Wyniki finansowe`2003

Powód
do satysfakcji
Po zakoñczeniu roku 2003 oraz
dokonaniu niezbêdnych ksiêgowañ koñcz¹cych rok kalendarzowy i finansowy
mo¿na oceniæ i podaæ do wiadomoci
publicznej jego podstawowe wyniki finansowe (ostateczne wyniki finansowe bêd¹
znane na koniec lutego br.).
Dochody gminy za rok 2003 wynios³y 20.643.233 z³, wydatki 21.750.820
z³, natomiast zobowi¹zania 7.653.144 z³.
Prezentuj¹c tabelê 1 (str. 4), ukazuj¹c¹ dochody, wydatki i zad³u¿enie gminy w latach 2000-2003 pragnê zwróciæ uwagê na
realizacjê zobowi¹zañ do dochodów ogó³em w % (kolumna 10). Wskanik ten od
kilku lat kszta³tuje siê na bardzo wysokim
poziomie i w 2003 r. tylko nieznacznie uda³o
siê go obni¿yæ. Wed³ug danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wskanik ten za rok 2002 wyniós³
38,2% i w grupie miast-gmin, licz¹cej
29 gmin z województwa podkarpackiego,
by³ to najwy¿szy wskanik po Ropczycach (49,56%). Poni¿ej znalaz³y siê Brzozów (33,01%), B³a¿owa (28,86%). Najni¿sze wskaniki w grupie posiadaj¹: Kañczuga (3,21%), Pilzno (5,12%), Rudnik nad
Sanem (5,31%); redni wskanik dla grupy - 18,42%. W grupie gmin wiejskich,
licz¹cej 115 gmin, redni wskanik za rok
2002 wyniós³ 13,36% i tylko dwie gminy
posiadaj¹ wskanik wy¿szy od naszego.
Dane zawarte w opracowaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazuj¹ jednoznacznie, i¿ nale¿ymy do jednej z najbardziej zad³u¿onych gmin w województwie
podkarpackim i fakt ten bêdzie mia³ bardzo istotny i niestety negatywny wp³yw
na nasz¹ zdolnoæ pozyskiwania funduszy unijnych w najbli¿szych latach.
Ci¹g dalszy na stronie 4-5

Dotacje z PHARE i SAPARD

Inwestycje w Hermanie

Dobieg³a koñca modernizacja i rozbudowa Zak³adów Miêsnych Herman
w Kielnarowej. Na uroczystoæ zakoñczenia inwestycji zjecha³o wielu znamienitych
goci, m.in. minister rolnictwa Wojciech
Olejniczak, szef Agencji Nieruchomoci
Rolnych Zdzis³aw Siewierski, prezes
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Marek Pomajda, szef rzeszowskiego oddzia³u ARiMR Stanis³aw Dubas
oraz wojewoda podkarpacki Jan Kurp.
Zebrani podkrelali bardzo szybkie
tempo inwestycji i wykorzystanie szansy,
jak¹ przedsiêbiorcom bran¿y przetwórczej
daje SAPARD. Inwestycje w Hermanie
kosztowa³y 7 mln z³, z czego ponad 2 mln
firma otrzyma³a z programu SAPARD, a ok.
700 tys. z³ z programu PHARE. Jest to jedna z wiêkszych tego typu inwestycji na
Podkarpaciu.
ZM Herman powsta³y w 1996 r.
Swoje wyroby w 75% sprzedaj¹ na rynku

krajowym, natomiast 25% produkcji eksportuj¹ do krajów Europy Wschodniej.
Zak³ad posiada tak¿e uprawnienia do eksportu poza pañstwami Unii Europejskiej.
Na terenie Podkarpacia znajduje
siê 40 sklepów firmowych, ponadto zak³ad swoje wyroby sprzedaje za porednictwem przedstawicieli handlowych
dzia³aj¹cych na terenie województwa posiada ok. 400 placówek detalicznych
i ok. 40 hurtowni patronackich na terenie
Dolnego i Górnego l¹ska, województwa
³ódzkiego, wiêtokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego. Swoje wyroby eksportuje na Ukrainê i do Azerbejd¿anu. Niedawno firma znalaz³a siê w czo³ówce rankingu polskich eksporterów.
Zatrudnienie w kielnarowskim zak³adzie ma 340 osób. Firma posiada certyfikaty ISO 9001 i HACAP.
(kb.)

Start do unijnych
pieniêdzy

cji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Termin sk³adania wniosków
up³ywa 25 maja br.
Od 15 kwietnia do 15 czerwca br.
trzeba bêdzie w swoim powiatowym biurze ARiMR z³o¿yæ drugi wniosek - o p³atnoci obszarowej i uzupe³niaj¹cej, na
podstawie wziêtego z geodezji wypisu
(bezp³atnie) rejestru gruntów i na tej
podstawie w odpowiednim formularzu
opisaæ wszystkie dzia³ki rolne, ³¹cznie
z powierzchni¹ i rodzajem upraw.
Komu dop³aty i za co
Dop³aty obszarowe przys³ugiwaæ
bêd¹ tym rolnikom, którzy posiadaj¹ m.in.
1 hektar oraz uzupe³niaj¹ce do nich, np.
na uprawy tytoniu, ziemniaków skrobiowych przekraczaj¹ce 10 arów. Z dop³at
wy³¹czone s¹ m.in. dzia³ki siedliskowe,
uprawy wikliny, wierzby energetycznej,

Rolnicy mog¹ ju¿ sk³adaæ wnioski
o wpis do ewidencji. Kolejnoæ jest taka:
najpierw rolnik musi wzi¹æ i wype³niæ
wniosek o nadanie mu numeru ewidencyjnego, a w kwietniu z³o¿yæ drugi - o p³atnoæ, czyli pieni¹dze.
Dwa terminy sk³adania wniosków
Wniosek o wpis do ewidencji jest
podstaw¹ do ubiegania siê o dop³aty unijne. Jest prosty, rolnik musi w odpowiednie rubryki wpisaæ swoje dane oraz numer
konta bankowego, na które w przysz³oci
bêd¹ przelewane pieni¹dze. Kto nie ma
konta, powinien je otworzyæ. Wnioski s¹
do wziêcia w powiatowych biurach Agen-
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obszary zalesione, od³ogi, ale nie ugory,
bo one w ka¿dej chwili mog¹ byæ w³¹czone do produkcji.
¯eby od³óg sta³ siê ugorem wystarczy
skosiæ chwasty, zlikwidowaæ zakrzaczenia.
Ile pieniêdzy i kiedy
Dop³aty przyznawane bêd¹
w ostatnim kwartale br. (wyp³acanie za ten
rok pieniêdzy przeci¹gnie siê co najmniej
do wiosny 2005) decyzj¹ administracyjn¹
kierownika powiatowego biura ARiMR.
Wed³ug aktualnych szacunków,
rolnicy otrzymaj¹ ok. 51 euro p³atnoci
podstawowej do ka¿dego hektara oraz
p³atnoci uzupe³niaj¹ce z bud¿etu unijnego i krajowego. £¹cznie bêdzie to ok. 118
euro (550-600 z³) za ka¿dy hektar, na którym prowadzi siê produkcjê roln¹.
Pytania - odpowiedzi
O p³atnoci bezporednie mog¹
staraæ siê ci rolnicy, którzy posiadaj¹ co
najmniej 1 ha gruntów rolnych, utrzymywanych w dobrej kulturze, przy zachowaniu wymogów ochrony rodowiska. Za
dzia³kê roln¹ uwa¿a siê tak¿e zwarty obszar gruntu, na którym prowadzona jest
uprawa o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,1
ha wchodz¹cy w sk³ad gospodarstwa rolnego. Do powierzchni rolnej nie bêd¹ natomiast zaliczane budynki rolne oraz obszary zakrzewione i zalesione. Ogranicza
to kr¹g rolników, którzy mog¹ ubiegaæ siê
o dop³aty. Pieniêdzy nie otrzyma np. osoba posiadaj¹ca gospodarstwo rolne 1,5
ha, w sk³ad którego wchodzi 60-arowa
dzia³ka siedliskowa. Takie gospodarstwo
nie spe³nia wymagañ ustawy.
Przyk³ad 1.
Jan Kowalski, rolnik z Podkarpacia posiada kilka dzia³ek, na których prowadzi produkcjê roln¹ o wielkoci 0,3 ha, 0,5 ha,
1 ha i 0,2 ha - których ³¹czna powierzchnia
wynosi 2 ha.
- Mo¿e on zsumowaæ wielkoci posiadanych gruntów i na tej podstawie ubiegaæ
siê o dop³aty. Warunkiem jest jednak to,
¿e musi na tych dzia³kach prowadziæ dzia³alnoæ rolnicz¹.
Przyk³ad 2.
Jan Nowak jest plantatorem tytoniu. Jego
gospodarstwo rolne ma powierzchniê 1,2
ha, z tym ¿e na 30 arach znajduj¹ siê budynki mieszkalne.
- W takim przypadku Nowak nie otrzyma
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dop³at, gdy¿ jego gospodarstwo w rozumieniu ustawy ma zaledwie 0,9 ha, natomiast potrzebny jest minimum 1 ha.
Ile pieniêdzy od hektara
Producent rolny bêdzie otrzymywa³ dop³aty bezporednie w formie jednolitej p³atnoci obszarowej oraz w formie p³atnoci uzupe³niaj¹cych (z bud¿etu
krajowego i unijnego) do powierzchni
uprawy chmielu, tytoniu, ziemniaków przeznaczonych do przetworzenia na skrobiê
oraz innych rolin w szczególnoci zbó¿,
rzepaku.
Stawki dop³at bêd¹ ustalane co
roku. Wed³ug aktualnych szacunków
bêd¹ one wynosi³y: z tytu³u jednolitej p³atnoci obszarowej - za 1 ha - ok. 51 euro.
Natomiast p³atnoci uzupe³niaj¹ce (za
uprawê) wynosz¹ szacunkowo: 23 euro
ze rodków unijnych i 44 euro z bud¿etu
krajowego. £¹cznie rolnik mo¿e otrzymaæ
za ka¿dy hektar, na którym uprawiany jest
np. rzepak, ok. 118 euro, czyli ok. 550 z³
rocznie.
Przyk³ad 3.
Jan Kowalski posiada 50 hektarów ziemi,
na 40 ha uprawia pszenicê, na 5 ha
znajduj¹ siê pastwiska, a na 5 ha sad
jab³kowy.
- W takiej sytuacji mo¿e on liczyæ na pe³ne dop³aty w przypadku uprawy pszenicy i posiadania pastwisk. Otrzyma zatem
³¹cznie 24 tys. 750 z³. W odniesieniu do
sadu jab³kowego mo¿e liczyæ jedynie na
dop³atê podstawow¹, czyli z tytu³u jednolitej p³atnoci obszarowej (51 euro od
hektara).
W zwi¹zku ze zbi¿aj¹c¹ siê akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej, w UGiM
pok. 14, uruchomiony zosta³ punkt
informacyjny dla rolników.
Urz¹d Gminy i Miasta w Tyczynie informuje, i¿ od 11 lutego 2004 r.
Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Rzeszów ul. Lubelska 46) wydaje nieodp³atnie w³acicielom byd³a kolczyki,
w liczbie nie przekraczaj¹cej liczby
niezbêdnej do oznakowania zwierz¹t
w danym gospodarstwie.
Kolczykowaniem i tatuowaniem
na terenie gminy zajmuje siê lekarz
weterynarii Karol Cielak - Tyczyn,
ul. Grunwaldzka 49;
tel. 22-19-240; 0-606-34-38-40.
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KSU - twój partner
w biznesie
Je¿eli potrzebujesz fachowej porady zwi¹zanej z za³o¿eniem lub prowadzeniem firmy, skorzystaj z us³ug sieci orodków Krajowego Systemu Us³ug dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (KSU).
Wiêkszoæ us³ug wiadczonych przez te
orodki opracowywana jest pod k¹tem
potrzeb osób prowadz¹cych ma³e lub rednie przedsiêbiorstwa (MSP). Niemniej jednak oferta orodków KSU skierowana jest
tak¿e do tych, którzy dopiero zaczynaj¹
swoj¹ przygodê z biznesem.
KSU oferuje us³ugi doradcze, takie jak: porady dla osób rozpoczynaj¹cych
dzia³alnoæ gospodarcz¹, informacje o dostêpnej na rynku ofercie finansowania
zewnêtrznego, informacje na temat dostêpnych programów pomocowych oraz
o mo¿liwociach i sposobach korzystania z instrumentów wsparcia MSP. Proponuje tak¿e porady m.in. w dziedzinie
marketingu, finansów, prawa, planowania
i zarz¹dzania, eksportu i jakoci. W swojej bogatej ofercie orodki Krajowego Systemu Us³ug posiadaj¹ ponadto us³ugi informacyjne (kojarzenie partnerów gospodarczych, sprawdzanie wiarygodnoci
partnerów handlowych - wywiadownie
gospodarcze), us³ugi finansowe (udzielanie porêczeñ kredytowych, stanowi¹cych dodatkowe ród³o zabezpieczania
kredytów i po¿yczek - fundusze porêczeñ
kredytowych, udzielanie po¿yczek na rozpoczêcie lub rozwój dzia³alnoci gospodarczej - fundusze po¿yczkowe), us³ugi
proinnowacyjne (pomoc we wdra¿aniu
rozwi¹zañ innowacyjnych, audity technologiczne, studia wykonalnoci) oraz us³ugi szkoleniowe dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ i dla
pracodawców i pracowników MSP - od
ogólnych po bran¿owe.
Rozwijaj¹cy siê w oparciu o sieæ
orodków KSU system wsparcia MSP
w Polsce jest, w opinii s³u¿b Komisji Europejskiej, dobrym fundamentem dla systemu wdra¿aj¹cego instrumenty na rzecz
rozwoju gospodarki, wspó³finansowane
ze rodków Funduszy Strukturalnych.
Krajowy System Us³ug powsta³
w 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji
Promocji i Rozwoju Ma³ych i rednich
Przedsiêbiorstw (obecnie Polska Agencja
Rozwoju Przedsiêbiorczoci). Cz³onkowie
sieci KSU to organizacje niezale¿ne i samofinansuj¹ce siê. W ramach KSU wspó³pracuje blisko 180 akredytowanych
Ci¹g dalszy na stronie 6

