owali nadaæ pewien kszta³t, ale okaza³o
siê, ¿e te same narzêdzia, które w d³oniach rzeŸbiarza dowol-
nie obrabia³y drewno, w niewprawnych rêkach uczniów nie
mia³y ju¿ tej „mocy” sprawczej.

Na zakoñczenie spotkania pan Œlêczka ofiarowa³ orga-
nizatorom spotkania wyrzeŸbiony przez siebie krzy¿, który
wzbogaci zbiory szkolnej izby muzealnej.
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„Idzie wiosna, a z ni¹ pora wielka-
nocna” - to tytu³ przedstawienia, które
wprowadzi³o uczniów i nauczycieli naszej
szko³y w czas œwi¹teczno-wiosenny.

19 marca br. uczniowie klas Ia,
IIIa, IIIb i IVa pod opiek¹ p. Anny Sa-
wickiej, p. Anny Wisz i p. Renaty RzeŸ-
nik wyst¹pili w radosnej inscenizacji
o wioœnie i Œwiêtach Wielkanocnych, do
której dekoracjê przygotowa³a p. Kry-
styna Borkowska. Wiersze, piosenki
i tañce opowiada³y o nadejœciu wiosny,
radosnych przygotowaniach do œwi¹t,
koszyku wielkanocnym oraz tradycjach
œmigusa dyngusa.

Dzieci z klas pierwszych przebra-
ne za ptaszki wyæwierka³y nadejœcie wio-

Ksi¹¿ki o gminie
W UGiM, pok. 21 i 25 (I piêtro),

mo¿na nabyæ mapy i ksi¹¿ki o Tyczynie.
S¹ to m.in.:
> Kartki z dziejów Tyczyna i okolic,
praca zbiorowa, cena 15 z³,

> Wokó³ tyczyñskiego wzgórza. Legen-
dy znad Strugu i Hermanówki, autor Zbi-
gniew Trzeœniowski (2007), cena 20 z³.

> Tyczyn -  edukacja regionalna. Pro-
gram wycieczek po Tyczynie i okolicy
dla klas IV-VI (2006), autorka Anna Ko-
walczyk, cena 15 z³.
> Album Ziemia Tyczyñska, 2006, tekst
Dominika Leszczyñska, zdjêcia Bartosz
Frydrych i archiwum UGiM, opr. graf.
Sylwia Tulik, cena 30 z³.
> Koœció³ w Budziwoju (2006), autor-
ki: Teresa Borowiec, Regina Kawa; 15 z³.
 > Samorz¹d lokalny - istota, efekty
i doœwiadczenia (2005), cena 10 z³.
> Historia budziwojskich ch³opów
(2005), aut. Wioletta Pruchnik; cena 15 z³.
> Szko³a w Budziwoju w latach 1847-
1973 (2005), autorki: Teresa Borowiec
i Regina Kawa; cena 15 z³.
> Mapa okolice Rzeszowa - powiat rze-
szowski (2006), cena 5 z³.

Sprostowanie

W poprzednim „GT” w tekœcie pt.
„P³ynie z Tyczyna piosneczka” (strona 1,
2, 19 i 20), w obecnym sk³adzie Zespo³u
„Tyczyniacy” zabrak³o jednej osoby -
Pani Krystyny Chabaj, która œpiewa
z „Tyczyniakami” od wielu lat.

Pani¹ Krystynê gor¹co przepra-
szamy za to niedopatrzenie, a Czytelni-
kom prezentujemy zdjêcie „Tyczynia-
ków” ze Skansenu z Markowej, na któ-
rym jest Pani Krystyna Chabaj.

Siedz¹ od lewej: W³adys³aw Z¹bek, Kazimiera Szetela, Krystyna Chabaj
i Janusz Barszczowski

                             Zofia Matys

              Dyrektor M-GOK w Tyczynie

Wielkanocne
przedstawienie

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.

Miejsko-Gminny Oœrodek
Kultury w Tyczynie zaprasza

zbieraczy i kolekcjonerów
na spotkanie organizacyjne Klubu
Kolekcjonera.

Spotkanie odbêdzie siê w dniu
23 kwietnia br. o godz. 17.30.
Kontakt: W³adys³aw Melski,
                             tel. 784-901-667.

                            Renata RzeŸnik

sny, a ch³opcy z klas czwartych nie ¿a³o-
wali wody na polewanie dziewczyn.

Nauczyciele i pracownicy szko³y
otrzymali wielkanocne upominki przygo-

towane przez uczniów kl. IIIa na zajê-
ciach plastyczno-technicznych.
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Pod  takim has³em w Szkole Pod-
stawowej w Tyczynie rozpoczê³y siê ob-
chody 3 rocznicy œmierci Jana Paw³a II.
Uroczysty apel zosta³ zorganizowany
przez opiekunów samorz¹du m³odszej
i starszej grupy wiekowej mgr Jadwigê
P³odzieñ i mgr Bo¿enê Wierzbiñsk¹.
Klasy IVb, VIa i IIa przedstawi³y mon-
ta¿ s³owno-muzyczny przybli¿aj¹cy syl-
wetkê „Wielkiego Polaka”. Uczniowie
w wielkim skupieniu wys³uchali frag-
mentów z ¿ycia i wierszy recytowanych
przez ich kolegów. Monta¿ zosta³ wzbo-
gacony ulubionymi pieœniami Jana Paw-
³a II „Abba Ojcze”, „Barka” wykonany-
mi przez chór szkolny prowadzony przez
mgr Agnieszkê Fudali. Dekoracjê przy-
gotowa³ mgr Krzysztof Kozio³kiewicz.

Na apelu og³oszone zosta³y wy-
niki konkursu plastycznego pt. „Jan
pawe³ II wielki cz³owiek, Ojciec naro-
dów, niestrudzony pasterz, przyjaciel
dzieci i m³odzie¿y”.

Tyczyn

Szuka³em Was, a teraz Wy przyszliœcie do mnie

Pani dyrektor mgr Kazimiera
G³odowska wrêczy³a nagrody i wyró¿-
nienia. Konkurs rozpatrywano w dwóch
kategoriach: klasy I-III i klasy IV-VI.
W kat. klasy I-III:
I miejsce Izabela Zoremba (IIIa), II m.
Katarzyna Baran (IIIa) i Magdalena
Skotnicka (IIc), IIIm. Klaudia Leniart
(IIa) i Damian Fogt (IIIc).

Wyró¿nienia:
Gabriela Bêben, Mateusz Janowski
i Jacek Mackiewicz (wszyscy z IIIc),
Krzysztof Chwaszcz (II b),  Bartosz
Froñ (kl. „0”), Patryk Dudek (II a), Pa-
trycja Mu³ (Ia), Klaudiusz Baran (IIIc),
Aleksandra Kopaczyñska (Ia) i Kinga
Lubas (IIIb).
W kat. klasy IV-VIm
I miejsce Paulina Klimasz (IVb), II m.
Paulina Kaplita (IVb), III m. Izabela
Wójcik  (VIb).
Wyró¿nienia:
Katarzyna Kocur, Kamila Walusie-
wicz, Paulina Szczepañska, Natalia

                              Bo¿ena Wierzbiñska

                                 Jadwiga P³odzieñ

Cymerys, Albert Basiura, Krzysztof
Domino, Bartosz Kopaczyñski, Justy-
na Paluch (wszyscy z IVb); Karolina
Pondo (IVa); Natalia Kotula (Va); Anna
Skotnicka (VIa); Wojciech Baæ, Moni-
ka Tyczyñska i Bartosz Lubera (wszy-
scy z VIb).

Nagrodzonym serdecznie gratulu-
jemy i zapraszamy do uczestnictwa
w innych konkursach. Wszystkie prace
zosta³y przekazane na wystawê w naszej
szkole oraz w Koœciele Parafialnym
w Tyczynie.
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W ostatnich dniach Tyczyn zosta³
„wywo³any do tablicy” kilkoma anonsa-
mi prasowymi na temat zanieczyszcze-
nia rzeki Strug. I tak: w „Nowinach”
z 3 kwietnia br. ukaza³ siê artyku³ Ma³-
gorzaty Froñ pt. „Brudne brzegi Strugu”,
4 kwietnia br. „Nowiny” w „Opiniach
z internetu” przytaczaj¹ uwagi interna-
tów na ten sam temat, a „Super Nowo-
œci” alarmuj¹, ¿e nad brzeg Strugu ktoœ
przywióz³ worki z liœæmi. Nieszczêsny
ten Strug, a przecie¿ - jak ka¿da rzeka -
on te¿ ma w³aœciciela i w ¿adnym przy-
padku nie jest to gmina. Tymczasem,
wszystkie k³opoty zwi¹zane z rzekami
spadaj¹ na gminy, przez które te rzeki
p³yn¹. Temat jest odwieczny; zawsze
p³yn¹ca woda prowokowa³a cz³owieka,
aby coœ do niej wrzuciæ, a ¿e akurat nic
innego pod rêk¹ nie ma tylko plastikowe
butelki lub wór ze œmieciami, to bez na-
mys³u wrzuca. Gorzej, kiedy usi³ujemy
oszukaæ naturê i kombinujemy, jak od-
prowadziæ œcieki ukryt¹ instalacj¹ z przy-
domowego szamba  do rzeki, ¿eby tylko
nie skorzystaæ z us³ug  przys³owiowego
„szambelana”, czyli wozu asenizacyjnego.

Co z tym fantem robiæ?
Zadajemy sobie to pytanie w gro-

nie osób odpowiedzialnych w Urzêdzie
za ochronê œrodowiska i w luŸnych roz-
mowach. Zwykle, w konkluzji dochodzi-
my do bardzo delikatnej sfery - kultury
mieszkañców.

