Jubileuszowy rajd

wiêto

Od 20 lat na terenie gminy Tyczyn
odbywaj¹ siê piesze rajdy Szkó³ Podstawowych. W tym roku przypad³ jubileuszowy 20-ty rajd. Odby³ siê on w sobotê 14
maja br., a prowadzi³ tym razem do Szko³y
Podstawowej w Hermanowej.

Matki

Pogoda jak zawsze nam dopisa³a
i wêdrowa³o siê naprawdê przyjemnie.
Aby dotrzeæ na godzinê 13.00 wyruszylimy kilka godzin wczeniej. Po pokonaniu krótkiej, ale mêcz¹cej trasy, umiechniêci i zadowoleni przybylimy na miejsce, gdzie zostalimy przywitani przez
gospodarzy, którzy zaprosili nas na
Ci¹g dalszy na stronie 9

Maj - to ¿ycie, maj - to kwiaty
Bzy, konwalie, ró¿e, bratki
Maj w uczucia tak bogaty
Maj to tak¿e wiêto Matki.
Maj to miesi¹c najpiêkniejszy
Taki wie¿y i pachn¹cy
Tobie mamo go oddajê
By ten dzieñ by³ najcudniejszy.
By siê dzisiaj umiecha³a
By nas zawsze przytula³a
By nam winy przebacza³a
I serdecznie ca³owa³a.
Aby zawsze przy nas by³a
Najpiêkniejsza i jedyna
M¹dra, dobra, ukochana
Taka bliska - nasza mama.
Du¿o mamie mówiæ mia³em
- lecz gdy bieg³em - zapomnia³em.
Wiêc mamusiu - nadstaw uszka
i zapytaj siê serduszka
Niech Ci powie jego bicie,
¿e ja kocham Ciê nad ¿ycie.
(autor nieznany)

Uczestnicy jubileuszowego rajdu - uczniowie Szko³y Podstawowej z Budziwoja

Zg³o nielegalne wysypisko

Czysto wokó³ nas

Wszystkich mieszkañców zatroskanych o wygl¹d i czystoæ naszej gminy, zapraszamy do aktywnego w³¹czenia
siê w walkê z nielegalnymi wysypiskami
mieci, które s¹ szczególnie widoczne
w okresie wiosennym i letnim.
Od lat prowadzona jest w gminie
akcja likwidacji nielegalnych wysypisk
mieci, powoduj¹cych zarówno degradacjê rodowiska naturalnego, jak i estetyki
krajobrazu. Dla skuteczniejszego zwalczania nielegalnych wysypisk konieczna jest
jednak pomoc mieszkañców.
Jeli zauwa¿y³e na terenie naszej gminy nielegalne wysypisko mieci

- poinformuj nas o tym. Pomo¿esz tym
samym dbaæ o estetyczny i ekologiczny
wygl¹d naszej gminy. Spodziewamy siê,
¿e poprzez wspólne dzia³anie zmniejszymy iloæ powstaj¹cych nielegalnych wysypisk. Prosimy zatem o czynne uczestnictwo w akcji.
Wszystkie informacje zg³aszane
drog¹ internetow¹ poprzez wype³niony
formularz lub pod tel. 2299-464 wew. 14
s¹ nam niezbêdne w celu ustalenia miejsca, sprawcy i likwidacji nielegalnego wysypiska.
Uwaga:
dane zg³aszaj¹cego zostan¹ wykorzystane tylko do celów s³u¿bowych przy ustalaniu lokalizacji wysypiska i sprawcy.
(bk.)
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...na wypadek
powodzi

Rolnicy zd¹¿yli

Dop³aty obszarowe

W porównaniu z ubieg³ym rokiem
liczba z³o¿onych wniosków wzros³a. Ci
rolnicy, którzy nie z³o¿yli wniosków, jeszcze do 10 czerwca maj¹ szansê. Spónialscy od 17 maja dop³aty bêd¹ mieli pomniejszone o 1 procent za ka¿dy dzieñ
zw³oki. Wzorem ubieg³ego roku, w Urzêdzie Gminy i Miasta w Tyczynie mo¿na
by³o uzyskaæ pomoc w wype³nieniu wniosków. Z takiej pomocy skorzysta³y w tym
roku 702 osoby.
Po przeprowadzeniu wszystkich
kontroli sk³adaj¹cy wniosek otrzyma decyzjê w sprawie przyznania p³atnoci,
a na konto bankowe rolnika zostan¹
przekazane pieni¹dze.
Przelewy bêd¹ dokonywane
w okresie od 1 grudnia 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.