Zabawa karnawa³owa u Niepe³nosprawnych
* 28 stycznia br. w M-GOK w Tyczynie
odby³a siê impreza pt. Wspólne kolêdowanie. Zabawa i czêæ kulinarna zosta³a
zorganizowana przy wspó³udziale p. Bogumi³y Dyndy - kierownika Orodka Pomocy Spo³ecznej w Tyczynie oraz jej
wspó³pracowników. Czêæ artystyczn¹
przygotowa³o Publiczne Gimnazjum im.
Jana Paw³a II w Tyczynie. By³y to Jase³ka w wykonaniu uczniów; zespó³ liczy³
40 uczestników.
W imprezie wziê³o udzia³ 75 osób
ze Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych oraz z grona podopiecznych opieki
spo³ecznej. Przybyli równie¿ zaproszeni
gocie: Burmistrz Kazimierz Szczepañski, ks. Pawe³ Syno, dyrektor M-GOK
Zofia Matys.
Po wspólnym kolêdowaniu oraz
zjedzeniu potraw wigilijnych w dobrym
nastroju wszyscy rozeszli siê do domów.
* 7 lutego br. ks. Pawe³ Syno zorganizowa³ zabawê karnawa³ow¹ dla scholi oraz
ministrantów w Domu Parafialnym w Tyczynie, na któr¹ zaprosi³ naszych cz³onków ze wietlicy Centrum. Zabawa odby-

Zimowe ferie
w gminie
Miejsko-Gminny Orodek Kultury w Tyczynie oraz Domy Ludowe zapraszaj¹ dzieci i m³odzie¿ na zajêcia w czasie
ferii zimowych.
* Miejsko-Gminny Orodek Kultury:
14 - 27 lutego br. w godz. 11.00 - 14.00
zajêcia dla dzieci szko³y podstawowej,
w godz. 15.00-19.00 zajêcia dla m³odzie¿y.
Uwaga! 27 lutego br. (pi¹tek) w trakcie
przedpo³udniowych zajêæ rozegrany
zostanie turniej szachowy dla dzieci i m³odzie¿y. Dla wszystkich uczestników przewidziane s¹ nagrody, a dla zwyciêzcy puchar.
* Dom Ludowy w Borku Starym:
16 - 20 lutego w godz. 13.00 - 17.00,
23 - 26 lutego w godz. 10.00 - 14.00 zajêcia
dla dzieci ze szko³y podstawowej,
w godz. 14.00 - 19.00 zajêcia dla m³odzie¿y;
* Dom Ludowy w Budziwoju:
16 - 27 lutego br. w godz. 12.00 - 15.00
zajêcia dla dzieci ze szko³y podstawowej,
w godz. 16.00 - 20.00 zajêcia dla m³odzie¿y;
* Klub Country w Budziwoju:
16 - 27 lutego br. w godz. 13.00 - 15.00
zajêcia dla dzieci ze szko³y podstawowej,
w godz. 16.00 - 20.00 zajêcia dla m³odzie¿y;

³a siê w przyjemnym nastroju i nasi cz³onkowie byli bardzo zadowoleni.
Zarz¹d Stowarzyszenia wyra¿a
serdeczne podziêkowanie ksiêdzu Paw³owi, który po raz drugi zaprosi³ cz³onków
naszej wietlicy na wspóln¹ zabawê.

Maria Karaczyñska

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepe³nosprawnym w Tyczynie
serdecznie dziêkuje
p. Ma³gorzacie Prejsner
z Zak³adu Gastronomicznego w Bia³ej
oraz p. Marii Kucze³a
i Wies³awie Pieñczak
ze sklepu Irys za dostarczenie produktów ¿ywnociowych na imprezê.

Od czytelników

Wspomnienia ...

Czytaj¹c artyku³y Romany Dr¹¿ek
zamieszczone w G³osie Tyczyna Nr 3/04,
wspomnia³em moj¹ pierwsz¹ pracê pedagogiczn¹ w Szkole Podstawowej w Chmielniku, w której uczy³em w roku szkolnym
1948-1949. Byli tu zatrudnieni m.in. autorka wymienionych artyku³ów, Augusta
B³aszczyk, Stefan Ligêza z Tyczyna, Maria Kleczkowska, Antonina Go³kowska,
Bronis³aw Hrycko (który w okresie póniejszym by³ moim studentem - studia
zaoczne - w Studium Nauczycielskim
w Przemylu).
Bardzo czêsto wspominam konferencjê rejonow¹ Ogniska ZNP w Budziwoju. Po prelekcji o treci pedagogicznej
* Dom Ludowy w Hermanowej:
16 - 27 lutego br. w godz. 10.30 - 14.00
zajêcia dla dzieci ze szko³y podstawowej,
w godz. 15.00 - 18.00 zajêcia dla m³odzie¿y;
* Dom Ludowy w Kielnarowej:
16 - 17 lutego br. w godz. 13.00 - 15.00
zajêcia dla dzieci,
w godz. 16.00 - 20.00 zajêcia dla m³odzie¿y.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
pod nr tel. 22-19-363.

odby³a siê lekcja, po której nast¹pi³o jej
omówienie. Z kolei by³ obiad, w czasie
którego nawi¹zywano towarzyskie kontakty. Zdobyte w Chmielniku dowiadczenie wykorzysta³em póniej pracuj¹c jako
pedagog w Liceum Pedagogicznym
w Brzegu nad Odr¹, w Studium Nauczycielskim w Przemylu, w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Rzeszowie.
Korzystaj¹c z okazji przekazujê serdeczne pozdrowienia nauczycielem pracuj¹cym w szko³ach w gminie Chmielnik
oraz Tyczyn.

Adam Rz¹sa

emerytowany nauczyciel

Uwaga Czytelnicy!

Nastêpny numer GT uka¿e siê z dat¹
7 marca 2004 r.
Termin sk³adania tekstów up³ywa
1 marca 2004 r.
Zdjêcia mile widziane
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Tabela - w kolumnie 11 - obrazuje wydatki na inwestycje. W roku 2003 uda³o siê je zwiêkszyæ o kwotê 1.967.055 z³, tj. o 33%. Dotacje
inwestycyjne w roku 2003 wzros³y w stosunku do roku 2002 o kwotê 2.680.635 z³, tj. o 270%, a udzia³ dotacji w inwestycjach w roku
2003 wyniós³ 46%.

Dochody, wydatki, zad³u¿enie Gminy w latach 2000-2003*

Tabela 1

Zobowi¹zania w z³
Dochody
ogó³em

Rok

wykonane
w z³

1

2

Wydatki w

Dochody w
przeliczeniu

Wydatki

przeliczeniu

na 1

ogó³em

na 1

mieszkañca wykonane mieszkañca
w z³

w z³
3

4

5

w tym

Wynik na
koniec
roku

Ogó³em

w z³

6

Kredyty
i po¿yczki

7

Realizacja

Wydatki

zobowi¹zañ

(koszt) na

do dochodów inwestycje
Wymagalne

ogó³emw %

9

10

8

Dotacje
inwestycyjne
w z³

w z³

11

12

Udzia³
dotacji w
inwestycjach
w%

13

2000 15 974 689

1 153 17 740 310

1 280 -1 765 621

6 326 898 4 463 243

1 618 000

39,6

5 495 183

621 830

11

2001 16 407 729

1 184 17 224 736

1 243

-817 007

7 289 328 5 590 214

1 360 539

44,4

4 744 492

856 496

18

2002 18 547 255

1 338 19 404 797

1 400

-857 542

7 084 917 6 461 381

623 536

38,2

6 007 531

989 410

16

2003 20 643 233

1 365 21 750 820

1 438 -1 107 587

7 653 144 7 653 144

-

37,1

7 974 586

3 670 045

46

* Dane w kolumnach 2-10 (2000-2002) podano wg informacji opublikowanych przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w zeszycie Nr 11/2003;
dane za rok 2003 oraz pozosta³e (kolumny 11-13) uzupe³niono w UGiM Tyczyn
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4 000 000

8 000 000

3 500 000

7 000 000
6 000 000

waroæ w z³

waroæ w z³

3 000 000
2 500 000

5 000 000

2 000 000

4 000 000

1 500 000

3 000 000

1 000 000

2 000 000

500 000

1 000 000

0

0

2000

2001

Lata 2002

2003

2000

Tyczyn - ró¿ne punkty widzenia
Jubileuszowe publikacje powiêcone miastom maj¹ na ogó³ jednolity schemat - pokazuje siê w nich historiê, wybitnych mieszkañców czy osi¹gniêcia aktualnej ekipy rz¹dz¹cej. Na tym tle wydana
pod koniec ubieg³ego roku ksi¹¿ka
Tyczyn, Dziedzictwo kulturowe, 635 lat
Tyczyna (1368 - 2003) zaskakuje odmiennoci¹. Zaskakuje tym bardziej, ¿e
(jak pisze we Wprowadzeniu burmistrz miasta Kazimierz Szczepañski) stanowi uzupe³nienie i rozwiniêcie poprzedniej publikacji Z dziejów Tyczyna i regionu, któr¹
wydano w 1998 roku z okazji 630-lecia.
Omawian¹ ksi¹¿kê wyró¿nia nie
tylko bogata i atrakcyjna szata edytorska,
ale i zamys³ redaktorski.
Prócz tradycyjnie niejako rozdzia³ów powiêconych najcenniejszym zabyt-
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kom miasta i zwi¹zanej z nimi historii (opracowany przez Alinê Czajkowsk¹-Wa¿ny
rozdzia³ dotycz¹cy pa³acu Wodzickich czy
szkic Barbary £y¿ki o otaczaj¹cym pa³ac
parku), pojawiaj¹ siê w ksi¹¿ce opracowania w oczywisty sposób ³¹cz¹ce historiê z teraniejszoci¹. Takim rozdzia³em
jest uzupe³niona bogat¹ dokumentacj¹
fotograficzn¹ praca Damiana Dr¹ga Kapliczki i krzy¿e przydro¿ne Gminy Tyczyn, która ukazuje nie tylko historyczn¹, ale te¿ turystyczn¹ i edukacyjn¹ wartoæ tych czêsto niedocenianych pami¹tek przesz³oci. Do takich rozdzia³ów nale¿y te¿ wspomnieniowa opowieæ Antoniego Mikruta Mój Tyczyn z wczoraj.
Antoni Mikrut, nie¿yj¹cy ju¿ mi³onik
Ci¹g dalszy na stronie 11
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Zestawienie zobowi¹zañ w latach 1998-2003 (tabela 2) jest przeniesieniem czêci zestawienia opublikowanego
w GT nr 19/2003 i uzupe³nionego pe³nymi wynikami za rok 2003.
Tabela 2
Zestawienie zobowi¹zañ w latach 1998 - 2003
ród³a zobowi¹zañ
Zobowi¹zania
Lata

z tytu³u kredytów
i po¿yczek
d³ugoterminowych

Koszty obs³ugi kredytów i po¿yczek

P ozosta³e

Zobowi¹zania

zobowi¹zania
(UGiM i Szko³y)
3

Razem

Razem

zad³u¿enie

(3 + 4)

(2 + 3 + 4)

Eko-Strug

4

5

Sp³ata

Sp³ata odsetek

Razem
(7+ 8)

kredytów

od kredytów

i po¿yczek

i po¿yczek

7

8

1
1998

2

6

2 157 000

758 029

50 147

808 176

2 965 176

475 607

66 138

1999

2 837 495

1 310 193

54 437

1 364 630

4 202 125

374 705

122 385

497 090

2000

4 463 243

1 962 008

45 911

2 007 919

6 471 162

896 652

138 461

1 035 113

2001

5 590 214

2 962 854

420 513

3 383 367

8 973 581

1 324 346

93 718

1 418 064

2002

6 461 381

2 494 823

676 120

3 170 943

9 632 324

1 281 516

113 625

1 395 141

2003

7 653 144

588 466

159 123

747 589

8 400 733

2 218 380

190 592

2 408 972

Zobow i¹zania w ym agalne i nie w ym agalne Gm iny
(UGiM , s zk o³y, "Ek o-Strug")

9
541 745

Z a d ³u ¿ e n ie G m in y ( k r e d y t y , p o ¿ y c z k i,
z o b o w i¹ z a n ia )
11 000 000