Swego czasu, pod koniec lat 80.,
wybraliœmy siê z koleg¹ do Pary¿a. Je-
chaliœmy samochodem, wiêc si³¹ rzeczy

Wiosenny  remanent
musieliœmy przejechaæ przez Niemcy.
Zatrzymaliœmy siê w niewielkiej miejsco-
woœci na terenie dawnej RFN i ukaza³ siê
zupe³nie nieznany nam widok: w tej ma-
³ej mieœcinie panowa³ taki ³ad i porz¹dek,
¿e nie mogliœmy siê nadziwiæ. Podwór-
ka wysprz¹tane, wygrabione, maszyny
ustawione pod przys³owiowy sznurek.
Najbardziej zaskoczy³y nas wybielone
i przykryte foli¹ gnojowiki. Nie wierzy-
liœmy w³asnym oczom, maj¹c w pamiêci
obraz tego typu urz¹dzeñ u nas.

Wracaj¹c na nasze podwórko.
Œmieci, o których pisze prasa, nie przy-
wo¿¹ i nie wrzucaj¹ do Strugu mieszkañ-
cy Rzeszowa, a pewne jest tak¿e i to, pla-
stikowe butelki p³yn¹ce potokami naszej
Gminy i zasilaj¹ce Strug wrzuci³ ktoœ
z mieszkañców najbli¿szej okolicy.
Ustawicznie Urz¹d  Miejski w Tyczynie
sprawdza umowy na wywóz œmieci
i opró¿nianie szamb, ale jest to walka
z wiatrakami. Ci¹gle s¹ tacy, którzy
twierdz¹, ¿e w ogóle nie produkuj¹ œmie-
ci - tak maj¹ urz¹dzone gospodarstwa, ¿e
nic tam nie ma do wyrzucenia, wszystko
jest odpowiednio zagospodarowane. A¿
chcia³oby siê to zobaczyæ!

Musimy wszyscy powa¿nie zasta-
nowiæ nad tym tematem, bo któregoœ dnia
obudzimy siê na wielkim wysypisku. Na
nic zdadz¹ siê wypielêgnowane i ukwie-
cone ogródki czy wymuskane elewacje
domów; wokó³ bêdzie wielki œmietnik.
Mo¿e wiêc mieszkañcy sami zaczêliby
dyscyplinowaæ niesfornych  s¹siadów?
Mo¿e z w³asnej inicjatywy warto pozbie-

raæ butelki czy inne œmieci, i poczekaæ
na œmieciarkê zanim wyœle siê zdjêcia do
prasy i zaanga¿uje dziennikarzy?

Wiele osób mo¿e nie zgodzi siê
z moimi sugestiami argumentuj¹c, ¿e ka¿-
dy p³aci podatki po to, ¿eby Gmina sprz¹-
ta³a, zbiera³a, utylizowa³a itp. Szanowni
mieszkañcy! Wasze podatki s¹ wydawa-
ne z wielkim szacunkiem, czuwa nad tym
i Rada Miejska, i Komisja Rewizyjna,
i wiele osób w Urzêdzie Miejskim. Nie
dajmy siê zawstydzaæ i od czasu do cza-
su pozbierajmy nawet i to, co przyniesie
rzeka. Bêdzie to œwiadectwem naszej
kultury i ekologicznego myœlenia.

Przy okazji nasun¹³ mi siê jesz-
cze jeden temat - wypalanie traw i spala-
nie œmieci. Ga³êzie czy zgrabiona
w ogródku  trawa i spalenie tego z za-
chowaniem maksymalnej ostro¿noœci nie
jest jeszcze koñcem œwiata, natomiast
p³on¹ce ca³e po³acie ³¹k czy przydro¿ne
rowy, to ju¿ jest bezmyœlnoœæ i skrajna
g³upota. Dlatego akurat teraz, kiedy za-
czynaj¹ siê wiosenne porz¹dki, takie
przypadki bêd¹ siê pojawiaæ. Walczmy
z tym, piêtnujmy, dla naszego wspólne-
go dobra.

Zarówno w przypadku dzikich
wysypisk, jak te¿ zanieczyszczania Stru-
gu i innych potoków na terenie Gminy
oraz wypalania traw, Urz¹d Miejski
w Tyczynie razem z policj¹ bêdzie sto-
sowa³ surowe sankcje, przede wszystkim
finansowe. Mo¿e dziêki temu posunie-
my siê cywilizacyjnie o krok do przodu,
czego sobie i wszystkim mieszkañcom
Gminy Tyczyn ¿yczê.

                              Roman Holzer

2 kwietnia br. w trzeci¹ rocznicê
œmierci Papie¿a Jana Paw³a II tradycyj-
nie ju¿ odby³ siê w naszej szkole uroczy-
sty apel przygotowany przez zuchów
i harcerzy naszej szko³y pod okiem p. Re-
naty RzeŸnik i Iwony WoŸniak. Wspo-
minaliœmy niezwyk³¹ postaæ Ojca Œwiê-
tego, wydarzenia z Jego ¿ycia, Jego nie-
zwyk³y pontyfikat. Wiersze i pieœni wy-
konane przez solistki, wskazywa³y na
œwiêtoœæ i wielkoœæ Papie¿a. Naszym
apelem chcieliœmy uczciæ pamiêæ Jana
Paw³a II, który pozostanie w naszych
sercach na zawsze.                          (iw)

Budziwój

3 rocznica œmierci Jana Paw³a II
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W 1926 r. wydawca z Walencji,
Vicente Clavel Andrés, wyst¹pi³ z pomy-
s³em zorganizowania Dnia Ksi¹¿ki
w Hiszpanii. Ostatecznie ustalono, ¿e
dzieñ ten  bêdzie  obchodzony  23 kwiet-
nia. Data ta wybrana zosta³a ze wzglêdu
na swój  symboliczny charakter  dla lite-
ratury œwiatowej. Przypadaj¹ wtedy rocz-
nice œmierci: Cervantesa, Szekspira i de
la Vegi. Wszyscy trzej wybitni twórcy
s³owa zmarli 23 kwietnia 1616 r. (datê
œmierci Szekspira podaje siê wg kalen-
darza juliañskiego, a pozosta³ych dwóch
- wg gregoriañskiego).

Od 1930 r. Dzieñ Ksi¹¿ki jest ofi-
cjalnym œwiêtem w Hiszpanii, we wszyst-
kich pozosta³ych krajach hiszpañskojê-
zycznych obchodzi siê go od 1964 r.
UNESCO  23 kwietnia og³osi³a Miêdzy-
narodowym Dniem Ksi¹¿ki i Praw Au-
torskich dopiero w roku 1995.

Œwiatowy
Dzieñ Ksi¹¿ki

23 kwietnia to tak¿e œwiêto naro-
dowe Katalonii, zwi¹zane z imieniem  jej
patrona - œw. Jerzego. Wed³ug starej tra-
dycji, na czeœæ pokonania przez œwiête-
go strasznego smoka, obdarowywano ko-
biety czerwonymi ró¿ami, te w zamian
zaczê³y ofiarowywaæ  mê¿om i narzeczo-
nym ksi¹¿ki. Podarunki z ró¿ i ksi¹¿ek
to przepiêkny zwyczaj zwi¹zany ze Œwiê-
tem Ksi¹¿ki, znany dzisiaj nie tylko
w Hiszpanii, bo coraz wiêcej pañstw sta-
ra siê go wprowadziæ i propagowaæ u sie-
bie. To tyle na temat historii œwiêta przy-
padaj¹cego 23 kwietnia.

21 kwietnia br.
w Tyczynie odbê-
dzie siê spotkanie
 z ksi¹¿k¹. Wspól-
nie z liceum zapro-
siliœmy autorkê ksi¹¿ek - Ewê Nowak.
Nasz goœæ z zawodu jest pedagogiem
i terapeut¹. Felietony i ciekawe opowia-
dania pani Ewy mo¿na czytaæ w pismach;
„Cogito”, „Victor Gimnazjalista”, „Vic-
tor Junior”, „Magazyn 13”, „Edukacja
Twojego Dziecka”.

* * * * * * *
22 kwietnia br. serdecznie zapraszamy
do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Tyczynie dzieci (z opiekuna-
mi ) w wieku od 3-6 lat. Podczas spotka-
nia, które rozpocznie siê o godz. 16.30,
maluchy wezm¹ udzia³ w konkursach
i zgaduj-zgadulach. Odwiedzi je tak¿e
specjalnie na t¹ okazjê, zaproszony goœæ.
Kto nim bêdzie jest  niespodziank¹.

* * * * * * *
23 kwietnia br. zapraszamy do bibliote-
ki dzieci z Przedszkola Publicznego
Zgromadzenia Sióstr Œw. Dominika
w Tyczynie, dla których wspólnie z wy-
chowawczyniami (panie: Teresa Leniart,
Katarzyna Betleja) przygotujemy blok
imprez, oczywiœcie z ksi¹¿k¹ w tle.
W tym samym dniu na filii w Budziwoju
goœciæ bêd¹ uczniowie  klas I  ze szko³y
podstawowej.

W ostatnim czasie sporo osób  (nie
tylko m³odych mam) zg³osi³o siê do bi-
blioteki po informacjê jaki wp³yw ma te-
lewizja na rozwój dziecka? Myœlê, ¿e
warto poœwiêciæ chwilê temu zagadnieniu.

Stacje telewizyjne proponuj¹
swojemu odbiorcy: telenowele, reality
show, talk show, seriale, teleturnieje itp.
Od jakiegoœ czasu obserwuje siê bardzo
du¿e zainteresowanie w³aœnie tego typu
programami. Dlaczego lubimy podgl¹daæ
innych, s³uchaæ ich zwierzeñ, interesuje-
my siê ¿yciem wymyœlonych bohaterów
? Uwielbiane telenowele to owszem
barwne i piêkne postacie, mo¿e ciekaw-
sze od monotonii dnia codziennego, ale
zawsze nieprawdziwe. Mo¿e warto za-
tem swoj¹ uwagê poœwiêciæ nie Kiepskim
czy  Forresterom (którzy kradn¹ nam czas
a tak czêsto narzekamy na jego brak),  ale
swoimi najbli¿szymi.