15 maja br. min¹³ termin sk³adania
wniosków o dop³aty z Unii Europejskiej.
Z terenu gminy Tyczyn na dzieñ 17 maja
br. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie wp³ynê³o
1109 wniosków o przyznanie p³atnoci obszarowych.
Jak rozk³ada siê to na poszczególne miejscowoci naszej gminy przedstawia poni¿sza tabelka.

Miejscowoæ

Bia³a
Borek Stary
Budziwój
Hermanowa
Kielnarowa
Matysówka
Tyczyn miasto
Gmina Tyczyn

Iloæ
wniosków
80
160
307
195
184
66
117
1109

PAMIÊTAJ:
> nie uszkadzaj wa³ów przeciwpowodziowych;
> nie przeje¿d¿aj przez wa³y z wyj¹tkiem
miejsc do tego przeznaczonych;
> nie uprawiaj gruntu przy wa³ach w odleg³oci co najmniej 3 m od wa³u;
> nie sad drzew na wa³ach;
> nie uszkadzaj umocnieñ;
> nie stawiaj budynków, nie kop studni w
odl. mniejszej ni¿ 50 m od stopy wa³u.
GDY JU¯ WIESZ,
¯E POWÓD CIÊ NIE OMINIE
> Przygotuj worki z piaskiem.
> Zadbaj o zwierzêta - pamiêtaj by w chwili nadejcia powodzi nie by³y uwi¹zane.
> Kiedy pojawi siê nag³e zagro¿enie powodziowe, wy³¹cz g³ówne zasilanie elektryczne i dop³yw gazu.
> Zabezpiecz najcenniejsze rzeczy, przenosz¹c je na wy¿sze piêtra domu. Zabezpiecz dokumenty, przywi¹¿ przedmioty do
stabilnych elementów, aby nie pop³ynê³y.
> Usuñ z terenu posesji pojazdy i toksyczne substancje.
> Przygotuj siê do ewentualnej ewakuacji;
zaplanuj kilka miejsc i dróg ucieczki, sposób przeniesienia rodziny i wartociowych
przedmiotów w bezpieczne miejsce. Pamiêtaj: osoby doros³e nie powinny braæ wiêcej ni¿ 50 kg baga¿u.
> Miej pod rêk¹: sprawne latarki, przenone radio, telefon komórkowy, apteczkê
pierwszej pomocy, zapas jedzenia i wody,
ciep³e ubrania, piwory i koce.

mgr Marta Opio³a

Przypominamy, ¿e

Dy¿ur Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej
Antoniego Jonkisza

15 maja br. up³yn¹³ termin p³atnoci:
- II raty podatku rolnego
- II raty podatku od nieruchomoci
Nakazy p³atnicze z Tyczyna s¹
do odebrania w kasie Urzêdu Gminy
i Miasta Tyczyn, a p³atnicy z pozosta³ych miejscowoci mog¹ je op³acaæ
u so³tysów lub na konto Gminy Tyczyn
nr 64 9164 0008 2001 0000 0286 0015
w Banku Spó³dzielczym w Tyczynie.

odbywa siê w ka¿dy pierwszy
poniedzia³ek miesi¹ca w godz.
11.00-14.00 pok. 27
(I piêtro UGiM).
Najbli¿szy dy¿ur 6 czerwca 2005 r.

(cdn)

Demograficzna statystyka 2004
Liczba
mieszkañców

Urodzenia

1844
1590
3509
2365

23
19
37
37

1
1
4

Kielnarowa

1739

17

Matysówka
Tyczyn
Razem:

1220
3182
15449

14
28
175

Bia³a
Borek Stary
Budziwój
Hermanowa

Rozwody Zameldowania

Przemeldowania

Zgony

Wymeldowania

69
20
132
25

28
35
60
19

9
15
15
10

16
6
33
10

1

12

22

13

14

2
2
11

51
78
387

24
40
228

16
22
100

15
39
133

Zawartych ma³¿eñstw w 2004 r. by³o 148
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www.konkurs.itl.pl