3 500 000

10 000 000
3 000 000

9 000 000
8 000 000
7 000 000
wartoæ w z³

w artoæ w z

2 500 000
2 000 000

1 500 000

6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000

1 000 000

2 000 000
1 000 000

500 000

0
0
1998
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Zobowi¹zania wymagalne i niewymagalne (kolumna 5) zmniejszy³y siê
w stosunku do roku 2002 o kwotê
2.423.354 z³, tj. do poziomu 23% co w praktyce oznacza, i¿ przywrócono gminie p³ynnoæ finansow¹, czyli zdolnoæ p³atnoci
za dostawy towarów i us³ug w terminach
okrelonych fakturami.
Wyj¹tek stanowi¹ zobowi¹zania
Eko-Strugu w wysokoci 159.123 z³ (planowane do sp³aty w roku 2004), bêd¹ce
zaleg³ym zobowi¹zaniem za dostawê cieków do MPWiK Rzeszów w latach 20012002. Sp³acilimy w 2003 r. zobowi¹zania
wobec MPWiK w wysokoci 516.997 z³.
Zad³u¿enie gminy (kredyty, po¿yczki, zobowi¹zania) wynios³y w 2003 r.
8.400.733 z³ i zmniejszy³y siê w stosunku
do 2002 o kwotê 1.231.591 z³, tj. o 13%.
Zobowi¹zania z tytu³u kredytów i po¿yczek wynios³y w 2003 r. kwotê 7.653.144 z³
i s¹ wy¿sze w stosunku do roku 2002

1998
2001

2002

1999

2003

o kwotê 1.191.763 z³ i mieszcz¹ siê w redniej z lat lubieg³ych (1.207.962 z³).
Zobowi¹zania te w latach poprzednich wzrasta³y:
w roku 2002 o kwotê 871.167 z³,
w roku 2001 o kwotê 1.126.971 z³,
w roku 2000 o kwotê 1.625.748 z³.
Wed³ug stanu na koniec 2003 r.
suma zobowi¹zañ w z³otych w przeliczeniu na jednego mieszkañca gminy wynosi 506 z³, natomiast w poszczególnych miejscowociach kszta³tuje siê na poziomie:
Bia³a
197 z³,
Borek Stary 101 z³,
Budziwój
782 z³,
Hermanowa 422 z³,
Kielnarowa 108 z³,
Matysówka 562 z³,
Tyczyn
294 z³.
Barierê w zmniejszeniu zad³u¿enia
stanowi³y przede wszystkim zobowi¹zania z roku 2002 i lat ubieg³ych; bez nich

2000
2001
L ata

2002

2003

mo¿liwe by³oby znaczne zmniejszenie zad³u¿enia w postaci kredytów i po¿yczek.
Szkodliwe by³oby natomiast zerwanie
podpisanych umów w poprzedniej kadencji w zakresie realizacji budowy kanalizacji sanitarnych w Budziwoju i Tyczynie
lub te¿ rezygnacja z wysokiej dotacji
SAPRD-u, dotacji do odnowy dróg
i wymiany okien we wszystkich szko³ach
podstawowych.
W mojej ocenie wyniki finansowe
roku 2003 daj¹ pe³ne powody do satysfakcji.
By³ to rok bardzo trudny i wymagaj¹cy od
pracowników Urzêdu Gminy i Miasta olbrzymiej odpowiedzialnoci i pracowitoci.
Pragnê t¹ drog¹ wyraziæ podziêkowanie wszystkim, którzy przyczynili siê
do tego sukcesu. S³owa podziêkowania
za wspó³pracê w realizacji bud¿etu sk³adam radnym Rady Miejskiej w Tyczynie.
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Budowanie bez planu

Jaka gmina, taki plan. Dobrze przemylany przyci¹ga inwestorów. Z³y odstrasza, nara¿a ma koszty i grozi
przestrzennym chaosem. Co jednak robiæ,
gdy planu w ogóle nie ma?
Najlepiej - nie kupowaæ dzia³ki
w takim miejscu lub przynajmniej sprawdziæ, w jakim stopniu jest zaawansowane
przygotowanie planu.
Co jednak maj¹ zrobiæ ci, którzy
dzia³kê na bezplanowym terenie ju¿ maj¹?
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 11 lipca 2003 r. i rozporz¹dzenia
do niej zawieraj¹ przepisy, które pokazuj¹, jak radziæ sobie bez planów.
Bez s¹siedztwa ani rusz
Zgodnie z now¹ ustaw¹ o zagospodarowaniu gdy planu nie ma, decyzja
wydawana jest (jak dawniej) dwuetapowo.
Najpierw wystêpujesz o decyzjê
o warunkach zabudowy, a potem o pozwolenie na budowê.
PAMIÊTAJ! Decyzjê o warunkach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
a pozwolenie starostwo.
¯eby dosta³ decyzjê, musisz spe³niæ jednoczenie kilka warunków:
* co najmniej jedna dzia³ka s¹siednia do
twojej dostêpna z tej samej drogi publicznej musi byæ zabudowana w sposób pozwalaj¹cy na okrelenie wymagañ nowej
zabudowy (...) w zakresie kontynuacji
funkcji, parametrów, cech i wskaników
kszta³towania nowej zabudowy oraz
zagospodarowania terenu;
UWAGA! Dzia³ka s¹siednia to ta, która
z nasz¹ ma wspóln¹ granicê oraz dostêp
do tej samej drogi publicznej.
To tzw. zasada dobrego s¹siedztwa przejêta z ustawodawstwa niemieckiego. Dziêki niej nowe domy bêd¹ musia³y nawi¹zywaæ do architektury ju¿ istniej¹cej. Celem
tego przepisu jest przeciwdzia³anie chaotycznej zabudowie.
* teren musi mieæ dostêp do drogi
publicznej;
* uzbrojenie terenu musi byæ wystarczaj¹ce dla zamierzenia budowlanego.
Gdy plany s¹
Mo¿esz od razu staraæ siê o pozwolenie na budowê, bez wystêpowania
(tak jak przed lipcem) o decyzjê o warunkach zabudowy.
UWAGA! Od stycznia br. pozwolenia na
budowê wydaje nie gmina, ale starostwo.
Gdy ich nie ma
Wystêpujesz do gminy (tam s¹
gotowe formularze wniosków) o warunkach zabudowy. Wniosek musi zawieraæ:
opis planowanej inwestycji (funkcjê, licz-
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bê piêter, rodzaj dachu, potrzebne przy³¹cza), parametry dzia³ki plus dwa egzemplarze mapy geodezyjnej z zaznaczonymi
na kolorowo granicami dzia³ki.
UWAGA! O warunki mo¿e wyst¹piæ
ka¿dy, nie tylko w³aciciel dzia³ki i przy
budowie domu jednorodzinnego nic za
to siê nie p³aci.
UWAGA! We odpowiednie zawiadczenie od dostawcy mediów, bo urzêdnicy
nie bardzo wiedz¹, jak interpretowaæ ten
przepis.
Czêsto zdarza siê, ¿e aby dostaæ zawiadczenie o wystarczaj¹cym uzbrojeniu,
trzeba z dysponentem mediów podpisaæ
umowê na dostawê pr¹du, wody czy gazu.
Zmusza to inwestorów do podejmowania
zobowi¹zañ prawnych, gdy jeszcze
nie wiedz¹, czy budowa jest w ogóle
mo¿liwa!
Analiza - z kieszeni urzêdu
Zgodnie z procedur¹ przejciow¹ przed wydaniem decyzji o warunkach
zabudowy urz¹d musi dla twojej dzia³ki
przeprowadziæ tzw. analizê urbanistyczn¹.
Uzbrój siê w cierpliwoæ
Na zrobienie analizy urz¹d ma dwa
miesi¹ce, na wydanie decyzji o warunkach
zabudowy te¿ dwa, do tego dolicz kolejne
60 dni na wydanie pozwolenia na budowê. W ten sposób nim zaczniesz budowaæ, mo¿e min¹æ pó³ roku. I to jest wariant optymistyczny!
Zamiast bowiem wydaæ decyzjê
o warunkach, gmina mo¿e zawiesiæ postêpowanie na (maksymalnie) 12 miesiêcy.
W tym czasie ma jednak uchwaliæ nowy
plan. Je¿eli nie zd¹¿y, musi wydaæ ci zgodê na budowê. Je¿eli zd¹¿y, ale uchwali
plan, zgodnie z którym przez twoj¹ dzia³kê
bêdzie przebiegaæ np. droga, musi wyp³aciæ ci odszkodowanie.
Cel publiczny - bez k³opotów
Brak planów nie przeszkadza w stawianiu szkó³, przedszkoli, przychodni,
szpitali itp., bo te budynki to tzw. inwestycje celu publicznego. Zgodnie z ustaw¹ o zagospodarowaniu przepisy dla
nich s¹ ³agodniejsze:
* nie obowi¹zuje np. zasada dobrego s¹siedztwa, mo¿na wiêc budynek przeznaczony na cel publiczny zbudowaæ w szczerym polu, co przy domu jednorodzinnym
jest niemo¿liwe.
* decyzjê o pozwoleniu na budowê inwestycji celu publicznego mo¿na podwa¿yæ
tylko w ci¹gu roku od jej wydania. Potem,
nawet jeli narusza przepisy, nie mo¿na
tego zrobiæ.
* ponadto uwaga, uwaga! Inwestycj¹ celu
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publicznego mo¿e byæ ka¿da, nawet prowadzona przez inwestora prywatnego za
jego pieni¹dze. Chodzi przede wszystkim
o to, aby w przysz³oci realizowa³a cele
publiczne.
Listê obiektów zaklasyfikowanych
w ustawie o gospodarce nieruchomociami jako cel publiczny zamyka punkt mówi¹cy, ¿e chodzi tak¿e o inne cele publiczne okrelone w odrêbnych ustawach.
Zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomociami cele publiczne to m.in.:
- wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi wodne i linie kolejowe,
- budowa i utrzymanie dróg, lotnisk i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zaopatrzenia w wodê,
- budowa budynków w³adzy, administracji publicznej, s¹dów, prokuratur, szkó³,
szpitali itp.

Gazeta Wyborcza z 14 stycznia br.

KSU - twój partner
w biznesie
Ci¹g dalszy ze strony 2

orodków, takich jak: agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania biznesu,
fundacje, stowarzyszenia, kluby oraz inne
organizacje przedsiêbiorców i pracodawców, fundusze po¿yczkowe, inkubatory
przedsiêbiorczoci, instytuty badawczorozwojowe, izby gospodarcze, przemys³owo-handlowe oraz izby bran¿owe i rzemielnicze, orodki wspierania przedsiêbiorczoci oraz inne organizacyjne pozarz¹dowe. KSU to organizacje, które dzia³aj¹ na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoci
i nie s¹ nastawione na osi¹ganie zysku
(lub wypracowany zysk przeznaczaj¹ na
cele statutowe).
Najbli¿szy gminie Tyczyn orodek
KSU mieci siê w Rzeszowskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie,
ul. Szopena 51 (tel. 85-20-600). W tym samym budynku mo¿na równie¿ skorzystaæ
z bezp³atnych us³ug doradczych w punktach konsultacyjno-doradczych (PKD).
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce KSU
wraz z ofert¹ us³ug poszczególnych orodków dostêpne s¹ w internecie na stronie
www.parp.gov.pl/ksu. Pytania do konsultantów PKD mo¿na zg³aszaæ poczt¹ elektroniczn¹ do Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczoci na adres doradca@parp.gov.pl. Wszystkim przedsiêbiorcom zainteresowanym rozszerzeniem dzia³alnoci eksportowej polecamy równie¿
stronê www.coi.rzeszow.pl - jest to adres
Centrum Obs³ugi Inwestora Rzeszowskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego.

Katarzyna B³oñska

D o m e n e r g o o s z c z ê d n y (9)

Co w projekcie powinno byæ o oknach i wentylacji budynku?
Najoszczêdniejszym w eksploatacji systemem wentylacji jest wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna z mo¿liwoci¹ odzyskiwania ciep³a z powietrza
zu¿ytego, ale ze wzglêdu na jej koszt inwestycyjny jest w Polsce stosunkowo
rzadko stosowana; przewa¿nie w budynkach mieszkalnych stosujemy wentylacjê naturaln¹.
Do wentylacji budynku nie wystarcz¹ przewody wentylacyjne w cianach i kominy; na miejsce wywiewanego
powietrza zu¿ytego musi nap³ywaæ zewnêtrzne powietrze wie¿e.
W przypadku dawniej stosowanych okien bez uszczelek, nawiew powietrza odbywa³ siê przez nieszczelnoci
okien. Teraz produkuje siê w Polsce okna
z wbudowanymi uszczelkami. S¹ one bardzo szczelne i zdecydowanie zmniejszaj¹
dop³yw powietrza wentylacyjnego do pomieszczeñ. Powoduje to wzrost wilgotnoci w mieszkaniach, skraplanie siê pary
wodnej na zimnych powierzchniach przegród i rozwój pleni.
Najs³absza wentylacja wystêpuje
szczególnie na najwy¿szych kondygnacjach; wynika to z faktu krótkiego odcinka przewodu wentylacyjnego na najwy¿szej kondygnacji pod dachem.
W efekcie w wielu mieszkaniach
obserwuje siê rozwój pleni; zagra¿a to
zdrowiu mieszkañców, tym bardziej ¿e
wystêpuj¹ przypadki uczulenia ludzi na
zarodniki pleni. W budynkach z gazo-

Kto odnie¿a drogi
Drogi gminne
> Matysówka, Kielnarowa, Borek Stary,
Budziwój, Bia³a, droga Hermanowa Kamieniec do drogi powiatowej TyczynKrólka oraz
> Tyczyn Osiedle, Parkowa, Pu³anek,
Cicha, Polna, Zagrody, Hermanowa Kó³ko Rolnicze, Potoki, Budziwój Potoki:
Marek Domino, tel. 22-93-195, kom. 0600124-930, piaskarka, koparka.
> Hermanowa £azy, Skotnik, Leniczówka, cmentarz, Gradkowiec, Przylasek,
Budziwój ul. Nadziei: Józef Kocur,
tel. 22-99-448, ci¹gnik Zetor.
> Droga Hermanowa - Czerwonki do
granicy Borku Nowego: Zak³ady Miêsne
Herman Kielnarowa , tel. 22-99-410.
Drogi powiatowe
> Matysówka, Borek Stary: obwód B³a¿owa, tel. 22-90-782, kom. 0604-934-994.