W œwietle ostatnich badañ dzieci,
których rodzice nadmiernie korzystaj¹
z telewizji, mog¹ w przysz³oœci nie da-
waæ sobie rady z normalnym ¿yciem,
gdy¿ same nauczone takiego „telewizyj-
nego ¿ycia” nie bêd¹ potrafi³y rozwi¹zy-
waæ swoich problemów. W ten sposób
odrywaæ siê bêd¹ od rzeczywistoœci.
Dziecko ogl¹daj¹ce telewizjê, nie tylko

W jaki sposób
telewizja kszta³tuje nasze ¿ycie?

wygl¹da jak bezmyœlny pos¹¿ek, ono
naprawdê wtedy nie myœli. Eksperci
nazywaj¹ taki stan syndromem têpego
warzywa.

Dlaczego tak czêsto w wolnych
chwilach wolimy w³¹czyæ dziecku tele-
wizor  zamiast  zorganizowaæ mu cieka-
wie czas? Oczywiœcie, nie chodzi tutaj
o ca³kowit¹ rezygnacjê z ogl¹dania tele-
wizji, ale bardziej przemyœlany wybór
programów przez ni¹ nadawanych.

Co mówi¹ fachowcy o czasie jaki
dziecko mo¿e spêdziæ przed telewizorem.
Oto ich opinia:
* dzieci do lat trzech nie powinny ogl¹-
daæ telewizji,
* dzieci w wieku  od 3 do 5 lat powinny
ogl¹daæ tylko dobranocki,
* 5- 9-latki mog¹ dziennie spêdzaæ oko-
³o 45 minut przed srebrnym ekranem,
* 9-14-latkom pozwólmy spêdziæ 4-5
godzin tygodniowo przed telewizorem.

Jeszcze jedna wa¿na rzecz - tele-
wizja nie musi zastêpowaæ ksi¹¿ki, czy
czasopisma. Nie rezygnujmy z czytania
tylko dlatego, ¿e jest to trudniejsza for-
ma spêdzania czasu wolnego, wymaga-
j¹ca skupienia i uwagi. Dziecko jest
œwietnym obserwatorem, zawsze zrobi to
co jego rodzice. Jeœli nie zobaczy w domu

ksi¹¿ki, czy  czytaj¹cego rodzica, trudno
siê dziwiæ, ¿e w przysz³oœci ta raczej nie
bêdzie go interesowaæ. Nie wymagajmy
wtedy, aby nasza pociecha dobrze siê
uczy³a i nie mówmy, ¿e dziecko jest
 leniwe, dlatego ma z³e stopnie. Mo¿e
winne s¹ te¿ nasze wczeœniejsze zanie-
dbania?

Oczywiœcie nie wszyscy czytaj¹
ksi¹¿ki (a szkoda), tak jak nie wszyscy
kochaj¹ pi³kê no¿n¹, sporty ekstremalne,
czy politykê. Jesteœmy ró¿ni, ale ka¿dy
z nas ma swoje w³asne zainteresowania.
Dla jednych bêdzie to ksi¹¿ka, dla innych
sport, jeszcze inni kochaj¹ fotografiê,
muzykê,  teatr czy wêdrowanie. Tych
p³aszczyzn, na których mo¿emy siê roz-
wijaæ jest wiele. Wa¿ne jednak jest to,
abyœmy zawsze wybierali to co  nas
wzbogaci i sprawi, ¿e bêdziemy siê roz-
wijaæ. Z pewnoœci¹ temu rozwojowi za-
gra¿a nadmierna fascynacja telewizj¹.
Warto siê nad tym zastanowiæ.

                 Opracowa³a Alicja Kustra
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Informacja z wykonania bud¿etu Gminy za 2007 r.
Bud¿et Gminy Tyczyn na 2007 r. uchwalony przez

Radê Miejsk¹ w dniu 8 grudnia 2006 (Uchwa³a Nr III/12/2006)
r. po zmianach dokonanych w ci¹gu roku zosta³ zrealizowany
po stronie dochodowej w wysokoœci                    31.816.821 z³

Wydatki wykonano w kwocie                            29.000.040 z³

Przychody bud¿etowe w 2007 w kwocie        1.158.764 z³
stanowi³y: po¿yczka w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
zaci¹gniêta na budowê kanalizacji w Kielnarowej
w wysokoœci                                                              567.671 z³
oraz wolne œrodki z roku 2006 w kwocie                   591.093 z³

Rozchody -sp³aty wczeœniej zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek wynosi³y                              2.550.468 z³

Zad³u¿enie gminy na koniec 2007 r. wynosi³o    8.396.418 z³
WskaŸnik zad³u¿enia do dochodów wykonanych wyniós³
26,39% (dopuszczalna granica 60%)

W poni¿szym zestawieniu przedstawiono podstawowe wiel-
koœci, które kszta³towa³y sytuacjê finansow¹ Gminy w 2007 r.

Dochody Gminy w 2007 r.

Co sami zgromadziliœmy:

Dochody podatkowe                                               3.048.524 z³
- podatek rolny                                                          715.858 z³
- podatek od nieruchomoœci                                   2.050.412 z³
- podatek leœny                                                            22.036 z³
- podatek od œrodków transportowych                      260.218 z³

Op³aty z mienia komunalnego                                  269.987 z³
- u¿ytkowanie wieczyste                                              47.085 z³
- czynsze z najmu, dzier¿awa                                      98.844 z³
- sprzeda¿ dzia³ek                                                     102.385 z³
- pozosta³e                                                                   21.673 z³

Ró¿ne op³aty                                                             194.828 z³
- op³ata eksploatacyjna                                                   3.545 z³
- op³aty za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu            149.560 z³
- op³ata produktowa                                                      4.928 z³
- op³ata za czynnoœci egzekucyjne                                7.858 z³
- op³aty za wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej
                                                                                    18.850 z³
- op³ata za koncesjê                                                     10.087 z³
Wp³ywy z us³ug                 14.783 z³
- us³ugi opiekuñcze z zakresu pomocy spo³ecznej     14.783 z³
Pozosta³e dochody                                                   237.937  z³
- wp³ywy ze sprzeda¿y „G³osu Tyczyna”,
  dzienników budowy, ksi¹¿ek, folderów                    19.240 z³
- darowizna TUW na zakup samochodu dla OSP         4.000 z³
- zwrot dotacji                                                               7.249 z³
- PUP zwrot refundacji za 2006 r.                                 2.265 z³
- pozosta³e dochody                                                      4.909 z³
- wydatki niewygasaj¹ce z roku 2006                       200.274 z³

Odsetki      91.765 z³
- od œrodków gromadzonych na rachunkach bankowych
                                                                                    79.442 z³
- od nieterminowych wp³at podatkowych                  12.323 z³

Pieniê¿ne darowizny                                                    604.521 z³
- wp³aty inwestycyjne                                                604.521 z³

£¹cznie zgromadziliœmy 4.462.345 z³

Co otrzymujemy:

Udzia³y w podatkach bud¿etu pañstwa                  6.558.096 z³
- udzia³y w podatku PiT                                         6.414.083 z³
- udzia³y w podatku CiT                                              137.749 z³
- 5% udzia³u w dochodach bud¿etu pañstwa                6.264 z³

Dochody pozyskiwane przez Urz¹d Skarbowy      1.028.364 z³
- karta podatkowa                                                         6.645 z³
- podatek od czynnoœci cywilnoprawnych                892.443 z³
- podatek od spadków i darowizn                                 61.418 z³
- op³ata skarbowa                                                        67.858 z³

Subwencje                                                            12.139.209 z³
- oœwiatowa                                                            8.943.198 z³
- ogólna                                                                  3.196.011 z³

Dotacje                                                                    7.070.890 z³
- na administracjê rz¹dow¹                                       106.016 z³
- na przeprowadzenie wyborów                                  25.066 z³
- na opiekê spo³eczn¹                                             5.800.278 z³

 Wyszcególnienie     Plan   Wykonanie        %

 Dochody 3 0.746.766   3 1.816.821    103,48

 Wydatki 29.355.063   29.000.040       98,79

 Nadwy¿ka 1.391.703     2.816.781     202,40

 Przychody 1.158.765     1.158.764     100,00

 Rozchody 2.550.468     2.550.468     100,00

Struktura dochodów Gminy Tyczyn w 2007 r.

                                                           Ci¹g dalszy na stronie 10
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Informacja z wykonania bud¿etu Gminy za 2007 r.

Wydatki wed³ug klasyfikacji
bud¿etowej

  1. Rolnictwo i leœnictwo           45.400 z³
  2. Wodoci¹gi                          960.459 z³
  3. Drogi                               2.758.611 z³
  4. Gospodarka mieszkaniowa 209.532 z³
  5. Administracja publiczna 2.223.961 z³
  6. Bezpieczeñstwo publiczne
    i ochrona przeciwpo¿arowa 164.686 z³
  7. Oœwiata i wychowanie 11.976.738 z³
  8. Pomoc spo³eczna            6.501.181 z³
  9. Ochrona zdrowia                 122.055 z³
10. Kultura i sport               1.349.891 z³
11. Gospodarka komunalna
    i ochrona œrodowiska       2.216.005 z³
12. Obs³uga d³ugu                   351.293 z³
13. Zmiany planów zagospo-
    darowania przestrzennego 120.228 z³

£¹cznie wydaliœmy 29.000.040 z³

Wydatki Gminy w 2007 r.

Wydatki wg kryteriów rodzaju

Inwestycje                           4.436.312 z³
Remonty                                1.811.393 z³
Dotacje udzielone przez Gminê
                                            3.010.652 z³
Wynagrodzenia i pochodne
                                           10.015.817 z³
Œwiadczenia udzielone         5.083.499 z³
Odsetki od zad³u¿enia              351.292 z³
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce  4.291.075 z³

Razem                    29.000.040 z³

Struktura wydatków inwesty-
cyjnych realizowanych w 2007 r.