Elektroniczny pamiêtnik ucznia

Szko³a Podstawowa w Kielnarowej
og³asza internetowy konkurs pt. Elektroniczny pamiêtnik ucznia przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkó³ gminy
Tyczyn.
Celem konkursu jest doskonalenie
pos³ugiwania siê komputerem w codziennym u¿ytkowaniu, doskonalenie form pisarskich, pos³ugiwania siê piêkn¹, poprawn¹ polszczyzn¹ oraz kszta³towanie
wra¿liwoci i umiejêtnoci obserwowania
otaczaj¹cego wiata.
Zasady konkursu:
Konkurs prowadzony jest poprzez internetow¹ stronê www.konkurs.itl.pl
> W konkursie mo¿e braæ udzia³ dowolna
liczba uczniów ze szkó³ podstawowych
naszej gminy.
> Zg³oszenia uczniów do konkursu dokonuje nauczyciel-opiekun ucznia, wype³nia-

j¹c odpowiedni formularz na stronie lub
telefonicznie (22-19-344).
> Po potwierdzeniu zg³oszenia ka¿dy
z uczestników otrzymuje indywidualne
has³o umo¿liwiaj¹ce dodawanie wpisów
do Elektronicznego pamiêtnika.
> W czasie trwania konkursu (od 16 maja
do 10 czerwca) uczestnicy dokonuj¹ codziennych wpisów z wy³¹czeniem dni
wolnych od zajêæ lekcyjnych.
> Zapisy w pamiêtniku maj¹ dotyczyæ ¿ycia szkolnego, codziennego, rozrywek,
oraz w³asnych refleksji i przemyleñ
ucznia z tym zwi¹zanych.
> Przez ca³y czas trwania konkursu uczestnicy bêd¹ mieli wgl¹d do zapisów wszystkich osób bior¹cych w nim udzia³, ale nie
bêd¹ mogli niczego w nich zmieniæ ani
dopisaæ. Nie bêdzie równie¿ mo¿liwoci
zmiany, poprawy, usuniêcia wpisów przez
ich autora. Jawnoæ zapisów ma na celu
wymuszenie na uczestnikach oryginalnoci prac.
> Po zakoñczeniu konkursu komisja oceni pamiêtniki, zgodnie z punktem Kryteria oceny prac.
> Lista zwyciêzców i sposób nagrodzenia laureatów zostanie og³oszona na stronie do dnia 15 czerwca 2005.
> Do sk³adu komisji organizator zaprosi

Zespó³ Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie zaprasza
na bezp³atne badania w ramach programów profilaktycznych:
* Raka piersi adresowany do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które nie mia³y
wykonywanej mammografii w ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy. Badania s¹ wykonywane w Przychodni Specjalistycznej - Centrum Diagnostycznym ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, ul. Fredry 9.
* Chorób uk³adu kr¹¿enia adresowany do osób w wieku 35-55 lat, u których wczeniej nie zdiagnozowano choroby uk³adu kr¹¿enia.
* Przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc adresowany do osób w wieku 40 do 65
lat, u których wczeniej nie zaistnia³o podejrzenie lub nie zdiagnozowano przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc.
Program profilaktyki chorób uk³adu kr¹¿enia i przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc jest realizowany w poradniach ogólnych ZOZ Nr 2 w Rzeszowie na terenie
powiatu rzeszowskiego.
Na obszarze gminy Tyczyn zapraszamy do Przychodni Rejonowej w Tyczynie oraz wiejskich orodków zdrowia w Borku Starym i Budziwoju.
Programy s¹ realizowane na podstawie umów zawartych z Podkarpackim
Oddzia³em Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

nauczycieli-polonistów, opiekunów
uczniów bior¹cych udzia³ w konkursie.
Kryteria oceny prac:
- regularne prowadzenie pamiêtnika (wpis
w ka¿dym dniu nauki szkolnej),
- oryginalna, ciekawa tematyka,
- poprawnoæ ortograficzna, gramatyczna, interpunkcyjna,
- styl wypowiedzi (urozmaicone s³ownictwo, ró¿ne typy zdañ, interesuj¹ce sposoby obrazowania).
Test dzia³ania strony.
W okresie bezporednio przed rozpoczêciem konkursu bêdzie mo¿na testowaæ
dzia³anie strony dodaj¹c próbne wpisy.
Ma to na celu zaznajomienie uczestników
z mechanizmami dzia³ania, wyeliminowanie ewentualnych problemów.
W okresie próbnym uzyskujemy
dostêp do edycji tekstów loguj¹c siê:
autor1 (w miejscu imiê i nazwisko) haslo1
lub autor2 - haslo2
Po zg³oszeniu siê uczestnika do
konkursu, bêdzie on móg³ równie¿ w okresie próbnym logowaæ siê swoim imieniem
i nazwiskiem oraz has³em. (Wpisy próbne zosta³y usuniête z chwil¹ rozpoczêcia
konkursu, tj. 16 maja br.).