Pieniadze zaoszczêdzone na
ogrzewaniu dobrze zaizolowanego domu wykorzystaj na
przyjemnoci.
wymi piecykami ³azienkowymi szczelne
okna nie tylko uniemo¿liwiaj¹ wentylacjê,
ale zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkowników z uwagi na niepe³ne spalanie gazu.
Obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie
w sprawie Warunków technicznych
w przypadku szczelnej stolarki okiennej
wymaga stosowania urz¹dzeñ do nawiewu powietrza. Nale¿y przez to rozumieæ
nawiewniki w oknie (w ocie¿nicy lub nadszybowe w skrzydle) lub w murze. Lansowane przez niektórych producentów okucia z tzw. mikrowentylacj¹ nie zapewniaj¹
w³aciwego nawiewu powietrza.
Na rynku jest ju¿ kilka rozwi¹zañ
nawiewników dopuszczonych do stosowania i obrotu. Podra¿aj¹ one nieco koszt
okien o kwotê rzêdu kilkuset z³ na mieszkanie, a do 1000 z³ na domek jednorodzinny. Za te pieni¹dze mo¿na jednak unikn¹æ
rozwoju grzybów pleniowych w domu.
Inwestor powinien domagaæ siê
wiêc od projektanta podania w projekcie
rodzaju okien i nawiewników powietrza
wentylacyjnego. Zwracajmy uwagê te¿ na
to, aby na najwy¿szej kondygnacji, gdzie
wystêpuje s³abszy ci¹g, by³ zwiêkszony
przekrój przewodu wentylacyjnego.
(cdn.)
> Kielnarowa, Budziwój, Hermanowa,
Tyczyn: obwód drogowy Babica,
tel. 27-72-297.
Droga wojewódzka
Rzeszów Dyl¹gówka: obwód drogowy
£añcut, tel. 22-52-666.

* * *

Przypominamy jednoczenie w³acicielom nieruchomoci, ¿e ci¹¿y na nich
ustawowy obowi¹zek uprz¹tniêcia b³ota,
niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoci (za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla
ruchu pieszego, po³o¿on¹ bezporednio
przy granicy nieruchomoci).
Ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r.
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz.622 z pón. zm.)

Energooszczêdne
u¿ytkowanie mieszkañ
Owietlenie i urz¹dzenia elektryczne
Oszczêdne owietlenie
- W lampach, które u¿ywa siê wiêcej
ni¿ 1 godz. dziennie warto zainstalowaæ wietlówki energooszczêdne, które zu¿ywaj¹ 5 razy mniej energii ni¿ tradycyjne ¿arówki.
- Nie stosujemy intensywnego owietlenia tam, gdzie nie jest ono potrzebne, np. w sypialni, ³azience, przedpokoju.
- Aba¿ury nie powinny t³umiæ wiat³a.
- Wy³¹czajmy zbêdne owietlenie.
Energooszczêdnoæ urz¹dzeñ
Kupuj¹c elektryczne urz¹dzenie domowe (telewizor, pralka, lodówka, odkurzacz, ¿elazko itp.), nale¿y wybraæ
takie, które nie tylko dobrze spe³nia
swoje zadanie, ale tak¿e zu¿ywa ma³o
energii.

Czas u¿ytkowania
¯elazka, suszarki, odkurzacze, miksery
itp. nale¿y u¿ywaæ mo¿liwie krótko,
ograniczaj¹c czas pobierania energii
elektrycznej z sieci.
Lodówki i zamra¿arki
Nale¿y otwieraæ je tylko na krótk¹
chwilê, aby nie wprowadzaæ do wnêtrza ciep³ego powietrza, które nastêpnie agregat musi och³odziæ, zu¿ywaj¹c
dodatkow¹ energiê, za któr¹ p³acimy.
Pralki
- Nale¿y je u¿ywaæ, wykorzystuj¹c
w pe³ni pojemnoæ bêbna. Przy czêciowym wype³nieniu bêbna pralka pobiera tyle samo energii i wody, co przy
pe³nym za³adunku.
- Korzystaj¹c z dobrego proszku, mo¿na praæ w ni¿szej temperaturze.
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wiatowy Dzieñ Chorego
Spotkanie w Hermanowej
wiêtuj¹c XII wiatowy Dzieñ
Chorego 11 lutego br. w naszej parafii
zosta³a odprawiona Msza w. w intencji
ludzi chorych, cierpi¹cych i ich opiekunów, w której chorzy uczestniczyli.
Po Mszy chorzy przyjêli Sakrament Chorych i spotkali siê w sali parafialnej na wspólnym poczêstunku.
By³ to czas dzielenia siê prze¿yciami, wspomnieniami, wspólnego piewania czy nawet prezentacji w³asnej twórczoci (obokj publikujemy wiersz jednej
z uczestniczek spotkania). Mo¿na te¿ by³o
ogl¹daæ kroniki Parafialnego Ko³a Caritas.
Na tê uroczystoæ przyby³a pani
Maria Hada³a, pielêgniarka rodowiskowa, za co serdecznie dziêkujemy.
Natomiast chorych, którzy nie
mogli przybyæ na tê uroczystoæ odwiedzi³a m³odzie¿ zanosz¹c w³asnorêcznie
wykonane laurki, pami¹tkowe obrazki
i s³odycze.

Ju¿ po raz ósmy Parafialny Zespó³
Caritas zorganizowa³ tego typu spotkanie. Mimo niesprzyjaj¹cych warunków
pogodowych obecnoæ tak wielu osób
wiadczy o potrzebie organizowania
takich spotkañ

Marta Leniart
Parafialny Zespó³ Caritas z Hermanowej serdecznie dziêkuje Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych za przekazanie rodków,
dziêki którym dzieci i m³odzie¿ w okresie jesienno-zimowym mog³a i mo¿e
przyjemnie spêdzaæ czas na ró¿nych
formach zajêæ.
Serdeczne podziêkowania kierujemy dla pani Teresy Bober - Przewodnicz¹cej GKRPA, za przyjêcie zaproszenia i uczestnictwo w spotkaniu noworocznym zorganizowanym dla dzieci
i m³odzie¿y w dniu 22 stycznia br. przez
nasz Zespó³ Caritas.

Dzieñ Chorego

Maria Domino

Spotkanie by³o piêkne
i tylko ¿al nam tego,
¿e raz do roku
obchodzi siê Dzieñ Chorego.
Przepiêkne nabo¿eñstwo
i tym siê ten dzieñ ws³awi³,
gdy kap³an Hosti¹ wiêt¹
ka¿dego b³ogos³awi³.
A woni¹ kadzid³a
wszyscy siê upajali
przed Bo¿ym Majestatem
w wielkiej pokorze klêkali.
A potem piew i gocina
- same pysznoci
A wko³o tych chorych,
jak na weselu goci.
Ksiêdza Proboszcza chorzy,
serdecznie pozdrawiaj¹
a wszystkim organizatorom
wielkie Bóg Zap³aæ sk³adaj¹.
¯yczê abycie w zdrowiu
sto lat prze¿yli
i takie spotkania chorym robili.
Hermanowa, 11 lutego 2004 r.

Rozwa¿ania o zdrowiu
Wszyscy na co chorujemy, nie ma
ludzi doskonale zdrowych. ¯yczymy zdrowia na pierwszym miejscu i mylimy, ¿e
jest ono najwa¿niejsze. Ale s¹ ludzie
o marniejszym zdrowiu, którzy wiele dobrego robi¹ dla innych. Choroba wcale
nie musi byæ kar¹ i wcale chory nie musi
byæ nieszczêliwy. Wielu ludzi w³anie
choroba skierowa³a ku g³êbszemu, lepszemu ¿yciu, wyrwa³a z pêt na³ogu, przynios³a zastanowienie i opamiêtanie.
Wspaniale, gdy w zdrowym ciele
zdrowy duch. Trzeba dbaæ o jedno i drugie. Bardzo czêsto sami rujnujemy swoje
zdrowie. Bardzo wa¿na jest higiena ¿ycia,w³aciwy sposób od¿ywiania, odrzucenie tego co nam szkodzi, troska o w³aciwe funkcjonowanie organizmu. Czy nie
trzeba co zrobiæ z naszym trybem ¿ycia zagonionym, nerwowym. Nie mówmy, ¿e
to od nas nie zale¿y i nic nie da siê zrobiæ.
To nieprawda - winni jestemy my. Czy
m¹drze robimy, ¿e bierzemy na swoje barki za du¿o pracy, by mieæ wiêcej pieniêdzy, a potem p³acimy za to szczêciem rodziny i w³asnym? Co nam daje ci¹g³e siedzenie przed telewizorem zamiast ruchu
na wie¿ym powietrzu, czasu powiêconego swoim bliskim?
A troska o nasze zdrowie psychiczne. Ile b³êdów tu pope³niamy! Czy nie
potrzeba nam wiêcej ciszy, spokoju,

8

G£OS TYCZYNA

umiechu, ¿yczliwoci? Czy obcowanie
z Bogiem, z przyjaznymi ludmi i z przyrod¹ nie jest balsamem dla naszej duszy?
Czy nie zagra¿a nam lekomania? Czemu
nie korzystaæ z medycyny naturalnej lub
innych metod mniej szkodliwych? I czemu m¹drzy jestemy dopiero po szkodzie... A mo¿e mo¿na wielu rzeczom
zapobiec. Oto kilk rad i sentencji o ¿yciu
i szczêciu.
- Ciesz siê zdrowiem!
- Cz³owiek jest tyle wart, ile mo¿e daæ
drugiemu.
- Gdy obdarzamy innych, dobro pomna¿a
siê w naszych rêkach.
- Wiêcej szczêcia jest w dawaniu ni¿
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w braniu, bo mo¿emy cieszyæ siê radoci¹
z innymi.
- Na dobr¹ staroæ trzeba sobie zapracowaæ.
- Lepiej smakuje kawa³ek razowego chleba spo¿ywany z ludmi we wspólnocie ni¿
najlepszy tort jedzony w samotnoci.
£atwo mówiæ o pogodzeniu siê
z chorob¹, cierpieniem, gdy nas nic nie
boli. Nie sposób jednak przejæ obojêtnie obok tych, których to dotyczy; nie
wspomóc w potrzebie, wys³uchaæ, obdarzyæ dobroci¹.
Z okazji XII wiatowego Dnia
Chorego ¿yczenia dla chorych sk³ada
pielêgniarka rodzinna

Maria Hada³a

Z bibliotecznych statystyk
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Tyczynie oraz jej filie w Borku
Starym, Budziwoju, Hermanowej, Kielnarowej w roku sprawozdawczym 2003 wzbogaci³y swoj¹ ofertê czytelnicz¹ o 1243
nowoci wydawnicze; ³¹czny koszt ich
zakupu to kwota blisko 20 tys. z³. Mijaj¹cy zatem rok by³ dla bibliotek bardzo
³askawy w porównaniu do lat ubieg³ych.
O pracy bibliotek wiadczy iloæ
wypo¿yczonych ksi¹¿ek, udostêpnionych informacji oraz liczba zapisanych
czytelników.
Tak oto przedstawia³y siê nasze
statystyki:
stan ksiêgozbiorów
Tyczyn
23446 ksi¹¿ek
Borek Stary 7881 ksi¹¿ek
Budziwój
10741 ksi¹¿ek
Hermanowa 10499 ksi¹¿ek
Kielnarowa 12910 ksi¹¿ek
liczba wypo¿yczanych ksi¹¿ek na
zewn¹trz
Tyczyn
- 37746 pozycji
filie wiejskie ³¹cznie
- 332919 pozycji.
W roku sprawozdawczym 2003 do
bibliotek naszych zapisa³o siê ³¹cznie 2735
czytelników.
W grupie tej, m³odzie¿ ucz¹ca siê
w szko³ach podstawowych, gimnazjum,
liceum stanowi liczbê 1804; jest to zatem
grupa najliczniejsza. Oprócz niej do bibliotek zapisa³o siê 207 studentów, 257 pracowników umys³owych oraz 467 osób innych zawodów, bezrobotnych, emerytów.
W 2003 r. Czytelnicy czêciej siêgali po literaturê sensacyjn¹, fantastyczn¹, pamiêtniki oraz literaturê faktu.
Oprócz wypo¿yczeñ ksi¹¿ek na
zewn¹trz, biblioteki w naszej gminie prowadz¹ dzia³alnoæ informacyjn¹, zwi¹zana jest ona z prac¹ Czytelni. Tutaj Czytelnicy, g³ównie m³odzie¿ i studenci, korzystaj¹ na miejscu z ksiêgozbioru podrêcznego. W roku 2003 udzielono w Czytelni
7430 informacji, wypo¿yczaj¹c przy tym
ponad 19 tys. ksi¹¿ek.
Od kilku lat obserwujemy, i¿ zbiory Czytelni ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoci¹. Mylê, ¿e zwi¹zane jest to z tym,
¿e mieszkañcy postrzegaj¹ nasze placówki ju¿ nie tylko jako miejsce, gdzie mo¿na
po¿yczyæ ksi¹¿kê, ale równie¿ jako miejsce, w którym mo¿na uzyskaæ wiele potrzebnych informacji i materia³ów, a tak¿e
skorzystaæ z prasy (w Tyczynie prenumerujemy 13 tytu³ów, w filiach wiejskich po7).
Du¿¹ rolê odgrywa te¿ fakt, ¿e ksi¹¿ki s¹