Wodoci¹gi                               960.459 z³
Drogi                                   1.027.885 z³
OSP (zakup samochodu)           60.000 z³
Sala gimnastyczna gimnazjum
                                                718.640 z³
Urz¹d zakup komputerów          8.414 z³
Dom Samopomocy                    146.169 z³
Kanalizacja                           1.514.745 z³

Razem                        4.436.312 z³
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Wydatek na 1 mieszkañca Gminy w 2007 r.
wyniós³ 1.765 z³

- na oœwiatê                                                               919.123 z³
- na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych             200.000 z³
- podatek akcyzowy                                                    20.407 z³

Refundacja œrodków z programu ZPORR                  555.917 z³
Pomoc finansowa miasta Rzeszowa                             2.000 z³

£¹cznie otrzymaliœmy 27.354.476 z³

Dochód na 1 mieszkañca w 2007 r. wyniós³ 1.936 z³
i by³ wiêkszy od dochodu z 2006 r. o 193 z³
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Wodoci¹gi

Wodoci¹g Hermanowa
                            £azy-Czerwonki

Przeprowadzono przetarg nie-
ograniczony i wybrano na wykonawcê
Przedsiêbiorstwa BUDOMONT £añcut
oraz SANRES Rzeszów. Podpisano umo-
wy i wykonano wodoci¹g z rur PE
o ³¹cznej d³ugoœci 10310 mb wraz z przy-
³¹czami 54 szt i przepompowni¹.
Wydatkowano kwotê  264.882 z³.

Wodoci¹g Kielnarowa - Zawodzie
Opracowano projekt budowlany

wodoci¹gu z przy³¹czami, uzyskano po-
zwolenie na budowê. W przetargu nie-
ograniczonym na wykonawcê robót wy-
brano SANITEX Sp. z o.o. w Tryñczy.
Wykonano wodoci¹g z rur PE o ³acznej
d³ugoœci 1912 mb oraz przy³¹cza 7 kpl.
Wydatkowano kwotê 150.000 z³
(wydatki niewygasaj¹ce 47.871,52 z³).

Wodoci¹g Matysówka
Opracowano projekt budowlany,

uzyskano pozwolenie na budowê.
Wydatkowano kwotê 150.000 z³ (wydat-
ki niewygasaj¹ce 97.019 z³).

Wodoci¹g Tyczyn Mokra Strona
Trwa opracowanie projektu budowlane-
go. Uzyskano prawomocn¹ decyzjê o lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego.
Wydatkowano kwotê 200.000 z³ (wydat-
ki niewygasaj¹ce 196.390,40 z³).

Przepompownia wody w Budziwoju,
ul. Leœna
Opracowano projekt budowlany, uzyska-
no pozwolenie na budowê.
Wydatkowano kwotê 75.577 z³
(wydatki niewygasaj¹ce 69.722,24 z³).

Remont wodoci¹gu staromiejskiego
w Tyczynie, etap IV
Opracowano projekt remontu wodoci¹-
gu starego miasta Tyczyna ul. Podwale,
podpisano umowê z P.B. AWERS
w Zg³obniu i wykonano wodoci¹g z rur
PE o ³acznej d³ugoœci 451 mb.
Wydatkowano kwotê 119.999 z³.

Inwestycje
wykonane w 2007 r.

Drogi

Bia³a

Droga przez wieœ
Wykonano profilowanie drogi oraz
po³o¿ono masê bitumiczn¹ na odcinku
o d³ugoœci 70 mb i szerokoœci 5 mb.
Wydatkowano kwotê 12.814 z³.

Droga Mokra Strona
Wykonano profilowanie drogi, utwardze-
nie kruszywem ³amanym, po³o¿ono masê
bitumiczn¹, wykonano pobocza, odwod-
nienie drogi i zjazdy na d³ugoœci 520 mb
i szerokoœci 3-3,2 mb.
Wydatkowano kwotê 150.609 z³.

Borek Stary - Droga Sklepiska
Wykonano: podbudowê z kruszyw ³ama-
nych (po³o¿ono masê bitumiczn¹), pobo-
cza, odwodnienie, zjazdy na odcinku 540
mb. Wykonano roboty ziemne, pobocza,
zjazdy, przepusty oraz utwardzono dro-
gê ³upkiem i ¿wirem na odcinku 427 mb.
Wydatkowano kwotê 192.755 z³.

Droga Pustki
Wykonano roboty ziemne, za³o¿ono
przepusty, utwardzono drogê kruszy-
wem.
Poniesiono nak³ady na kwotê 8.981 z³.

K³adka
Wykonano remont k³adki dla pieszych na
rzece Strug obok Domu Ludowego.
Wydatkowano kwotê 2.308 z³

Budziwój

ul. Lipowa
Wykonano roboty ziemne polegaj¹ce na
wybraniu koryta drogi, wykonaniu prze-
pustu pod drog¹, podbudowy z kruszyw
³amanych, po³o¿ono masê bitumiczn¹,
wykonano pobocza, zjazdy, odwodnienie
na odcinku 288 mb.
Wydatkowano kwotê 139.936 z³.

ul. Studzianki
Wykonano profilowanie drogi mas¹ as-
faltow¹, pobocza, odwodnienia i zjazdy,
po³o¿ono masê bitumiczn¹ na odcinku
o d³. 432 mb.
Wydatkowano kwotê 80.000 z³.

ul. Witosa
Wyp³acono odszkodowanie za oddanie
czêœci gruntu na poszerzenie drogi
w kwocie 20.760 z³.

Hermanowa

Droga Grunwald
Wykonano podbudowê drogi z kruszyw
³amanych, pobocza na odcinku 197 mb,
po³o¿ono masê bitumiczn¹.
Wydatkowano kwotê 46.410 z³.

Droga Babi Dó³
Wykonano profilowanie drogi, podbudo-
wê z kruszyw ³amanych, przepusty pod
drog¹, odwodnienie wraz z umocnieniem
skarp, zjazdy na odcinku 353 mb, utwar-
dzono pobocza, po³o¿ono masê bitu-
miczn¹.
Wydatkowano kwotê 147.657 z³.

Droga Koœció³ £azy
Wykonano przyczó³ki przy przepuœcie
pod drog¹, profilowanie drogi, podbudo-
wê z kruszyw ³amanych, pobocza, zjaz-
dy, odwodnienie drogi na odcinku 245
mb, po³o¿ono masê bitumiczn¹.
Wydatkowano kwotê 71.558 z³.

Droga Pañskie Pola
Dokonano zap³aty zobowi¹zañ za ro-
boty wykonane w 2006 r. na kwotê
17.501 z³.

Kielnarowa

Droga Zawodzie
Wykonano dwa przepusty pod drog¹
wraz z przyczó³kami, podbudowê z kru-
szyw ³amanych, profilowanie drogi, po-
bocza, zjazdy, bariery ochronne, rowy
odwadniaj¹ce przy drodze, rów odwad-
niaj¹cy od drogi do rzeki Strug, po³o¿o-
no masê bitumiczn¹ na odcinku 473 mb.
Wydatkowano kwotê 145.601 z³.

Droga Zagrody
Wykonano profilowanie drogi, podbudo-
wê z kruszyw ³amanych, kolektor na ro-
wie odwadniaj¹cym na odcinku 40 mb,
pobocza, rowy odwadniaj¹ce, zjazdy,
po³o¿ono masê bitumiczn¹  na odcinku
287 mb.
Wydatkowano kwotê 72.788 z³.

                            Ci¹g dalszy stronie 12
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Droga Obszary Matysówka
Wykonano roboty ziemne polegaj¹ce na
zebraniu poboczy, wyprofilowaniu kory-
ta drogi, utwardzenie drogi ¿wirem i kliñ-
cem, wyciêto krzewy i drzewa na d³ugo-
œci 400 mb.
Wydatkowano kwotê 4.978 z³.

Matysówka

Droga II Strona £any
Wykonano przepust pod drog¹ z krêgów
betonowych wraz ze studzienk¹ kaska-
dow¹ i przyczó³kami betonowymi, pod-
budowê z kruszyw ³amanych, zjazdy do
pól i posesji, po³o¿ono masê bitumiczn¹,
utwardzono pobocza, umocniono skarpy
rowu odwadniaj¹cego p³ytkami oraz ko-
rytkami œciekowymi na d³ugoœci 170 mb.
Wydatkowano kwotê 99.935 z³.

Tyczyn
Droga do oczyszczalni œcieków
Wykonane zosta³y prace polegaj¹ce na
prze³o¿eniu sieci gazowej œredniego ci-
œnienia i sieci wodoci¹gowej, wykona-
niu robót ziemnych polegaj¹cych na wy-
konaniu koryta drogi, wykonano sta-
bilizacjê betonow¹, podbudowê z kru-
szyw ³amanych na d³ugoœci 218,44 mb.
Ze wzglêdu z³e warunki atmosferyczne
i zalecenia inspektora nadzoru pozosta³e
prace zwi¹zane z przebudow¹ drogi zo-
stan¹ wykonane do koñca maja 2008 r.
Wydatkowano kwotê 250.000 z³
(wydatki niewygasaj¹ce 131.849,02 z³).

ul. Pileckich
Wykonano roboty ziemne polegaj¹ce na
wykonaniu koryta w ci¹gu ulicy Pilec-
kich oraz uliczki bocznej, podbudowy z
pospó³ki i kruszyw ³amanych, po³o¿eniu
krawê¿ników, skropieniu nawierzchni,
po³o¿eniu masy bitumicznej, regulacji
studzienki kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej na powierzchni 1176,7 m2.
Wydatkowano kwotê 151.446 z³.

ul. Polna
Wykonano podbudowê z kruszyw ³ama-
nych, obustronne pobocza, odwodnienie,
zjazdy, po³o¿ono masê bitumiczn¹ na od-
cinku 326 mb.
Wydatkowano kwotê 56.891 z³.

ul. Œw. Katarzyny
Wykonano roboty ziemne polegaj¹ce na
wykonaniu koryta drogi, podbudowy

goœci 3478 mb, przykanaliki - 40 szt.,
przepompowniê œcieków - 1 kpl.
Poniesiono wydatki na kwotê 212.504 z³.