Organizatorzy
mgr Agata Klatka
mgr Wac³aw Warda

Harmonogram wymiany
dowodów osobistych
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 nale¿y sk³adaæ osobicie w UGiM w Tyczynie, pok. 31, II piêtro.
Do z³o¿enia wniosku niezbêdne s¹:
> 2 zdjêcia,
> 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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Pod takim has³em na rzeszowskim
rynku odby³ siê happening z okazji Miêdzynarodowego Dnia Ziemi. Organizatorem by³o Stowarzyszenie EkologicznoKulturalne Puls Ziemi, a bra³y w nim
udzia³ szko³y z terenu województwa podkarpackiego. Gminê Tyczyn reprezentowa³a Szko³a Podstawowa w Budziwoju. Zuchy i harcerze pod opiek¹ Iwony Woniak
zaprezentowali inscenizacjê inspirowan¹
Dziadami Adama Mickiewicza oraz s¹d
nad cz³owiekiem - bezporednim sprawc¹
degradacji rodowiska, a tak¿e scenkê
Trzej Agenci. Program urozmaici³y piosenki o tematyce ekologicznej (zdj).
W trakcie happeningu odbywa³y
siê konkursy i impresje malarskie (zdj.).
Prowadzona te¿ by³a zamiana odpadów
(puszki aluminiowe, butelki typu PET i makulatura) na sadzonki drzew. Rozstrzygniêty zosta³ wojewódzki konkurs zbiórki
makulatury "Segregujesz - odzyskujesz".
Najlepsze szko³y otrzyma³y cenne nagrody, dyplomy i podziêkowania.

Ziemio - chcê, aby by³a...

Biblioteczne kalendarium

Uczniowie mieli mo¿liwoæ zwiedzenia starej czêci miasta ze spo³ecznymi przewodnikami PTTK. Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody akcja uda³a siê,
a ducha ekologii czuæ i widaæ by³o
w ka¿dym zakamarku rzeszowskiego rynku. Szkoda tylko, ¿e wiêcej szkó³ z naszej
gminy nie bierze udzia³u w ró¿norodnych
imprezach pod egid¹ Pulsu Ziemi. Z nadziej¹, ¿e kiedy dojrzej¹

Iwona Woniak

nauczycielka SP w Budziwoju
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Mamy za sob¹ kilka ksi¹¿kowych
wi¹t. Najpierw, 23 kwietnia br. obchodzony by³ wiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw
Autorskich. W maju, w dniach 8-15
obchodzilimy Tydzieñ Bibliotek, który
po raz pierwszy wiêtowany by³ w 2004 r.
pod has³em Biblioteki w Europie by³y
zawsze.
W tym roku wiêto by³o obchodzone pod has³em Biblioteka otwarta dla
Ciebie. Celem tegorocznego wiêta by³o
ukazanie czytelnikom wszystkiego, co jest
praktyczn¹ realizacj¹ wspó³czesnych wyzwañ nowoczesnego bibliotekarstwa,
a wiêc mo¿liwoci katalogów on-line czy
zamawiania ksi¹¿ek z domowego komputera. Wa¿nym zadaniem by³o przedstawianie dokonañ samych bibliotekarzy, którzy pracuj¹ na rzecz swoich czytelników.

10/2005

Biblioteka w Tyczynie w³¹cza siê
w akcjê promocji bibliotek i czytelnictwa.
W kwietniu odby³ siê konkurs literacki
Wwiecie ksi¹¿ek Edmunda Niziurskiego, w maju - konkurs Mistrz piêknego
czytania i wystawa dotycz¹ca ¿ycia
i twórczoci H. Ch. Andersena, a w najbli¿szym czasie planowane s¹:
> Z³ota dziesi¹tka - plebiscyt na najciekawsz¹ ksi¹¿kê (do koñca roku), jest to
konkurs z nagrodami adersowany do dzieci i doros³ych. Ka¿dy czytelnik bêdzie
móg³ zag³osowaæ na swoj¹ ulubion¹ ksi¹¿kê. Co miesi¹c bêdziemy przedstawiaæ
dwie Z³ote dziesi¹tki - ksi¹¿ek ciesz¹cych siê najwiêkszym zainteresowaniem
dzieci oraz tytu³ów, które najbardziej przypad³y do gustu doros³ym czytelnikom.
W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca odbê-