drogie i nie wszyscy mog¹ sobie na ich
zakup pozwoliæ.
Oprócz gromadzenia i wypo¿yczania ksi¹¿ek oraz pracy czytelni, biblioteki
prowadz¹ te¿ pracê kulturalno-owiatow¹,
której celem jest zainteresowanie czytelnika (szczególnie tego m³odego) ksi¹¿k¹
oraz promowanie czytelnictwa.
W roku ubieg³ym, bior¹c pod
uwagê te zadania, zorganizowalimy spotkania z nastêpuj¹cymi autorami ksi¹¿ek:
Wand¹ Chotomsk¹, Andrzejem Grabowskim, Zbigniewem Domino, Stanis³aw¹
Kopiec, ks. Robertem Sztelig¹, Ann¹ Miros³aw¹ Nowak. Biblioteka nasza bra³a
równie¿ udzia³ w tzw. Jesieni Literackiej
Pogórza.
Du¿¹ uwagê w naszej pracy przywi¹zujemy do spotkañ z dzieæmi, szczególnie tymi najm³odszymi - przedszkolaczkami oraz uczniami kl. 0 i I-IV szkó³ podstawowych. Dla nich organizujemy wycieczki do biblioteki, konkursy i lekcje biblioteczne, pasowania na czytelnika.
W roku ubieg³ym rozpoczêlimy
proces komputeryzacji naszych zbiorów
(niestety na razie w Tyczynie) w oparciu
o program SOWA. Do chwili obecnej
umiecilimy w katalogu elektronicznym
prawie 3,5 tysi¹ca pozycji ksi¹¿kowych.
Prace zwi¹zane z komputeryzacj¹ naszego ksiêgozbioru s¹ bardzo ¿mudne, ale
pe³ny katalog komputerowy w sposób
znaczny u³atwi pracê naszym czytelnikom,
a tak¿e bibliotekarzom. W pracach zwi¹zanych z komputeryzacj¹ pomocne nam
s¹ katalogi WiMBP w Rzeszowie, Przewodnik Biblioteczny - BN oraz sta³e ³¹cze internetowe (1 stanowisko) i S³ownik Hase³
Przedmiotowych.

Alicja Kustra

Posiedzenia
komisji
W dniach 19 i 20 lutego br.
obradowa³y komisje Rady Miejskiej
w Tyczynie.
19 lutego, Komisja Owiaty, Kultury i Zdrowia mia³a w porz¹dku obrad
nastêpuj¹ce tematy:
- podzia³ subwencji owiatowej dla
poszczególnych szkó³ w 2004 r.,
- organizacja i finansowanie dojazdów
uczniów do szkó³,

Ksi¹¿ki o Tyczynie
W Urzêdzie Gminy i Miasta
w Tyczynie, pok. 25 (I piêtro), mo¿na
kupiæ ksi¹¿ki o Tyczynie i innych miejscowociach naszej Gminy.
S¹ to:
- Tyczyn - dziedzictwo kulturowe
(2003), praca zbiorowa; cena 15 z³,
- Akt fundacyjny Klasztoru OO. Dominikanów w Borku Starym (2004), prze³o¿y³ i opracowa³ O. Pius M. Be³ch;
cena 8 z³,
- Z dziejów Sanktuarium w Borku
Starym k. Rzeszowa, autorzy: O. Pius
M. Be³ch, M. Nikiel, B. Stopyra, A. Jakiewicz, O. S. P³aszczyca; cena 10 z³,
- Ludwik Wodzicki - ziemianin z Tyczyna, autor S³awomir Wnêk; cena 7 z³,
- Dzieje parafii Tyczyn, autor ks. Franciszek Malak; cena 15 z³,
- Tyczyn i okolice (2003), autorka
Barbara Samolewicz; cena 15 z³.
- Mapa województwa podkarpackiego
(2003), cena 7 z³.

Gminne Centrum Informacji

czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 - 18.30, a w soboty
od 9.00 do 14.00, tel. 22-91-885.

Gminne Centrum Pracy

zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 - 15.30, tel. 22-91-885.

- organizacja wypoczynku w czasie
aktualnie trwaj¹cych ferii zimowych,
- przyjêcie planu pracy na 2004 r.
Obraduj¹ca 20 lutego Komisja
Finansów i Gospodarki wys³ucha³a
informacji doradcy ODR - Anieli Ostrowskiej zwi¹zanej z dop³atami obszarowymi dla rolników, zapozna³a siê z realizacj¹ inwestycji sieciowych i drogowych
w 2003 r., ustali³a swój plan pracy na
rok 2004.
Niebawem komisje zbior¹ siê ponownie, by - przed sesj¹ Rady Miejskiej
- zaopiniowaæ projekt bud¿etu gminy na
2004 r.
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INES Sp. z o.o. istnieje od 18 stycznia 1990 r.. Od 11grudnia 2001 r. dzia³a jako
INES Sp. z o.o., za od 1 stycznia 2003 r.
przenios³a swoj¹ siedzibê do Budziwoja
na ul. Jana Paw³a II 138 D.
INES Sp. z o.o. zajmuje siê organizacj¹ wyspecjalizowanej sprzeda¿y
okrelonego towaru lub asortymentu,
a w szczególnoci materia³ów opatrunkowych oraz artyku³ów higieny osobistej.
Firma zosta³a wyodrêbniona ze struktur
handlowych firmy BELLA RZESZÓW
Sp. z o.o. W chwili obecnej w biurze obs³ugi klienta firmy INES Sp. z o.o zatrudnionych jest piêæ osób oraz cztery osoby
na stanowiskach kierowców-sprzedawców. Prezesem Zarz¹du jest Pan Wojciech
Kozimor.
W roku 2002 Spó³ka INES podjê³a
wspó³pracê ze Spó³k¹ Akcyjn¹ Toruñskie
Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych
w zakresie dystrybucji jej produktów. Spó³ka funkcjonuje jako jeden z podmiotów
sieci sprzeda¿y MATOPAT. Zadaniem
spó³ki jest kompleksowa obs³uga w zakresie zaopatrzenia i rozliczania zwi¹zanego z refundacj¹ przez Narodowy Fundusz
Zdrowia rodków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych przeznaczonych
dla osób ze rednimi i ciê¿kimi problemami urologicznymi, w szczególnoci z dostaw¹ wy¿ej wymienionych rodków refundowanych bezporednio do pacjenta.
Nazwa spó³ki INES stanowi lustrzane
odbicie marki materia³ów pomocniczych
SENI przeznaczonych dla osób z problemami urologicznymi. S¹ to pieluchomajtki
i pieluchy anatomiczne, a tak¿e kosmetyki SENI do pielêgnacji skóry wra¿liwej
i podatnej na czynniki dra¿ni¹ce, przeznaczone w szczególnoci dla przewlekle chorych i osób starszych.
Zakres us³ug spó³ki obejmuje
wszystkich ubezpieczonych zamieszkuj¹cych teren województwa podkarpackiego. Firma zapewnia terminowe dostawy
rodków pomocniczych (pieluchomajtki)
bezporednio pod wskazany adres - do
domów klientów lub do Domów Pomocy
Spo³ecznej a tak¿e do wyznaczonych aptek na terenie województwa lub innych
Punktów Refundacji. Zamówienie realizowane jest na podstawie wniosku o wydanie rodka pomocniczego i leczniczego
rodka technicznego dla ubezpieczonego
w Narodowym Funduszu Zdrowia.
W ofercie sprzeda¿y firmy INES
znajduje siê równie¿ asortyment linii BELLA - podpaski, wk³adki, chusteczki higieniczne, papier toaletowy, rêczniki papierowe, kosmetyki dla dzieci i niemowl¹t,
pieluszki dla dzieci NEW BORN. Zamó-
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Promujemy lokaln¹ przedsiêbiorczoæ

wienia na wy¿ej wymieniony towar mo¿na sk³adaæ telefonicznie lub zakupiæ je
bezporednio u Van Sellera - sprzeda¿
z samochodu. Do dyspozycji aptek i pacjentów przez ca³¹ dobê pozostaje bezp³atna infolinia 0 800-10-00-57, dziêki której chorzy mog¹ zamawiaæ realizacjê wniosków z dostaw¹ do domu pacjenta.
Oprócz infolinii zamówienia przyjmowane s¹ za porednictwem internetu
(g³ównie od aptek) i fax'em. Firma planuje
uruchomienie sklepu internetowego materia³ów medycznych z dostaw¹ do domu
pacjenta.
Realizacja zamówieñ przyjmowanych przez infoliniê odbywa siê przy udziale dwóch grup pracowników. Najpierw s¹
one rozpisywane przez pracowników Biura Obs³ugi Klienta wed³ug harmonogramu tras. Nastêpnie bezp³atnym dostarczeniem zamówionego towaru zajmuj¹ siê Van
Sellerzy (kierowcy sprzedawcy). W chwili obecnej województwo podkarpackie obs³ugiwane jest przez 3 Van Sellerów.
Dotychczasowe dowiadczenia
w terminowej organizacji dostaw materia³ów pomocniczych do pacjenta spowodowa³y powierzenie INES Sp. z o.o
w roku 2004 przez TZMO S.A. obs³ugi wo-

Burmistrz Gminy Tyczyn
Kazimierz Szczepañski
przyjmuje mieszkañców gminy
w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
od 8.00 do 15.30 (I piêtro).
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jewództwa wiêtokrzyskiego i ma³opolskiego. W zwi¹zku z tym planowany jest
zakup dodatkowych rodków transportunowoczesnego wyposa¿enia Van Sellerów
w przenone zestawy komputerowe oraz
sprzêtu komputerowego du¿ej mocy (serwer) wraz z oprogramowaniem. W zwi¹zku z rozszerzeniem dzia³alnoci na województwo wiêtokrzyskie i ma³opolskie
INES Sp. z o.o planuje w 2004 roku utworzyæ dodatkowo 8 miejsc pracy.
INES Sp. z o.o z powodzeniem
uczestniczy w programach rozwoju, skierowanych do Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw. Uzyskano dotacjê z Funduszu
Dotacji Inwestycyjnych PHARE 2000
umo¿liwiaj¹c¹ zakup wyposa¿enia dla Van
Sellerów czyli przenonych zestawów
komputerowych. W ka¿dym zestawie
znajduje siê kasa fiskalna wraz z drukark¹,
komputer kieszonkowy typu IPAQ wraz
ze specjalistycznym oprogramowaniem.
Nowoczesne rozwi¹zania w technice sprzeda¿y zastosowane przez INES
Sp. z o.o w roku 2003 przyczyni³y siê do
zaproszenia firmy do udzia³u w konkursie
INNOWATOR PODKARPACIA 2003.

Justyna Socha
Dy¿ur Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej
Antoniego Jonkisza
odbywa siê w ka¿dy pierwszy
poniedzia³ek miesi¹ca w godz.
11.00-14.00 pok. 27
(I piêtro UGiM).
Najbli¿szy dy¿ur 1 marca 2004 r.