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa
Projekt budowlany zosta³ opracowany
przez B.P. RESKO Rzeszów. Uzyskano
pozwolenie na budowê. W drodze prze-
targu nieograniczonego wybrano na wy-
konawcê robót SANITEX Sp. z o.o.
Wykonano kanalizacjê sanitarn¹ z rur
PVC o ³¹cznej d³ugoœci 5747 mb., przy-
kanaliki - 10 szt., przepompownie œcie-
ków - 3 kpl.
Poniesiono wydatki na kwotê 1.075.850 z³.

Kanalizacja sanitarna Borek Stary
Opracowano projekt budowlany kanali-
zacji z przy³¹czami przez RESKO Rze-
szów, uzyskano pozwolenie na budowê.
Poniesiono wydatki na kwotê 2.814 z³.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Osiedla 600-lecia w Tyczynie
Zlecono opracowanie projektu budowla-
nego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Uzyskano decyzjê o lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego.
Poniesiono wydatki na kwotê 8.041 z³.

Kanalizacja sanitarna Tyczyn, rejon
ul. Pu³anek
Podpisano umowê z P.B. AWERS Sp.
z o.o. w Zg³obniu na budowê kanalizacji
sanitarnej i zgodnie z dokumentacj¹ wy-
konano kanalizacjê sanitarn¹ z rur PVC
o d³ugoœci 181 mb, przy³¹cza do budyn-
ków - 4 kpl.
Poniesiono wydatki na kwotê 22.623 z³.

Kanalizacja sanitarna Tyczyn, rejon
ul. Mickiewicza
Zarejestrowano SKB kanalizacji sanitar-
nej, uzyskano kopie mapy zasadniczej do
celów wydania decyzji o lokalizacji in-
westycji celu publicznego.
(Wydatki niewygasaj¹ce 10.000 z³.)

Kanalizacja sanitarna Budziwój
P.B. AWERS w Zg³obniu wykona³o
zgodnie z zawart¹ umow¹ odcinek kana-
lizacji sanitarnej PVC o œrednicy 160 mm
d³ugoœci 96 mb.
Poniesiono wydatki na kwotê 8.855 z³.

Ochotnicze Stra¿e Po¿arne

- zakup drzwi gara¿owych OSP Budzi-
wój Dêbina                                 8.000 z³,
- wydatki maj¹tkowe (zakup samochodu
OSP Kielnarowa)                     52.000 z³.

Administracja samorz¹dowa

Ci¹g dalszy ze strony 11

Informacja z wykonania bud¿etu Gminy za 2007 r.

                          Burmistrz Tyczyna

                 Kazimierz Szczepañski

z pospó³ki i kruszyw ³amanych na odcin-
ku 57,7 mb.
Wydatkowano kwotê 14.993

z³.

ul. Pu³anek
Wykonano kanalizacjê deszczow¹ wraz
z odwodnieniem do kolektora, wykona-
no koryto pod wykonanie chodnika, pod-
budowê z pospó³ki oraz kruszyw ³ama-
nych, osadzono krawê¿niki i u³o¿ono
kostkê brukow¹, umocniono skarpy przy
chodniku na odcinku 204 mb.
Wydatkowano kwotê 99.373 z³.

Sala gimnastyczna
Tyczyn

Budowa hali przy gimnazjum 718.639,84 z³.
Wykonanie przy³¹cza energetycznego do
budynku dydaktycznego oraz sali spor-
towej, wykonano zasilanie obu budyn-
ków 52.940,23, zap³acono za roboty
wykonane w 2006 r. 665.700 z³.

Kanalizacja

Oczyszczalnia œcieków w Tyczynie
Zosta³a opracowana koncepcja projekto-
wa techniczno-technologiczna dla oczysz-
czalni œcieków przez BIOPAX - WBWW
w Warszawie. Uzyskano decyzjê o loka-
lizacji inwestycji celu publicznego.
Poniesiono wydatki na kwotê 150.000 z³
(wydatki niewygasaj¹ce 123.139,68 z³).

Kolektor t³oczny Bia³a - Rzeszów
Zlecono wykonanie map, opracowano
projekt remontu kolektora t³ocznego Bia-
³a P. 1 do Rzeszowa.
Poniesiono wydatki na kwotê 24.058 z³
(wydatki niewygasaj¹ce 23.981,38 z³).

Kanalizacja Hermanowa etap III
Opracowano projekt zamienny dla Her-
manowej - Pañskie Pola. W drodze prze-
targu nieograniczonego na wykonawcê
robót wybrano SANITEX Sp. z o.o.
Gniewczyna £añcucka. Wykonano kana-
lizacjê sanitarn¹ z rur PVC o ³acznej d³u-
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Na niektórych podatnikach spo-
czywa obowi¹zek zap³aty podatku rol-
nego. Jego istotê reguluj¹ doœæ specy-
ficzne zasady.

Kwestie zwi¹zane z tego rodzaju
danin¹ uregulowane zosta³y w ustawie
z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Co do zasady, opodatkowaniu podatkiem
rolnym podlegaj¹ grunty sklasyfikowa-
ne w ewidencji gruntów i budynków jako
u¿ytki rolne lub jako grunty zadrzewio-
ne i zakrzewione na u¿ytkach rolnych,
z wyj¹tkiem gruntów zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alnoœci gospodarczej innej
ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza.

Podstawa opodatkowania
Zgodnie z przepisami ustawy,

podstawê opodatkowania podatkiem rol-
nym dla gruntów gospodarstw rolnych co
do zasady stanowi liczba hektarów prze-
liczeniowych ustalana na podstawie po-
wierzchni, rodzajów oraz klas u¿ytków
rolnych wynikaj¹cych z ewidencji grun-
tów i budynków oraz zaliczenia do okrê-
gu podatkowego. Dla pozosta³ych grun-
tów podstaw¹ opodatkowania jest liczba
hektarów wynikaj¹ca z ewidencji grun-
tów i budynków.

Zasady ustalania podatku rolnego

Dla potrzeb podatku rolnego usta-
lone zosta³y cztery okrêgi przemys³owe.
Zaliczenie do poszczególnego okrêgu na-
stêpuje w zale¿noœci od warunków eko-
nomicznych i produkcyjno-klimatycz-
nych. Od zaliczenia do danego okrêgu
zale¿y ustalona stawka podatku. Kwali-
fikacji do poszczególnych okrêgów po-
datkowych dokonuje minister w³aœciwy
do spraw finansów publicznych w dro-
dze rozporz¹dzenia w porozumieniu
z ministrem w³aœciwym do spraw rolnic-
twa i ministrem w³aœciwym do spraw roz-
woju wsi oraz po zasiêgniêciu opinii Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych.

W celu ustalenia wysokoœci po-
datku nale¿y zastosowaæ tabelê okreœlon¹
w art.4 ust.5 omawianej ustawy. Pod

uwagê nale¿y wzi¹æ rodzaj u¿ytku rol-
nego (grunt orny lub ³¹ki i pastwisko),
jeden z czterech okrêgów podatkowych
oraz klasê u¿ytków rolnych. Ustawa
wskazuje szeœæ klas u¿ytków.
Stawki podatku

Ustawa wskazuje roczne stawki
podatku. W zwi¹zku z tym podatek rol-
ny za rok podatkowy wynosi:
> od 1 ha przeliczeniowego gruntów go-
spodarstw rolnych - równowartoœæ pie-
niê¿n¹ 2,5 kwintala ¿yta,
> od 1 ha pozosta³ych gruntów - równo-
wartoœæ pieniê¿n¹ 5 kwintali ¿yta.

Wartoœci te oblicza siê wg œred-
niej ceny skupu ¿yta za pierwsze trzy
kwarta³y roku poprzedzaj¹cego rok po-
datkowy, na podstawie komunikatu pre-
zesa G³ównego Urzêdu Statystycznego,
og³aszanego w Dzienniku Urzêdowym
Rzeczypospolitej Polskiej Monitor
Polski w terminie 20 dni po up³ywie III
kwarta³u.

W a ¿ n e
Rady gmin s¹ uprawnione do

obni¿enia cen skupu ¿yta przyjmowa-
nych jako podstawa obliczania podat-
ku rolnego na obszarze gminy. Ponad-
to mog¹ one tak¿e zarz¹dzaæ pobór po-
datku rolnego od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz okreœlaæ inka-
sentów i wysokoœæ wynagrodzenia
za inkaso

Podatnicy podatku rolnego:
Podatnikami podatku rolnego s¹

osoby fizyczne, osoby prawne, jednost-
ki organizacyjne, w tym spó³ki niepo-
siadaj¹ce osobowoœci prawnej, bêd¹ce:
- w³aœcicielami gruntów,
- posiadaczami samoistnymi gruntów,
- u¿ytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami gruntów, stanowi¹cych
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa lub jednost-
ki samorz¹du terytorialnego, je¿eli
posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z w³a-
œcicielem, z Agencj¹ W³asnoœci Rol-
nej Skarbu Pañstwa lub z innego tytu-
³u prawnego albo
b) jest bez tytu³u prawnego, z wyj¹t-
kiem gruntów wchodz¹cych w sk³ad
Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañ-
stwa lub bêd¹cych w zarz¹dzie Lasów
Pañstwowych; w tym przypadku po-
datnikami s¹ odpowiednio jednostki
organizacyjne Agencji W³asnoœci Rol-
nej Skarbu Pañstwa i Lasów Pañstwo-
wych.