22 kwietnia br. wraz z ca³ym wiatem obchodzilimy w naszej szkole Dzieñ
Ziemi. Dzieñ ten by³ okazj¹ do refleksji
nad stanem rodowiska naturalnego naszej planety oraz zwróceniem uwagi na
nasz codzienny styl ¿ycia. To od niego
zale¿y nasze zdrowie i zdrowie Ziemi.
Apel rozpoczê³o przedstawienie pt:
Ufoludki podgl¹daj¹ Ziemiê, przygotowane przez uczniów klasy IV. Omiesza³o
ono z³e nawyki Ziemian i ich ignorancjê
w stosunku do rodowiska naturalnego.
W ramach realizowanego w naszej szkole
projektu Dobre rady na odpady uczniowie na apelu powiedzieli swoim m³odszym
kolegom dlaczego nale¿y segregowaæ
odpady i pokazali w jaki sposób nale¿y to
czyniæ. Nastêpnie wyst¹pili uczniowie
najm³odszych klas, którzy zaprezentowali
przedstawienie nawo³uj¹ce do zdrowego
stylu ¿ycia. By³o to podsumowanie zakoñczonego niedawno Tygodnia Promocji
Zdrowia.
Zabawne inscenizacje nios³y m¹dre przes³ania dotycz¹ce zdrowego stylu
¿ycia. Zwraca³y uwagê na potrzebê dbania o codzienn¹ higienê osobist¹, prawid³owego od¿ywiania siê, unikania niebezpiecznych rozkoszy ¿ycia takich jak s³odycze, przesiadywanie przed telewizorem
i komputerem oraz przestrzega³y przed
u¿ywkami.
Mamy nadziejê, ¿e obchody Dnia
Ziemi pozwoli³y zrozumieæ wszystkim
uczniom, ¿e to od nas samych zale¿y nie
tylko przysz³oæ naszej wspólnej planety
Ziemi, ale nasze w³asne na niej ¿ycie.

Ziemia - nasza planeta

Anna Golonka
SP Matysówka

dzie siê losowanie nagród dla osób, które
wziê³y udzia³ w plebiscycie. Chêtni ju¿
mog¹ oddawaæ swoje g³osy w Bibliotece
w Tyczynie.
> Spotkanie z dr Zofi¹ Brzuchowsk¹ z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która przedstawi odczyt pt. Bañ wyrazem mi³oci macierzyñskiej (pocz¹tek czerwca). W czasie, kiedy rodzice bed¹ s³uchaæ wyk³adu,
zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy
w naszej bibliotece.
> Imprezy dla najm³odszych z cyklu Ca³a
Polska czyta dzieciom (maj-czerwiec).
Niech dni powiêcone bibliotekom
i ksi¹¿kom stan¹ siê wielkimi wiêtem.
Osoby, które wol¹ spedzaæ wolny czas
w inny sposób ni¿ czytanie ksi¹¿ek, niech
pamiêtaj¹, ¿e - jak g³osi powiedzenie: Czytanie jest dla umys³u tym, czym gimnastyka dla cia³a.

Agnieszka Ro¿ek
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Krok trzeci: projekt domu.
Masz do wyboru:
- kupiæ gotowy z katalogu (pójdziesz póniej do architekta, aby dostosowaæ go do
dzia³ki) lub
- zamówiæ indywidualny u architekta.
To pierwsze rozwi¹zanie jest du¿o tañsze
- sztampowy projekt gotowy mo¿na dostaæ ju¿ za blisko 1 tys. z³, dobry projekt
indywidualny kosztuje od kilku do kilkudziesiêciu tysiêcy. Adaptacja projektu
gotowego to ok. 1,5 tys. z³.
Razem z architektem zastanów siê:
- czy dom bêdzie podpiwniczony (co
zwiêksza koszty).
PAMIÊTAJ! Wysoki poziom wód
gruntowych uniemo¿liwia zbudowanie
piwnicy.
- czy dom bêdzie z poddaszem (ni¿sze
koszty o 5-10 proc.);
- co bêdzie widaæ przez okna (od tego uzale¿nij ich usytuowanie);
- gdzie bêdzie wjazd do domu.
W podjedzie do gara¿u zrób zakrêt - dom
bêdzie mia³ lepsz¹ perspektywê, a dzia³ka
bêdzie wygl¹da³a na wiêksz¹;