Marketing w ma³ych firmach (3) Tyczyn - ró¿ne
Zmiany w otoczeniu rynkowym, nie takie by³o przejawem bezpiecznej strazapocz¹tkowane w 1990 r., wywo³a³y okre- tegii w sytuacji niepewnej koniunktury, punkty widzenia
lone procesy dostosowawcze przedsiêbiorstw do nowych warunków dzia³ania
i doprowadzi³y do szybkiego, znacz¹cego wzrostu liczby podmiotów w handlu.
Najliczniejsz¹ grupê stanowi³y jednostki
prowadzone przez osoby fizyczne. Adaptacja poszczególnych przedsiêbiorców
do nowej sytuacji zale¿a³a od umiejêtnoci wyboru najkorzystniejszego sposobu
dzia³ania oraz okresu rozpoczêcia dzia³alnoci w warunkach aktualnie prowadzonej polityki gospodarczej pañstwa. Zdolnoæ dostosowania siê przedsiêbiorców
do nowych realiów oraz umiejêtnoæ wykorzystania sprzyjaj¹cych warunków
poddano badaniu pod k¹tem okresu za³o¿enia sklepu, zakresu dzia³ania i specjalnoci oferowanych produktów, a tak¿e ze
wzglêdu na motywy, jakimi kierowali siê
przedsiêbiorcy rozpoczynaj¹cy pracê na
w³asny rachunek.
W badaniu jako przestrzeñ czasow¹ powstania sklepu przyjêto poszczególne lata od 1990 do 2002 r. oraz przedzia³
czasowy do 1989 r. Korzystnym okresem
do za³o¿enia sklepu okaza³ siê okres do
1989 roku, a tak¿e lata 1990 - 1992, a póniej lata 1997 i 1998, kiedy to powsta³o po
2 sklepy ka¿dego roku. W roku 1996 i 1999
powsta³ na terenie naszej gminy tylko
1 nowy sklep, a w pozosta³ych latach nie
odnotowano otwarcia ¿adnej nowej placówki handlowej.
Na pocz¹tku lat 90. do za³o¿enia
sklepu zachêca³y przedsiêbiorczych ludzi
korzystne warunki ekonomiczne. Wa¿n¹
rolê w tworzeniu tych warunków pe³ni³o
zwolnienie z podatku obrotowego i dochodowego osób fizycznych i spó³ek cywilnych osób fizycznych z tytu³u uruchomienia nowej dzia³alnoci handlowej.
Sprzyjaj¹ca rozwojowi handlu okaza³a siê
tak¿e proimportowa polityka (do 1992 r.)
ze wzglêdu na niskie c³a na towary ¿ywnociowe i wy³¹czenie ich czêci z op³at
celnych. Dlatego te¿ zwiêkszenie udzia³u
artyku³ów pochodzenia zagranicznego
w obrocie by³o bardziej op³acalne w bran¿ach ¿ywnociowych, bior¹c pod uwagê
zarówno preferencje celne, jak te¿ wiêksze mo¿liwoci szybszego zbytu. Du¿e
mo¿liwoci tworzenia konkurencyjnej oferty towarów pochodzenia zagranicznego,
przy ni¿szych kosztach w porównaniu
z relatywnie wysokimi nak³adami ponoszonymi na krajow¹ produkcjê, spowodowa³y przep³yw czêci kapita³u z dzia³alnoci wytwórczej do handlowej. Zachowa-

zachwianych rynków i niestabilnej polityki gospodarczej pañstwa.
Narastaj¹ca bariera popytowa,
bêd¹ca efektem dzia³añ stabilizacyjnych
pañstwa, oraz wiêksze trudnoci w kompletowaniu atrakcyjnej, i konkurencyjnej
cenowo oferty towarowej, wymusza³
u przedsiêbiorców decyzje dokonywania
zmian w strukturze asortymentowej obrotu. Otwieraj¹c sklep rzadko który przedsiêbiorca decydowa³ siê na prowadzenie
sklepu wy³¹cznie z artyku³ami spo¿ywczymi. Dominuj¹ca czêæ przedsiêbiorców
oferowa³a w swoim sklepie tak¿e artyku³y
chemii gospodarczej - rodki czyszcz¹ce
i higieny osobistej. W 28% analizowanych sklepów kupiæ mo¿na tak¿e gazety
i czasopisma, a 43% ogó³u sklepów wzbogaci³o sw¹ ofertê o nasiona, doniczki, kwiaty, szk³o, wyroby metalowe, wyroby monopolowe lub paszê dla zwierz¹t. Podyktowane to by³o chêci¹ lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, zapewnienia sobie
wy¿szych dochodów oraz potrzeb¹ dywersyfikowania ryzyka zwi¹zanego z niepewnoci¹ i niestabilnoci¹ gospodarki.
Motywy, jakimi kierowali siê obecni w³aciciele sklepów, by za³o¿yæ sklep
spo¿ywczy na danym terenie by³y ró¿ne.
W przygotowanej ankiecie sprecyzowano kilka mo¿liwych odpowiedzi, z których
ka¿dy przedsiêbiorca móg³ wskazaæ wg
niego 3 najwa¿niejsze i uszeregowaæ od
najwa¿niejszej do najmniej wa¿nej. 14 ankietowanych osób wskaza³o tym sposobem 42 odpowiedzi, wród których najczêciej wymienianym powodem by³a koniecznoæ wynikaj¹ca z braku sta³ego zatrudnienia - 64% przedsiêbiorców wskaza³o tê w³anie odpowied. Równie wa¿na by³a mo¿liwoæ uzyskania wy¿szego
dochodu (57%), mo¿liwoæ decydowania
o w³asnej pracy (52%) oraz sytuacja rynkowa sprzyjaj¹ca otwarciu sklepu, któr¹
kierowa³a siê po³owa respondentów.
Zarówno kobiety jak i mê¿czyni
najczêciej wymieniali jednak brak zatrudnienia za motyw przewodni i zgodnie stawiali go na pierwszym miejscu przy podejmowaniu decyzji o za³o¿eniu sklepu.
Nie mniej wa¿na okaza³a siê tak¿e mo¿liwoæ uzyskania wy¿szego dochodu. Na
drugim i trzecim miejscu najczêciej pojawia³y siê mo¿liwoci decydowania o w³asnej pracy.
(cdn.)

Ci¹g dalszy ze strony 4

lokalnej historii, kolekcjoner, pasjonat
i animator ¿ycia kulturalnego w Tyczynie
(dziêki niemu powsta³o m.in. Muzeum Regionalne) by³ tak¿e odkrywc¹ bodaj najcenniejszej w Polsce polichromii ¿ydowskiej kuczki (rytualnego pomieszczenia,
w którym w czasie jednego z najwiêkszych
wi¹t ¿ydowskich - wiêta Sukkot spo¿ywa siê posi³ki, odmawia modlitwy czy
przyjmuje goci). O wartoci i znaczeniu
tego odkrycia pisze z kolei Zbigniew
Jucha, szef rzeszowskiej delegatury S³u¿by Ochrony Zabytków. Wspomniane rozdzia³y wzbogacaj¹ wiedzê i historyków
i mi³oników regionu - pozwalaj¹ bowiem
uzmys³owiæ sobie, co z krajobrazu i atmosfery dawnego Tyczyna siê zachowa³o czy
jakie zmiany nast¹pi³y.
Jednak swoistym novum i dodatkow¹ wartoci¹ prezentowanej publikacji
jest próba ukazania, jak dla teraniejszoci i przesz³oci wykorzystaæ przesz³oæ.
O tym mówi tekst Barbary Tondos i Jerzego Tura Tyczyn w spojrzeniu historyka
sztuki, w którym autorzy stwierdzaj¹ na
wstêpie, ¿e pokazuj¹c walory i niedostatki zabudowy i przestrzeni miejskiej miasta
chc¹ tak¿e przedstawiæ pomys³ idealnie
przeprowadzonej sanacji - idealnie, czyli
bez liczenia siê z aktualnymi uwarunkowaniami ekonomicznymi i administracyjnymi, bo te s¹ zmienne. Opinia historyków sztuki o miecie jest za taka: miasto
zaskoczy³o nas urod¹, chocia¿ ukryt¹ pod
warstw¹ braku ³adu, braku koncepcji,
pomys³u na ¿ycie.
Jak przywróciæ urodê miasta zastanawiaj¹ siê z kolei Leszek Humiêcki (Rewaloryzacja starego miasta w Tyczynie)
oraz Inga Kunysz i Jan Malczewski
(Ochrona konserwatorska gminy Tyczyn). Tego typu ujêcie - dalekie od okolicznociowych laurek, obrazuj¹ce zarówno bogactwo gminy, jak i stoj¹ce przed
ni¹ problemy w zakresie ochrony swojego dziedzictwa kulturowego nale¿a³oby
propagowaæ.
Jedynym zgrzytem konsekwentnego planu wydawniczego wydaje siê rozdzia³ powiêcony kocio³owi parafialnemu, który bardziej nadawa³oby siê do
opracowania stricte naukowego.

El¿bieta Kensy
Podkarpacie nr 6

Urszula Stachurska
G£OS TYCZYNA
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Urz¹d te¿ mo¿e pomóc

Urzêdy pracy dla wielu bezrobotnych s¹ jedyn¹ szans¹ znalezienia zatrudnienia, szczególnie w ma³ych miastach,
miasteczkach i wsiach. Mamy tutaj do
wyboru wojewódzkie i powiatowe urzêdy
pracy, które bezporednio zajmuj¹ siê bezrobotnymi i osobami poszukuj¹cymi zatrudnienia. Nowoci¹ ostatniego czasu s¹
gminne i miejskie centra informacji.
Do tzw. Centrów Informacji zg³aszaj¹ siê przede wszystkim m³odzi ludzie
chc¹cy zmieniæ zawód i doskonaliæ kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z za³o¿eniami
placówki te powinny dysponowaæ danymi o ofertach pracy, mo¿liwociach podjêcia dzia³añ o charakterze wolontariackim,
zawodach, szko³ach i instytucjach szkol¹cych, warunkach i procederach uruchamiania w³asnej dzia³alnoci gospodarczej.
W centrach mo¿na poznaæ prawa i obowi¹zki bezrobotnego, maj¹ one adresy
urzêdów pracy i innych organizacji wiadcz¹cych pomoc osobom bezrobotnym
i poszukuj¹cym pracy.
Dla absolwentów rejestruj¹cych
siê w takich urzêdach i centrach organizowane s¹ tak¿e warsztaty prowadzone
przez psychologów, którzy ucz¹ pisaæ CV,
listy motywacyjne, przygotowania i zachowanie siê podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Psycholodzy dysponuj¹ tak¿e
testami psychologicznymi, które okrelaj¹ przydatnoæ danej osoby do okrelonego zawodu. Absolwenci mog¹ ubiegaæ
siê o kursy doszkalaj¹ce. Maj¹ one najczêciej charakter jednodniowych sesji,
na których przekazuje siê najbardziej przydatne informacje. Szkolenia s¹ organizowane i finansowane przez urz¹d pracy,
który pisemnie zawiadamia o kursie. Pomocne s¹ tak¿e kluby pracy (tzw. sklepy
z prac¹) dla wszystkich zarejestrowanych
bezrobotnych. Zajêcia pomagaj¹ osobom
w ró¿nym wieku znaleæ siê na rynku zatrudnienia. Prowadzone s¹ przez doradców zawodowych. Ich zadaniem jest przygotowanie bezrobotnego do pisania dokumentów, sk³adania ofert, rozmów z pracodawc¹, ale tak¿e sposobów szukania
pracy.
Warto wiedzieæ, ¿e urzêdy pracy
w ka¿dym województwie oprócz programów rz¹dowych ( np. Pierwsza Praca)
maj¹ w³asne projekty, które pomagaj¹ bezrobotnym w znalezieniu zajêcia. Najczêciej s¹ one finansowane ze rodków rz¹dowych i gminnych, ale czêsto powsta³y
dziêki programom Unii Europejskiej (Sokrates, Leonardo da Vinci, PHARE 2001,
2001, 2003).
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Osoby zainteresowane prac¹ powinny czêsto osobicie lub przez Internet
szukaæ informacji o tych przedsiêwziêciach
lokalnych i ogólnopolskich, którymi zajmuj¹ siê urzêdy pracy. Poznanie zasad
projektu, zg³oszenie siê do urzêdu, udzia³
w szkoleniach, a tak¿e bezporednie rozmowy z doradcami mog¹ sprawiæ, ¿e stan¹ siê one uczestnikami jednego z takich
programów. W wielu wypadkach bezrobotni mog¹ dziêki funduszom unijnym
zostaæ przedsiêbiorcami z prawdziwego
zdarzenia.
Wiêcej obecnie w Polsce jest prywatnych biur porednictwa pracy, które
zlokalizowane s¹ w centrach du¿ych miast
i osiedli. Powstaj¹ biura, które oferuj¹ pracê czasow¹. Po zg³oszeniu siê danej osoby jest ona umieszczana w bazie danych
(wczeniej trzeba wype³niaæ odpowiednie dokumenty). Pracê czasow¹ mo¿na
znaleæ od razu, je¿eli bêdzie siê mia³o
szczêcie. Najczêciej jednak trzeba czekaæ na telefon porednika i zg³osiæ siê
ponownie do biura, które za nas za³atwi
wszelkie formalnoci i skieruje nas do zajêcia odpowiadaj¹cego naszym kwalifikacjom i umiejêtnociom.
Na podstawie Gazety Prawnej

Oprac. Marta Opio³a

Harmonogram wymiany

dowodów osobistych
Do 31 marca 2004 r.
wydane w latach
1962 - 1972
Do 31 grudnia 2004 r.
wydane w latach
1973 - 1980
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
wydane w latach
1981 - 1991
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
wydane w latach
1992 - 1995
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
wydane w latach
1996 - 2000.
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego nale¿y sk³adaæ osobicie - w Urzêdzie Stanu Cywilnego (UGiM)
w Tyczynie, pok. 31, II piêtro.
Do z³o¿enia wniosku niezbêdne s¹:
- 2 zdjêcia (lewy pó³profil),
- odpis aktu urodzenia (kawaler, panna),
- odpis aktu ma³¿eñstwa (¿onaci, mê¿atki,
wdowcy, wdowy, rozwiedzeni),
- wype³niony formularz wniosku,
- potwierdzenie wp³aty dokonanej
w kasie UGiM w wysokoci 30 z³.
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Jeli szukasz
p r a c y ...

Stanowisko oferowane numer oferty
- opiekunka dzieciêca
352
- pomoc stolarza
345
- mechanik-lusarz
344
- kelnerka
372
- przedst. handlowy-sprzedawca 341
- lekarz rodzinny
340
- lekarz neurolog
343
- nauczyciel jêzyka angielskiego 336
- samodzielny ksiêgowy
335
- osoba do obs³ugi klienta
334
- szwaczka
331
Komunikat Powiatowego Urzêdu Pracy
Osoby pobieraj¹ce zasi³ki przedemerytalne i wiadczenia przedemerytalne proszone s¹ o zg³aszanie siê do PUP
ul. Partyzantów 1a, pok. 6 w godz. 8.00 14.30, po odbiór informacji o osi¹gniêtych
dochodach oraz o pobranych zaliczkach
na podatek dochodowy - PIT-11.