Je¿eli grunty znajduj¹ siê w po-
siadaniu samoistnym, obowi¹zek po-
datkowy w zakresie podatku rolnego
ci¹¿y na posiadaczu samoistnym.

Podstawa prawna
Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku
 rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969
 z póŸn. zm.).

 „Gazeta Prawna” z 8 kwietnia 2008 r.

Zawiadomienie
Okrêgowy Zwi¹zek Hodowców

Koni w Rzeszowie uprzejmie zawiada-
mia, ¿e w podanych ni¿ej terminach
i miejscowoœciach powiatu rzeszowskie-
go organizuje Wiosenne Przegl¹dy
Hodowlane Koni tj.:
> opis Ÿrebi¹t rocznika 2006 i 2007 do
paszportu (koszt paszportu 59,40 + op³ata
pocztowa),
> przegl¹dy selekcyjne m³odzie¿y 1 i 2
letniej,
> wpis do ksi¹g i rejestrów klaczy m³o-
dych (op³ata 50 z³ od klaczy),
> przegl¹d klaczy starszych wpisanych
do ksi¹g - weryfikacja pomiarów i boni-
tacji (op³ata 30 z³ od klaczy),
> opis koni starszych bez pochodzenia
celem wystawienia paszportu (op³ata
59,40 z³ + op³ata pocztowa).

Na ustalone miejsca prosimy do-
prowadziæ konie wg wy¿ej wymienio-
nych grup wraz z posiadanymi dokumen-
tami: klacze starsze ze œwiadectwami
wpisu do ksi¹g oraz paszportami, konie
m³ode z paszportami, Ÿrebiêta do opisu
wy³¹cznie ze œwiadectwami pokryæ!

Prosimy te¿ o przygotowanie
wczeœniej wype³nionych wniosków -
zg³oszeñ koni do Rejestru (druki na stro-
nie www.pzhk.pl, ww.ozhk.rzeszow.pl).

Klacze nowolicencjonowane ras
pó³krwi (m³p., sp., wlkp.) oraz œl¹skiej
i zimnokrwistej poddane zostan¹ polo-
wym próbom dzielnoœci zgodnie z pro-
gramami hodowlanymi.

O organizowanych opisach i prze-
gl¹dach powiadamiamy wszystkich za-
interesowanych w³aœcicieli koni.
Hermanowa 469 - przegl¹d u p. R. Jam-
roza dnia 22 kwietnia br. o godz. 9.00.
Matysówka - przegl¹d plac k/lasu dnia
23 kwietnia 2008 r. o godz. 9.00.

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
Tyczyna s¹ do odebrania w kasie
Urzêdu Miejskiego.

                             Kierownik OZHK

                     mgr in¿. Marek Giba³a
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Bezrobociem nazywamy
zjawisko braku pracy zarobko-
wej dla osób zdolnych do pracy
i jej poszukuj¹cych. Jest jednym
z najpowa¿niejszych i najwiêk-
szych problemów gospodar-
czych naszego kraju. Jest zjawi-
skiem negatywnym, gdy¿ ozna-
cza marnotrawstwo si³y robo-
czej. Bezrobotni nie wytwarzaj¹
dóbr i us³ug, ale uczestnicz¹
w ich podziale. Otrzymuj¹ za-
si³ki wyp³acane z bud¿etu pañ-

Bezrobocie w Gminie w I kwartale 2008 r.

wymownie, jak niebezpieczeñstwo utar-
ty pracy lub trudnoœci w jej znalezieniu
zmuszaj¹ wielu ludzi do nadrobienia za-
leg³oœci lub zaniedbania w dotychczaso-
wym wykszta³ceniu.

Pozytywne psychospo³eczne
skutki bezrobocia wyzwalaj¹ konkuren-
cjê miêdzy poszukuj¹cymi pracy, zw³asz-
cza, gdy chodzi o atrakcyjne i dobrze
p³atne miejsca zatrudnienia, pobudzaj¹c
bezrobotnych do wiêkszej dba³oœci
o wybór zawodu i podnoszenie kwalifi-
kacji. Bezrobocie redukuje tak¿e samo-
wolne porzucanie pracy i os³abia nie-
zdrow¹ konkurencjê zak³adów pracy,
które staraj¹ siê pozyskaæ pracowników
oferuj¹c im lepsze zarobki i korzyst-
niejsz¹ formê zatrudnienia.

Analizuj¹c zestawienia w powy¿-
szej tabeli, zauwa¿amy niewielki spadek
bezrobocia w stosunku do ubieg³ego
kwarta³u (10,4%). Wp³yw na zaistnia³¹
sytuacjê ma na pewno rozpoczynaj¹cy siê
sezon na prace sezonowe, przy których
wielu bezrobotnych podejmuje czasowe
zatrudnienie. Najwiêkszy wskaŸnik bez-
robocia odnotowujemy w Hermanowej,
natomiast najmniej bezrobotnych za-
mieszkuje Budziwój. Owa sytuacja po-
wtarza siê ju¿ od kilku lat, gdzie miesz-
kañcom miejscowoœci bezpoœrednio
przylegaj¹cych do Rzeszowa, ³atwiej
znaleŸæ pracê, ze wzglêdu na lepszy i tañ-
szy dojazd, a tak¿e lepiej rozwijaj¹ce siê
ma³e przedsiêbiorstwa.

Co roku PUP w Rzeszowie uru-
chamia szeroki wachlarz pomocy, o któr¹
ubiegaæ siê mog¹ bezrobotni jak i te¿
pracodawcy chc¹cy ich zatrudniæ. Praco-
dawcy mog¹ sk³adaæ wnioski na prace in-
terwencyjne, sta¿e, przygotowanie zawo-
dowe, natomiast osoby pozostaj¹ce bez
pracy, zapisaæ siê na kurs, czy szkolenie.

Wszelkie informacje mo¿na uzy-
skaæ w GCP w Tyczynie ul. Rynek 25.

powoduj¹cym drena¿ finansów publicz-
nych na zasi³ki i inne œwiadczenia socjal-
ne, z drugiej jest stanem negatywnym dla
prawid³owego funkcjonowania polskich
rodzin. Powoduje ono, ¿e ludzie pocz¹t-
kowo ¿yj¹ nadziej¹ na lepsze jutro i ko-
rzystaj¹ z zasi³ków lecz w miarê up³ywu
czasu pozostawania bez pracy popadaj¹
w zniechêcenie i „rozpacz nêdzy”.

Spo³eczne skutki bezrobocia s¹
bardzo znacz¹ce. Brak miejsc pracy, z³e
warunki ¿ycia i œrodowiska, bieda i izo-
lacja prowadz¹ do powstania na takich
obszarach tzw. wspólnot rozpaczy. Lu-
dzie tacy nie maj¹ ani nadziei na przy-
sz³oœæ, ani doœæ œrodków do ¿ycia. Im
d³u¿ej ktoœ pozostaje bez pracy, tym
mniej staje siê interesuj¹cy dla pracodaw-
ców, poniewa¿ jego umiejêtnoœci, kwa-
lifikacje i doœwiadczenie stopniowo siê
dezaktualizuj¹. Wynika to z uprzedzenia
pracodawców do ludzi ¿yj¹cych przez
d³u¿szy czas z zasi³ku lub z zapomogi.
Pojawiaj¹ce siê na rynku nowe miejsca
pracy otrzymuj¹ przewa¿nie osoby bez-
robotne dopiero od niedawna, m³ode
i ciesz¹ce siê dobrym zdrowiem. Trud-
noœci ze znalezieniem pracy maj¹ rów-
nie¿ absolwenci, którzy chc¹ podj¹æ
pierwsza pracê w swoim ¿yciu. Praco-
dawca woli zatrudniæ osobê bardziej do-
œwiadczon¹ i ze sta¿em pracy, ni¿ tak¹,
któr¹ nie pracowa³a w zawodzie.

Bezrobocie wymusza wœród za-
trudnionych zdyscyplinowan¹ i bardziej
wydajn¹ pracê. Sk³ania te¿ wielu do na-
uki i podnoszenia swoich kwalifikacji.
Zbyt wiele kierunków studiów zoriento-
wanych jest na ogólne wykszta³cenie,
a s³abo przystosowanych do faktyczne-
go zapotrzebowania na pracê. Pozosta-
wanie bezrobotnym coraz czêœciej sk³a-
nia m³odych ludzi do zdobywania kwa-
lifikacji daj¹cych wiêksz¹ szansê na zna-
lezienie lepiej p³atnej pracy. Du¿a iloœæ
szkó³ niepañstwowych, kszta³c¹cych
g³ównie w systemie zaocznym œwiadczy

stwa, który dodatkowo ponosi straty
z tytu³u nie p³aconych przez bezrobot-
nych podatków. Bezrobocie prowadzi do
pogorszenia warunków ¿yciowych bez-
robotnych i ich rodzin. Bezrobotni pod-
legaj¹ procesom frustracji i degradacji
spo³ecznej co mo¿e byæ Ÿród³em patolo-
gicznych zjawisk spo³ecznych.

Jedn¹ z przyczyn trudnej sytuacji
na rynku pracy jest brak nowych miejsc
pracy oraz  niskie tempo wzrostu gospo-
darczego.

Drugi wa¿ny czynnik to wzrost
zasobów ludzkich . Wg prognozy ludno-
œci Polski na lata 1999-2030 wiek zdol-
noœci do pracy osi¹gaj¹ aktualnie najlicz-
niejsze roczniki m³odzie¿y urodzonej
w okresie wy¿u demograficznego w la-
tach 80-tych. Na rynek co roku nap³ywa
kolejna fala osób m³odych, które maj¹
trudnoœci z podjêciem pracy. Pracodaw-
cy niechêtnie zatrudniaj¹ osoby nie ma-
j¹ce sta¿u pracy, mimo, i¿ posiadaj¹ one
kwalifikacje, czasami wy¿sze ni¿ aktu-
alnie zatrudnieni pracownicy.