*

*

*

3 marca 2004 roku o godz. 11.00
w Gminnym Centrum Informacji odbêd¹
siê warsztaty Aktywnoæ na rynku pracy. Skierowane s¹ one do ludzi aktywnie
poszukuj¹cych pracy. W czasie zajêæ bêdzie poruszana tematyka pisania dokumentów aplikacyjnych, zachowania siê
podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto bêdzie mowa jak nale¿y czytaæ og³oszenia o pracê i jak jej szukaæ na stronach
internetowych. Na miejscu bêdzie mo¿na
napisaæ dokumenty potrzebne do z³o¿enia u pracodawcy, jak równie¿ skorzystaæ
ze sprzêtu znajduj¹cego siê w GCI.
Warsztaty bêd¹ prowadzone przez
Rafa³a Kuronia - wicedyrektora Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie.
Wszystkich zainteresowanych wziêciem
udzia³u w tych zajêciach prosimy o zg³aszanie siê osobicie do GCI w Tyczynie,
ul. Rynek 25 lub telefoniczne 22-91-885,
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.30 18.30 i w soboty od 9.00 - 14.00.
Serdecznie zapraszamy do wziêcia
udzia³u w warsztatach.

Doradca
zawodowy radzi

Doradztwo zawodowe w Polsce
we wspó³czesnej postaci jest efektem
transformuj¹cej siê gospodarki i pojawi³o
siê w odpowiedzi na aktualne potrzeby
i wyzwania nowej gospodarki rynkowej
i rynku pracy. Mimo, ¿e poradnictwo
zawodowe nie jest pojêciem nowym nabiera nowych znaczeñ w dynamicznie

zmieniaj¹cym siê otoczeniu. Potrzeba konkretnych rozwi¹zañ i nowej pragmatyki
dzia³ania w kontekcie dotychczas nieznanych lub zaledwie przeczuwanych problemów sprawi³y, ¿e poradnictwo zawodowe
opuci³o swoje teoretyczne ramy i zmuszone zosta³o poszukiwaæ w³asnego modelu spo³ecznej u¿ytecznoci i miejsca
w strukturach lokalnych. Zadania w zakresie przygotowania do wejcia na rynek pracy pewnym stopniu realizowane
s¹ przez system owiatowy, jednak nie
wszystkie szko³y na szczeblu ponadpodstawowym program taki posiadaj¹ i wykonuj¹, albo realizowany jest w wybranych aspektach lub fragmentarycznie.
W ten sposób na rynek pracy wychodzi
m³odzie¿ s³abo wyposa¿ona w podstawowe umiejêtnoci poruszania siê na tym
rynku i promocji w³asnej osoby. Obecna
idea rozwijania systemu poradnictwa zawodowego zak³ada, aby dzia³a³ on jak najbli¿ej klienta w jego otoczeniu lokalnym i
obejmowa³ swoim zasiêgiem jak najwiêksz¹ grupê petentów. Doradcy zawodowi
na bie¿¹co monitoruj¹ i diagnozuj¹ potrzeby lokalnego rynku pracy, swoj¹ ofertê
us³ugow¹ tworz¹c pod okrelone problemy i w odpowiedzi na zapotrzebowanie
spo³eczne. Oprócz tego tradycyjnie pomagaj¹ ukierunkowaæ aktywnoæ na rynku pracy, przygotowaæ siê do spotkania z
pracodawc¹, sporz¹dziæ dokumenty aplikacyjne. Orodki te powinny dzia³aæ tak¿e jako ogniwo porednicz¹ce w relacjach
pomiêdzy pracodawcami a pracobiorcami.
Wspó³praca ta powinna obejmowaæ elementy w³aciwej edukacji w zakresie po¿¹danych postaw na rynku pracy i w rodowisku pracy. Te i inne us³ugi bêdzie proponowaæ poradnictwo zawodowe w Gminnym Centrum Informacji w Tyczynie dla
swoich mieszkañców i dla wszystkich, którzy przyjd¹ tu po pomoc. Orodek bêdzie
prowadzi³ spotkania grupowe i indywidualne, szkolenia i warsztaty dla osób poszukuj¹cych pracy, których tematyka bêdzie na bie¿¹co modyfikowana i dostosowywana do zg³aszanych potrzeb.
W orodku osoby bezrobotne i poszukuj¹cy pracy bêd¹ mog³y skorzystaæ z porad psychologa.
Adres; Tyczyn ul. Rynek 25
Godziny pracy Centrum
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. od 7.30 do 18.30
sobota
w godz.od 9.00 do 14.00.
Porady psychologiczne
poniedzia³ek, roda i pi¹tek
w godz. 11.00 do 13.00.

El¿bieta Wisz

Pó³ka z ksi¹¿kami

W dzisiejszej pó³ce z ksi¹¿kami
chcia³am zachêciæ Czytelników (g³ównie
chyba Czytelniczki) do zwrócenia uwagi
na ksi¹¿ki z dziedziny kulinariów. Wiele
z nich jest atrakcyjnych ze wzglêdu na
treæ oraz na cenê. Oto one:
W³ochy - wyprawy kulinarne H. Döbbelina oraz Kuchnia chiñska podbija wiat - W. Reicherta i E.H. Lin, obie
ksi¹¿ki wydane przez Firmê Ksiêgarsk¹
Jacek i Krzysztof, zawieraj¹ ka¿da po-

nad 70 przepisów z fotografiami, które dodatkowo wprowadzaj¹ w krainê smaku
i opisuj¹ zwyczaje kulinarne prezentowanych pañstw. Znajdujemy w nich regio-

nalne przyprawy, napoje i smako³yki, zrozumiemy dlaczego Chiñczycy tak dbaj¹
o jakoæ produktów kulinarnych, a W³osi
udowodni¹, ¿e spagetti nie jest ich reprezentatywna potraw¹.
Na wêgierskim stole - to kolejna ciekawa pozycja, tym razem rozs³awiaj¹ca kuchniê wêgiersk¹, napisali j¹ K. Molnar i T. Olszañski, za wydawc¹ by³o Studio Emka. Kolorowe fotografie i szczegó³owe przepisy ze sposobem wykonywania dañ wprowadzaj¹ nas w aromatyczny
i egzotyczny wiat kuchni wêgierskiej.
Ciekawostk¹ jest zamieszczony na samym
pocz¹tku ma³y s³ownik kulinarny, z którego np. mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e to co
w Polsce nazywamy gulaszem tak napraw-

dê nim nie jest. Dania umieszczone na
poszczególnych stronach wygl¹daj¹ tak
apetycznie, ¿e niemal¿e zmuszaj¹ do wypróbowania chocia¿ czêci przepisów.
Mylê, ¿e ka¿da z trzech prezentowanych
ksi¹¿ek bêdzie wietnym prezentem dla
piêkniejszej po³owy spo³eczeñstwa,
oczywicie zainteresowanej sprawami kulinarnymi.
Skoro jestemy przy kuchniach
wiata, warto jeszcze zwróciæ uwagê na
ksi¹¿ki wydane nak³adem wydawnictwa
Marex, ka¿da w cenie 8 do 9 z³. Oto one:
Kuchnia grecka A. Kaipi i Kuchnia
francuska S. Koch. Zarówno francuska,
jak i grecka kuchnia maj¹ swoich zwolenników, jak i przeciwników. Posi³ek dla

Francuzów i Greków jest nie tylko okazj¹
do zaspokojeniu g³odu, ale tak¿e do spo-

tkañ w krêgu znajomych i rodziny, dlatego nigdy nie bywa jadany w popiechu.
Smacznego!
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Alicja Kustra
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Szczyt antyglobalistów - IV wiatowe
Forum Spo³eczne w Bombaju
W styczniu odby³ siê w Bombaju
zlot ponad 100 tys. antyglobalistów. By³a
to ju¿ czwarta impreza tego typu - poprzednie odby³y siê w Brazylii (Porto Alerte).
W trakcie debat mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e
zarysowa³a siê zmiana postawy g³ównych
ruchów spo³ecznych i obywatelskich
uczestnicz¹cych w dyskusji na temat skutków globalizacji. Aktualnie powszechnie
podkrela siê, ¿e nie s¹ ju¿ oni przeciwko
nowoczesnoci, pragn¹ jednak, aby globalizacja mia³a "ludzk¹ twarz". Mimo, ¿e
obecnie czêsto ju¿ mo¿na s³yszeæ okrelenie "jestemy alter-globalistami",
uczestnicy szczytu z entuzjazmem przyjêli tezy J. Stiglitza, laureata Nobla 2001, który stwierdzi³, ¿e neoliberalna polityka globalizacji prowadzi do wzrostu przemocy
na wiecie. Natomiast pog³êbiaj¹ca siê
biegunowoæ ekonomiczna, brak bezpieczeñstwa socjalnego, wycofywanie siê
rz¹dów z programów pomocowych i ekspansja kapita³u spekulacyjnego, powoduj¹ zniszczenie gospodarcze i napiêcia spo³eczne. Czo³owi kontestatorzy ruchów antyglobalnych, m.in. J. Stiglitz, G. Soros i J.
Gray udowadniaj¹, ¿e realizacja reform gospodarczych i spo³ecznych, zgodnie z wytycznymi technokratów miêdzynarodowych instytucji finansowych, okazuje siê
ma³o skuteczna.
Trzy szko³y pogl¹dów na temat skutków
globalizacji
Iwona Mas³yk z Uniwersytetu
Rzeszowskiego charakteryzuje trzy szko³y pogl¹dów na temat skutków
globalizacji.
Pierwsz¹ reprezentuj¹ entuzjaci
globalizacji. Twierdz¹, ¿e oznacza ona
now¹ epokê w dziejach ludzkoci. Globalizacjê uznaj¹ jako g³ówne i dominuj¹ce
zjawisko, które kszta³tuje wspó³czesne
stosunki miêdzynarodowe. Wród entuzjastów globalizacji powszechne jest przekonanie, ¿e gospodarka wiatowa jest
obecnie bardziej pozytywnie zintegrowana ni¿ kiedykolwiek, choæ nie do koñca
zgadzaj¹ siê co do tego, na ile jest ona
rzeczywicie globalna. Entuzjaci globalizacji podkrelaj¹, ¿e wzajemna wspó³praca (outsourcing) i wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych
nowej generacji stanowi ród³o:
> nowych mo¿liwoci,
> wzrostu efektywnoci,
> poprawy poziomu ¿ycia na wiecie,
i zapewnia wszystkim krajom trwa³y udzia³
ww korzyciach zwi¹zanych z uczestnicwem wnowym podziale rynków
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Szanse globalizacji (2)
gospodarki wiatowej. G³ówne korzyci
akcentowane przez entuzjastów globalizacji to: wiêkszy rynek dla obecnie wytwarzanych towarów i us³ug, rozszerzenie oferty asortymentowej przeznaczonej
do wymiany, wiêkszy dostêp do kapita³u,
wyrafinowane wykorzystanie informacji i
technologii. Wed³ug nich globalizacja
wp³ywa na podniesienie ogólnego dobrobytu, pozwalaj¹c jednoczenie na:
> wzrost korzyci z tytu³u rosn¹cej specjalizacji miêdzynarodowej,
> pozytywne dzia³ania si³ konkurencji na
rynkach globalnych,
> lepsze wykorzystanie dowiadczeñ ludzi, zasobów surowcowych i kapita³u.
Drug¹ szko³ê reprezentuj¹ przeciwnicy globalizacji. Wskazuj¹ oni na wiele
negatywnych skutków generowanych
przez proces globalizacji, podkrelaj¹c
zw³aszcza zwi¹zane z ni¹ koszty i zagro¿enia. Przysz³oæ takiego wiata maluj¹ w
czarnych kolorach. W globalizacji gospodarki wiatowej widz¹ zagro¿enie dla ludzkoci i gospodarczego ³adu. Ich zdaniem
proces globalizacji jest ród³em:
> upadku tradycyjnych wartoci,
> za³amania siê solidarnoci spo³ecznej i
standardów opieki spo³ecznej,
> ograniczenia roli pañstwa w realizacji
narodowych celów rozwoju.
Krytycy globalizacji uznaj¹, ¿e
proces ten przyczynia siê do wzrostu nierównoci spo³ecznych w poszczególnych
krajach i pomiêdzy nimi, a tak¿e prowadzi
do dalszej marginalizacji ca³ych grup spo³ecznych i narodów. Zazwyczaj powoduje spadek realnych p³ac robotników i utratê bezpieczeñstwa pracy. Antyglobalici
uwa¿aj¹, ¿e ponadnarodowy kapitalizm ma
strukturalny charakter powoduj¹cy rosn¹ce nierównoci miêdzy krajami i wewn¹trz
krajów. Od kilku lat znane wiatowe postacie establishmentu przyznaj¹ racjê krytykom globalizacji.
Globalsceptycy uwa¿aj ¹ równie¿,
¿e globalizacja jest mitem i nic specjalnie
nowego nie ma w procesie integracji gospodarki wiatowej, co upowa¿nia³oby do
mówienia o powstaniu nowej ery. G³ówne
zalety globalizacji uznaj ¹ za bardzo przeszacowane i przejaskrawione, jednoczenie twierdz¹ oni, ¿e nie mamy do czynienia z gospodark¹ globaln¹ ani z globaln¹
cywilizacj¹, a raczej z pojawianiem siê ró¿nego rodzaju ró¿nic etnicznych i cywilizacyjnych. Ich zadaniem tylko pog³êbienie procesów regionalizacji mo¿e stanowiæ przeciwwagê dla globalizacji.
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Przedstawiciele trzeciej szko³y to pragmatycy. S¹ oni zwolennikami koncepcji tzw.
globalnych transformacji. Przyjmuj¹, ¿e
proces globalizacji ekonomicznej wiata
ewoluuje. Ich zdaniem wspó³czesna globalizacja zasadniczo ró¿ni siê od realizowanej wczeniej, a jej konsekwencje obejmuj¹ nie tylko aspekty ekonomiczne, lecz
tak¿e sferê polityki, stosunków spo³ecznych i kulturê. Przypieszenie procesów
globalizacji wed³ug tego stanowiska jest
wynikiem dzia³ania wielu czynników; poza
postêpem technologicznym i si³ami rynkowymi przyczyni³y siê do jego rozwoju
równie¿ "zrównowa¿one" decyzje polityczne rz¹dów i trafne przedsiêwziêcia
w³adz lokalnych np. wspieranie rozwoju
Euroregionu KARPATY, a tak¿e skuteczne promowanie i wspieranie koncepcji
"Dolina Strugu".
Podstawow¹ tezê stanowiska trzeciej szko³y pogl¹dów na temat globalizacji stanowi przekonanie, i¿ globalizacja jest
g³ówn¹ si³¹ napêdzaj¹c¹ zmiany spo³eczne, polityczne oraz ekonomiczne i kszta³tuje ona nowy porz¹dek wiata. Dominuj¹c¹ cech¹ wspó³czesnej globalizacji, wg
podejcia pragmatycznego, s¹ g³êbokie i
wielop³aszczyznowe powi¹zania pomiêdzy krajami. Globalizacja jest uwa¿ana za
silny czynnik przemian spo³ecznych, stanowi powa¿ne wyzwanie i szansê dla spo³eczeñstw, gospodarek lokalnych, instytucji, pañstw oraz gospodarki wiatowej
jako ca³oci. Zgodnie z opini¹ pragmatyków, spo³eczeñstwa i rz¹dy musz¹ dostosowywaæ siê do wiata, w którym zaciera
siê ró¿nica pomiêdzy tym co miêdzynarodowe i krajowe oraz tym, co zewnêtrzne
i wewnêtrzne. Ich zdaniem, nie musi to jednak prowadziæ do globalnej konwergencji (przenikania) lub pojawienia siê jakiego ujednoliconego spo³eczeñstwa
wiatowego

Kazimierz Krupa

Klub WHY NOT
Tyczyn ul. Rynek 15

organizuje w dniu 29 lutego br.

turniej bilardowy otwarty
dla amatorów o puchar Prezesa
GS SCh w Tyczynie pani
Zdzis³awy Fury.
Zapisy w klubie codziennie od
godz. 12.00. Dla uczestników przwidziane s¹ nagrody

Z policyjnej statystyki
Kronika wydarzeñ na terenie gminy
Tyczyn w okresie od 15 grudnia 2003 r. do
10 lutego 2004 r.
I. Wydarzenia kryminalne:
- 15 grudnia 2003 r., Hermanowa: w³amanie do gara¿u, sk¹d skradziono narzêdzia
- straty 1500 z³.
- 25 grudnia 2003 r., Budziwój, kradzie¿
samochodu celem krótkotrwa³ego u¿ycia.
- 8 stycznia br., Tyczyn: w³amanie do budynku - 3 sprawców zatrzymano.
- 13 stycznia br., Tyczyn: w³amanie do gara¿u - straty 700 z³.
- 14 stycznia br., Matysówka: kradzie¿
silnika elektrycznego - straty 420 z³.
- 17 stycznia br., Borek Stary: w³amanie
do warsztatu, sk¹d skradziono 2 pi³y
spalinowe.
- 18 stycznia br., Tyczyn: kradzie¿ kó³ od
samochodu - straty 1000 z³.
- 19 stycznia br., Tyczyn: kradzie¿ telefonu komórkowego.
- 22 stycznia br., Tyczyn: w³amanie do
samochodu, sk¹d skradziono radiootwarzacz.
- 22 stycznia br., Hermanowa: w³amanie
i kradzie¿ 8 szt. butli z gazem.
Gmina Tyczyn,
36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18
tel. (0-17) 22 19 310, www.tyczyn.pl,
e-mail: tyczyn@intertele.pl,
og³asza
II przetarg ustny nieograniczony
(licytacja)
na sprzeda¿ nastêpuj¹cej nieruchomoci w Tyczynie:
- dzia³ka nr 1537/1 o pow. 0,0370 ha
- dzia³ka nr 1538/1 o pow. 0,0120 ha
posiadaj¹ce KW 32036, obydwie niezabudowane, po³o¿one w terenach budowlanych bez mo¿liwoci zabudowy.
Cena wywo³awcza - 3.850 z³;
wadium - 200 z³.
Przetarg odbêdzie siê 10 marca 2004 r.
o godz. 9.15 w Urzêdzie Gminy i Miasta
w Tyczynie (sala konferencyjna).
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w UGiM w Tyczynie pok. 11, tel.
22 19 310, wewn. 11.

- 23 stycznia br., Budziwój: w³amanie do
budynku, sk¹d skradziono grzejniki
- straty 3000 z³.
- 27 stycznia br., Matysówka: kradzie¿
4 szt. okien - straty 4500 z³.
- 2 lutego br., Hermanowa: dokonano w³amania do samochodu - straty 1000 z³.
- 4 lutego br., Budziwój: w³amanie do
gara¿u - straty 600 z³.
- 5 lutego br., Tyczyn: kradzie¿ czêci od
samochodu Jelcz - straty 300 z³.
II. Wydarzenia drogowe:
- 12 grudnia 2003 r., Budziwój: potr¹cenie
rowerzystki, która dozna³a obra¿eñ cia³a.
- 19 grudnia 2003 r. , Hermanowa: potr¹cenie pieszego, który dozna³ obra¿eñ cia³a.
- 2 lutego br., Tyczyn: zderzenie dwóch
pojazdów - obra¿enia odnios³y 3 osoby.
- 7 lutego br., Bia³a: zderzenie dwóch pojazdów - obra¿eñ dozna³a 1 osoba.
- 10 lutego br., Tyczyn: zderzenie dwóch
pojazdów - obra¿enia odnios³a 1 osoba.
III. Po¿ary i inne katastrofy:
- 24 stycznia br., Kielnarowa: wybuch
po¿aru w pomieszczeniach baru
-straty 40.000 z³.
- 31 stycznia br., Hermanowa: wybuch

po¿aru w gara¿u; spaleniu uleg³
samochód.
- 5 lutego br., Borek Stary: wybuch
po¿aru w budynku gospodarczym - straty 10.000 z³.
- 5 lutego br., Borek Stary: wybuch
po¿aru w budynku gospodarczym - straty 50 000 z³.
W zwi¹zku z trwaj¹cymi feriami
szkolnymi Komisariat Policji przypomina
wszystkim rodzicom i opiekunom o obowi¹zku sprawowania w³aciwej opieki nad
nieletnimi. W razie zaistnienia problemów
prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt z Komisariatem lub podleg³ymi Rewirami Dzielnicowych.
Kontakt telefoniczny:
w godz. 6.00-14.00
Tyczyn
22-19-997
Chmielnik 22-96-997
Hy¿ne
22-95-997
Lubenia 87-10-013
W pozosta³ych godzinach nale¿y
dzwoniæ bezporednio na numer Pogotowia Policji 997 (numer bezp³atny), a oficer
dy¿urny KMP w Rzeszowie drog¹
radiow¹ powiadomi aktualnie pe³ni¹cych
s³u¿bê funkcjonariuszy KP w Tyczynie.

Podinspektor
mgr in¿. Marek Anton

OG£OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartoci poni¿ej 30 000 euro
Gmina Tyczyn, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18
tel. 22 19 310, www.tyczyn.pl, e-mail: tyczyn@intertele.pl,
og³asza przetarg nieograniczony na
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami oraz obiektami towarzysz¹cymi dla miejscowoci Matysówka
Miejsce realizacji: Gmina Tyczyn.
Nie dopuszcza siê sk³adania ofert: czêciowych, wariantowych i równowa¿nych.
Termin realizacji (wymagany) - do 30 grudnia 2004 r.
Wadium - 1 500 z³
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena (koszt) - 70%
- rozwi¹zanie techniczno-ekonomiczne przedstawione w koncepcji - 30%
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia (cena 50 z³) mo¿na odebraæ
w siedzibie zamawiaj¹cego, pok. 29 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Aleksander Dawidziak,
tel. (0-17) 22-99-373, pok. 29, w godz. 8.00 - 15.00.
Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie zamawiaj¹cego, pok. 21.
Termin sk³adania ofert up³ywa 2 marca 2004 r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nast¹pi 2 marca 2004 r. o godzinie 9.30 w siedzibie zamawiaj¹cego sala posiedzeñ.
Postêpowanie bêdzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1
i art.22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spe³niaj¹ warunki okrelone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM
Sprzedam dzia³kê o pow. 52 a rolno-budowlan¹ w Hermanowej-Czerwonkach. Wiadomoæ: Tyczyn, ul. Mickiewicza 48
(25/3)

Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 61 a w Borku Starym przy
drodze Koció³-Klasztor.
(26/3)

Tel. 22-19-789

Dzia³ki budowlane (13 i 15 arów) w Tyczynie, obok szko³y
podstawowej - sprzedam. Cena 4.000 z³ za 1 ar - do negocjacji.
(27/1)
Tel. 0-502-636-111 po 17.00

SZUKAM PRACY

N A G R O B K I Granit - Lastriko
F i r m a  I M PA L A 
Tomasz Janik, Borek Stary 340A

Tel. 22-98-097, 0-692-000-289

B a r U W i k t o r a 

Tyczyn, ul. Grunwaldzka 70, tel. 22-91-360

wydaje przyjêcia:

- weselne,
- komunijne,
- imprezy okolicznociowe,

zapewniamy:

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka, osoby starszej lub
sprz¹tania mieszkania. W pe³ni dyspozycyjna. Wiek 33 lata.
(17/1)
Tel. 22-93-337

Absolwentka 2003, zarejestrowana w PUP, liceum ekonomiczne (profil ekonomiczno-administracyjny), studentka administracji (zaocznie); komputer, prawo jazdy (kat. B), angielski,
niemiecki, dowiadczenie w handlu.
(18/1)
Tel. 0-607-792-658
Wszyscy zainteresowani umieszczeniem swojej
oferty na naszych ³amach, proszeni s¹ o osobisty
kontakt z redakcj¹ - UG pok. 26, I piêtro (lub pok. 24).
Oferty Szukam pracy, Dam pracê
i Sprzedam/kupiê dzia³kê, dom
zamieszczane s¹ bezp³atnie.

W Kielnarowej wynajmê
Tel. 22-99-639

OG£OSZENIA

3 pokoje studentom

Przypominamy, ¿e
15 lutego 2004 r. min¹³ termin zap³aty I raty podatku
od rodków transportowych
ZPHU Jar
wynajmie w budynku w Kielnarowej pomieszczenie
biurowe o pow. ok. 80m2 z dostêpem do internetu
Tel. 22-19-311,
22-99-677
M³ode ma³¿eñstwo wynajmie mieszkanie
w Tyczynie w rozs¹dnej cenie.
Tel. 0-604-803-819

- domowe jedzenie

- mi³¹ obs³ugê

Pozwolenia na budowê

przygotowanie dokumentacji
Tel. 0-502-902-858

Us³ugi ksiêgowe T A N I O
Tel. 22-91-939
kom. 0-606-837-913

Zak³ad Kamieniarski ZAKO

oferuje:
parapety, schody, kominki, blaty kuchenne i ³azienkowe
z marmuru, granitu i konglomeratu
tel. 859-65-91, kom. 600-278-247
Informujemy, ¿e
Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie
mieszcz¹cy siê na I piêtrze budynku Przychodni Rejonowej
w Tyczynie, jest czynny w ka¿dy c z w a r t e k
w godz. 13.30-16.30

Przypominamy mieszkañcom gminy Tyczyn, ¿e na wywóz
odpadów komunalnych ka¿de gospodarstwo domowe ma obowi¹zek zawarcia indywidualnej umowy z firm¹ wywo¿¹c¹ mieci:
- Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
w B³a¿owej, tel. 22-97-085
- MPGK Bia³a 238, tel. 22-19-403
- TRANS-FORMERS PODKARPACIE
Rzeszów, tel. 86-34-518

0-608-439-955
pod tym numerem w godzinach od 15.30 w dni
powszednie, a tak¿e w soboty, niedziele i wiêta, zg³aszaæ
mo¿na przypadki awarii sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej,
obs³ugiwanej przez Eko-Strug w Tyczynie.
W godzinach pracy Spó³ki awarie zg³aszaæ mo¿na tak¿e
pod nr tel. 22-19-312 lub 22-19-360

- 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
Orodka Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Towarzystwa Mi³oników Ziemi Tyczyñskiej.
Adres Wydawcy: Urz¹d Gminy i Miasta, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18, tel. 22-19-310, e-mail: glos@intertele.pl www.tyczyn.pl
Sk³ad i ³amanie: Pracownia Komputerowa UGiM w Tyczynie.
Druk: Drukarnia Kolor , Tyczyn, ul. Kociuszki 4a, tel. 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 treæ og³oszeñ. Pogl¹dy wyra¿ane
w artyku³ach s¹ pogl¹dami ich autorów a nie wydawcy.
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