Kolejny istotny czynnik dla ryn-
ku pracy w Polsce to wysoki odsetek lud-
noœci zamieszka³ej na wsi. Wg danych
GUS na koniec 2006 r. liczba ta stanowi-
³a 14,2 mln (38% ogó³u ludnoœci Polski).
Rynek pracy na wsi jest mniej podatny
na zmiany, dlatego bezrobocie na wsi jest
trwalsze i ma nieco inny charakter ni¿
w mieœcie. Oprócz bezrobocia rejestro-
wanego na wsi wystêpuje bezrobocie
ukryte. Jest ono efektem braku motywa-
cji do przebywania w rejestrach urzêdów
pracy ze wzglêdu na trudnoœci finanso-
we (koszty dojazdów), jak równie¿ du¿a
czêœæ ludnoœci wiejskiej nie jest upraw-
niona do rejestrowania w urzêdach
poniewa¿ posiada gospodarstwo rolne
o powierzchni wiêkszej ni¿ przewiduje
ustawa.

Bezrobocie jest powa¿nym pro-
blemem ekonomicznym, z jednej strony
jest ciê¿arem dla ca³ej gospodarki i kraju                           El¿bieta WoŸniak

B+Z B-Z 

Miejscowość 
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Razem 

Stopa 

bezrobocia 

(w %) 

Biała 5 8 46 24 83 6,9 

Borek stary 6 4 49 38 97 10,1 

Budziwój 9 6 73 50 138 6,2 

Hermanowa 7 8 80 78 173 12,1 

Kielnarowa 8 6 48 41 103 9,7 

Matysówka 8 5 46 28 87 10,5 

Tyczyn 7 6 121 83 217 10,2 

Ogółem 50 43 463 342 898 9,2 
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Jeœli szukasz pracy...
 Nazwa stanowiska       numer oferty
- kierowca B         2114
- serwisant-instalator         2113
- prasowaczka         2112
- piekarz         2111
- krawcowa         2110
- pakowacz         2107
- spec. ds. inwestycji         2106
- sprzedawca         2105
- elektryk         2104
- szwaczka-prasowaczka         2103
- zbrojarz         2100
- technolog robót
 wykoñczeniowych                      2099
- nauczyciel biologii         2098
- pracownik administracyjny       2096
- magazynier         2095
- recepcjonistka         2094
- hydraulik-sprzedawca         2093
- przedstawiciel handlowy         2087

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.

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.

Firma Creator Sp. z o.o. zaprasza
do udzia³u w bezp³atnych szkoleniach
z zakresu nowych technologii informa-
tycznych. W ci¹gu 140 godzin dydak-
tycznych mo¿ecie Pañstwo nauczyæ siê
m.in.:
> jak radziæ sobie z popularnymi progra-
mami biurowymi (Word, Exel, Power
Point, Access),
> jak poruszaæ siê po Internecie,
> jak korzystaæ z komunikatorów inter-
netowych,
> jak obs³ugiwaæ skaner, drukarkê, na-
grywarkê, aparat cyfrowy, telefon komór-
kowy.

W szkoleniach mog¹ wzi¹æ udzia³
pracuj¹ce osoby doros³e, powy¿ej 45
roku ¿ycia, zamieszka³e w województwie
podkarpackim i posiadaj¹ce co najwy¿ej
œrednie wykszta³cenie. Szkolenia bêd¹
organizowane poza godzinami pracy
uczestników. Pierwszeñstwo udzia³u
w projekcie bêd¹ mia³y osoby, które nie
obs³uguj¹ komputera b¹dŸ obs³uguj¹ go
w stopniu podstawowym.
Uczestnicy otrzymaj¹:
> zwrot kosztów dojazdów do miejsca
szkolenia,

> wy¿ywienie (ciep³y posi³ek i serwis
kawowy),
> materia³y szkoleniowe: ksi¹¿ki, notat-
nik, p³yty CD, d³ugopis, etc.
> po zakoñczeniu szkolenia i po pozy-
tywnym zdaniu egzaminu koñcowego
uczestnicy otrzymaj¹ zaœwiadczenia
o ukoñczeniu kursu oraz zaœwiadczenia
potwierdzaj¹ce posiadane kwalifikacji
w obrêbie zawodu Pracownik obs³ugi
biurowej (zgodnie z Rozporz¹dzeniem
MEN z dnia 03.02.2006 r.).

Szkolenie przygotowuje do egza-
minu z Europejskiego Certyfikatu Umie-
jêtnoœci Komputerowych (ECDL).

Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt z Burem Projektu CREATOR
w Rzeszowie, przy ul. Lisa Kuli 1 (parter),
      tel. 017-852-32-02,
    www.creator-polska.eu,
      e-mali: rzeszow@creator-polska.eu
Projekt jest wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego.

                          Anna Ziêtek
                       Specjalista ds. rekrutacji

So³tys wsi Kielnarowa
Janusz P³odzieñ

przyjmuje mieszkañców w ka¿dy
czwartek w godz. 18.00-20.00
w biurze w Domu Ludowym

   So³tys wsi Hermanowa
Marta Leniart

  pe³ni dy¿ury w ka¿dy poniedzia³ek
          w godz. 9.00-11.00 w DL

Dy¿ury so³tysów

Burmistrz  Tyczyna
   Kazimierz Szczepañski

przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów

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

Miejsko-Gminny Oœrodek
Kultury w Tyczynie

wynajmie pomieszczenia
w Domach  Ludowych:

- w Borku Starym,
- w Hermanowej.

Przetarg odbêdzie siê 29 kwietnia
2008 r. o godz. 10.00.

Informacje pod nr tel. 017-22-19-363.

Uwaga czytelnicy!

Nastêpny numer „G³osu Tyczyna”
uka¿e siê z dat¹
4 maja 2008 r.

Termin sk³adania tekstów na dyskiet-
ce lub CD up³ywa

25 kwietnia 2008 r.
Zdjêcia mile widziane.
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Tenis sto³owy

5 i 6 kwietnia br. we Frysztaku ro-
zegrane zosta³y Mistrzostwa Wojewódz-
twa Kadetów. Wspania³y sukces odnie-
œli w nich zawodnicy Jaru”, którzy zdo-
byli najwiêcej medali, a ¿yciowy sukces
zanotowa³a Dorota Rz¹sa zdobywaj¹c
wszystkie mo¿liwe do zdobycia z³ote
medale indywidualnie, w deblu, mikœcie
oraz w dru¿ynie. Z³oty medal indywidu-
alnie zdoby³ równie¿ Dariusz Dro¿d¿.

Oba tytu³y dla Kielnarowej zdo-
byte zosta³y po bardzo zaciêtych 7 seto-
wych pojedynkach. Dorota pokona³a 4:3
Dominikê Wenc z KKTS MOSiR Kro-
sno i obie te zawodniczki reprezentowaæ
bêd¹ Podkarpacie w turnieju pó³fina³o-
wym do Ogólnopolskiej Olimpiady M³o-
dzie¿y. Na trzecim miejscu uplasowa³a
siê inna zawodniczka „Jaru” Jagoda Zie-
miañska. Równie¿ awans na pó³fina³
wywalczy³ Dariusz Dro¿d¿ wspólnie
z Micha³em Wojnarem z KSTS Kontap
Krosno, którego w finale pokona³ 4:3. Na
miejscach 5-8 uplasowa³ siê inny zawod-
nik Kielnarowej Micha³ Lekan. Dro¿d¿
z Rz¹s¹ zwyciê¿yli równie¿ w mikœcie
pokonuj¹c w finale 3:0 parê S³awomir
Niemiec - Strzelec Frysztak i Dominika
Wenc. Natomiast w deblach dziewczyny
z Kielnarowej Rz¹sa i Ziemiañska poko-
na³y 3:2 parê KKTS MOSiR Krosno
Dominikê Wenc i Anitê Stapiñsk¹ zaœ
ch³opcy Dro¿d¿ i Lekan zajêli 3 miejsce.

Nastêpnego dnia odby³y siê gry
dru¿ynowe, w których reprezentantki
Kielnarowej (Rz¹sa i Ziemiañska) po-
nownie zwyciê¿y³y 3:2 KKTS MOSiR
Krosno zaœ ch³opcy (Dro¿d¿ i Lekan)
ulegli w finale KSTS Kontap Krosno 3:0.
Niemniej jednak obie nasze dru¿yny rów-
nie¿ wyst¹pi¹ w turnieju pó³fina³owym
do OOM, który odbêdzie siê 2 maja br.
w Krakowie.

S³owa uznania nale¿¹ siê trenero-
wi Gracjanowi Nowakowi, który œwiet-
nie przygotowa³ i prowadzi³ tych zawod-
ników podczas mistrzostw. Oby teraz
uda³o siê wywalczyæ awans na Ogólno-
polsk¹ Olimpiadê M³odzie¿y, która od-
bêdzie siê w maju w Brzegu Dolnym.

W Mistrzostwach Polski w Ostru-
dzie gra³a inna reprezentantka „Jaru”
Magdalena Brzezowska. Wœród najlep-
szych 48 zawodniczek m³odzie¿owych
w Polsce zajê³a miejsca w przedziale 25-
32, zaœ w deblu i mikœcie 17-24.

ObwoŸna zbiórka
odpadów niebezpiecznych

Prosimy o przyniesienie w dniach
26 i 27 maja 2008 r. do obwoŸnego punk-
tu zbiórki (samochód Gospodarki Komu-
nalnej B³a¿owa) odpadów niebezpiecz-
nych produkowanych w domach.

Harmonogram odbioru
odpadów niebezpiecznych

> Hermanowa (ko³o Domu Ludowego),
              26 maja br.  w godz. 8.00-11.00,
> Tyczyn - przy Urzêdzie Miejskim
              26 maja br., w godz. 8.00-11.00
> Budziwój przy sklepie Delikatesy Cen-
trum - ul. B³. ks. Kowalskiego
             26 maja br., w godz. 11.30-14.30
> Bia³a - pêtla autobusowa linii 8
            26 maja br., w godz. 11.30-14.30
> Borek Stary - ko³o Domu Ludowego

   27 maja br., w godz. 8.00-11.00
> Kielnarowa - ko³o Domu Ludowego

  27 maja br., w godz. 8.00-11.00
> Matysówka - ko³o Domu Ludowego
            27 maja br., wgodz. 11.30-14.30

Wykaz odpadów niebezpiecznych:
- zu¿yte baterie i akumulatory,
- odpady zawieraj¹ce rtêæ (termometry,
lampy rtêciowe, œwietlówki, prze³¹czniki),
- rozpuszczalniki organiczne, œrodki
czyszcz¹ce itp. i opakowania po nich,
- œrodki ochrony roœlin (owadobójcze,
chwastobójcze itp.) i opakowania po nich,
- resztki farb, lakierów, klejów, œrodków
do konserwacji i ochrony drewna itp.,
- opakowania po aerozolach, pozosta³o-
œci po domowych œrodkach do dezynfekcji,
- zu¿yte oleje smarowe, œrodki do kon-
serwacji metali itp.,
- ró¿ne odczynniki chemiczne np. foto-
graficzne wraz z opakowaniami,
- przeterminowane lub tylko czêœciowo
wykorzystane leki,
- sprzêt AGD wielkogabarytowy (ch³o-
dziarki, zamra¿arki, lodówki, pralki itp.),
- sprzêt AGD ma³ogabarytowy (odkurza-
cze, ¿elazka, tostery, zegary, itp.),
- sprzêt komputerowy (komputery, dru-
karki, ksera, laptopy, myszy, klawiatury),
- sprzêt RTV narzêdzia (telewizory, ra-
dia, telefony, zabawki elektroniczne),
- elektronarzêdzia (wiertarki, pi³y itp.).

Bezp³atna zbiórka dotyczy wy³¹cznie odpadów niebezpiecznych
pochodz¹cych z indywidualnych gospodarstw domowych!!!

27 kwietnia 2008 r. pod patro-
natem Burmistrza Tyczyna i Staro-
sty Powiatu Rzeszowskiego
odbêd¹ siê

II Otwarte Mistrzostwa Zespo³ów
Cheerleaders

Województwa Podkarpackiego.

Miejscem imprezy bêdzie
halia sportowo-widowiskowa przy
Publicznym Gimnazjum w Tyczynie.
       Pocz¹tek - godz. 15.00.

Organizatorzy:
* Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
                                   w Tyczynie,
* Uczniowski Klub Sportowy
    przy Szkole Podstawowej
                                   w Tyczynie,
* Publiczne Gimnazjum
                                   w Tyczynie

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

Pomagam
bezpiecznie  schudn¹æ

Zadzwoñ lub napisz
        Tel.  606-282-740,

e-mali: wojtekcfh@wp.pl

Dorota Rz¹sa czterokrotn¹
z³ot¹ medalistk¹ mistrzostw woje-
wództwa.
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            W drugim semestrze br. szkolnego uczniowie i uczen-
nice naszej szko³y rywalizowali w wielu dyscyplinach sporto-
wych. Po feriach zimowych, 8 lutego br. w hali sportowej ty-
czyñskiego gimnazjum uczniowie Zespo³u Szkó³ rozegrali ko-
lejny turniej pi³ki no¿nej o Mistrzostwo Szko³y. W rozgryw-
kach wziê³o udzia³ 8 dru¿yn klasowych, graliœmy w dwóch
grupach, zwyciêzcy których walczyli o tytu³ najlepszej dru¿y-
ny. Po emocjonuj¹cych spotkaniach wy³oniono liderów grup.

I tak - w finale B o III miejsce walczy³y ekipy klas  Ib
i IIIad. Ostatecznie III lokatê  zajêli  pi³karze Ib, którzy grali
w sk³adzie: Artur Bartoñ, Dawid Œl¹czka, Szymon Leœniak,
Bartek Janus, Krzysztof Haczela, Krzysztof Rakoczy, Se-
bastian Ryba. Pojedynek fina³owy by³  jak niezwykle zaciêty
i trzyma³ nas w napiêciu do koñcowego gwizdka. Mistrzem
szko³y kolejny raz z rzêdu zosta³a kl. IIIb (Wojciech W¹sik,
Tomasz Kêdzior, Artur Filip, Mateusz Kowalski, Szymon
Toton, Artur Fornal, Pawe³ Filipek).

II lokatê wywalczyli pi³karze kl. IIb - Tomasz £yko,
Tomasz Ostrêga, Marcin Wiater, S³awek Smela, Bogus³aw
Gajda, Krystian Kwolek, Daniel P³onka. „Królem strzelców”
szkolnego turnieju zosta³  Tomasz £yko z kl IIb.

Zespó³ Szkó³ w Tyczynie

Szkolne turnieje Sportowe

                                                         Halina  Kielich

          W klasyfikacji ch³opców najlepszymi okazali siê siatka-
rze kl. IIIb, którzy wygrali wszystkie swoje mecze, a wyst¹pili
w sk³adzie: Szymon Toton, Wojciech W¹sik, Tomasz Kêdzior,
Artur Filip, Pawe³ Filipek, Mateusz Kowalski, Micha³ Czar-
nik. II miejsce wywalczy³a kl. Ic (£ukasz Homa, Pawe³ Pie-
ni¹¿ek, Rafa³ Szyde³ko, Kamil Dudek, Mateusz £yszczek,
Waldemar Kopiec, Hubert Zoremba), a trzecia by³a kl. IIIc
(Kamil Przepióra, Mateusz Zieliñski, Grzegorz Wa³êsa,
Witold Pogoda, Karol Chohura, Dawid Borkowski). Na ko-
lejnych  lokatach uplasowa³y siê klasy: Ib, IIb, IIc, IIa, IIIad.

Swój udzia³ w Pucharze Polski zakoñczy³y kobiety
„Jaru”, które przegra³y u siebie z I ligowym KKTS Krosno
4:1, a jedyny punkt zdoby³a Dorota Rz¹sa pokonuj¹c br¹zow¹
medalistkê mistrzostw woj. seniorek Nataliê Stasik potwier-
dzaj¹c dobra formê i sprawiaj¹c du¿¹ niespodziankê.

Medaliœci Mistrzostw Województwa Kadetów, od lewej: Dariusz
Dro¿d¿, Micha³ Lekan, Dorota Rz¹sa, Jagoda Ziemiañska

                                                         Ryszard Rz¹sa

Na kolejnych miejscach uplasowa³y siê reprezentacje klas IIIad,
IIIc, IIa, Ic, IIc.
           W marcu rozegrano dwa turnieje pi³ki siatkowej. Za-
równo wœród ch³opców jak i dziewcz¹t by³o bardzo emocjonu-
j¹co. Wszystkie reprezentacje klasowe stara³y siê zaj¹æ jak naj-
lepsze lokaty.
          W kat. dziewcz¹t zwyciê¿y³y siatkarki z klasy IIb (Jo-
anna Szostecka, Karolina Klocek, Paulina Pietraszek, Ane-
ta Filipek, Agnieszka W³och, Ma³gorzata Piersiak, Zuzan-
na Cedzid³o) przed kl. Ic (Beata Siry, Agnieszka Józefczyk,
Kinga Grobelny, Anna Zieliñska, Edyta Conio, Marta No-
wak, Edyta Matyja) i III miejsce dla kl. IIIb ( Dominika Kwo-
lek, Sylwia Lech, Dorota Foremny, Anna Ma³oziêæ, Mario-
la Banaœ, Magdalena Nalepa, Agnieszka Szczêch). Kolejne
miejsca zajê³y klasy: Ib,IIc, IIIad araz IIIc.

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 - Elektrocie-
p³ownia (1-4)
23 kolejka - 3/4 maja
B³a¿owianka - Strug (2-2)
Herman - Grodziszczanka (0-3)
24 kolejka 10/11 maja
Jednoœæ - Herman (0-2)
Strug Tyczyn - Strumyk (0-1)

Terminarz, V liga,

Wiosna 2008

Pi³ka no¿na

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 (0-0)
Górnovia - Herman (0-0)
28 kolejka - 31 maja/1 czerwca
Herman - Start (2-0)
Crasnovia - Strug (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 (5-3)
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O G £ O S Z E N I A

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ

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

Sprzedam dzia³kê o pow. 28 arów, Tyczyn Zagrody.
(273/3)                            Tel. 017 -22-99-727

Kupiê dzia³kê do 10 arów na terenie gminy Tyczyn.
(274/3)                            Tel. 017 -22-93-601

Pilnie poszukujê opiekunki do 11-miesiêcznego
dziecka w Borku Starym.
(99/3)                                          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.
(275/3)               Tel. 017 22-99-524 w godz. 8.00-10.00

Sprzedam dzia³kê (rekreacja, hodowla) o pow. 58 arów
w Kielnarowej - blisko lasu.
(276/2)                    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.
(277/2)                                                 Tel. 788-987-478

Sprzedam dzia³kê 24 arów w Brzezówce, gm. Hy¿ne.
(279/1)                                                  Tel. 787-884-565

Sprzedam dzia³kê 14 arów w Tyczynie.
(278/1)                                                  Tel. 512-420-521

Technik sztuk plastycznych wykonuje: zaproszenia,
reklamy, dekoracje okolicznoœciowe.
(100/1)      Tel. 017 85-49-952; 608-377-409

     Sklep MEWA 2
 Tyczyn, ul. Grunwaldzka 39a
                        obok stacji ORLEN
                        tel. 017-22-91-444

SKUTER-y
  QUADY
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