Siedem kroków do w³asnego domu

- czy ³azienka i kuchnia bêd¹ blisko siebie
(jeden pion wodno-kanalizacyjny), czy nie
(dwa piony). Oczywicie to drugie rozwi¹zanie jest dro¿sze, ale umo¿liwia wiêksz¹
swobodê w rozmieszczeniu pomieszczeñ
w budynku.
Krok czwarty: pozwolenie na budowê.
Wydaje je starosta. Do wniosku musisz
do³¹czyæ:
- owiadczenie o prawie do dysponowania dzia³k¹ na cele budowlane (owiadczasz, ¿e jeste w³acicielem dzia³ki);
- projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z opiniami i uzgodnieniami;
- decyzjê o warunkach zabudowy, jeli
gmina nie ma planów zagospodarowania.
Dosta³e pozwolenie? Poczekaj 14 dni, a¿
siê uprawomocni. Na rozpoczêcie prac
masz dwa lata - po tym terminie pozwolenie przestaje byæ wa¿ne.
Krok pi¹ty: zatrudniasz ekipê.
Dom mo¿esz budowaæ metod¹ gospodarcz¹ lub zleciæ firmie.

Gmina Tyczyn
36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18,

tel. 22 19 310, www.tyczyn.pl, e-mail: tyczyn@intertele.pl,

og³asza

postêpowanie w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn. Odbudowa ulicy Szkolnej w Budziwoju.
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia (cena 10 z³
+ koszty przesy³ki) mo¿na odebraæ w siedzibie zamawiaj¹cego - pok. 28 lub za zaliczeniem pocztowym.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: podbudowy,
odwodnienia, poboczy oraz po³o¿enie masy bitumicznej.
Oznaczenie wg Wspólnego S³ownika Zamówieñ (CPV):
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czêciowych
i wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - od podpisania umowy do
31 sierpnia 2005 r .
W postêpowaniu mog¹ wzi¹æ udzia³ Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spe³niaj¹ warunki okrelone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówieñ publicznych oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oceny spe³nienia przez Wykonawcê ww. warunków Zamawiaj¹cy dokona, sprawdzaj¹c kompletnoæ oferty, poprawnoæ z³o¿onych dokumentów.
Wadium - nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%.
Oferty nale¿y sk³adaæ w UGiM, pok. 21.
Termin sk³adania ofert up³ywa 1czerwca 2005 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nast¹pi 1czerwca 2005 r. o godz. 10.00
w siedzibie zamawiaj¹cego - sala konferencyjna.
Termin zwi¹zania ofert¹ wynosi 30 dni licz¹c od up³ywu
terminu sk³adania ofert.
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Jak wybraæ firmê? Mo¿esz popytaæ wród znajomych, którzy niedawno
siê budowali, a nu¿ kogo ci polec¹. Jeli
nikt siê nie budowa³, zdaj siê na og³oszenia w prasie.
Firm, które siê zg³osz¹, pytaj o:
- czy maj¹ w³asny sprzêt;
- co do tej pory zbudowali (powiniene
porozmawiaæ z w³acicielami tych obiektów, jak oceniaj¹ pracê ekipy);
- czy wykonawca ma kierownika budowy,
który bêdzie ni¹ kierowa³.
UWAGA! przy ka¿dej budowie (nawet jeli stawiasz dom systemem gospodarczym) musisz mieæ kierownika budowy wymaga tego prawo!
Sk¹d wzi¹æ kogo takiego? Popytaj znajomych, mo¿esz te¿ zwróciæ siê
o pomoc do Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa.
Gazeta Nieruchomoci i dom,
marzec 2005

Gmina Tyczyn
36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18,

tel. 22 19 310, www.tyczyn.pl, e-mail: tyczyn@intertele.pl,

og³asza

postêpowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn. Odbudowa drogi gminnej Bia³a £any etap I
Specyfikacjê istotnych warunków zamówienia (cena 10 z³
+ koszty przesy³ki) mo¿na odebraæ w siedzibie zamawiaj¹cego - pok. 28 lub za zaliczeniem pocztowym.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: podbudowy,
odwodnienia, poboczy oraz po³o¿enie masy bitumicznej.
Oznaczenie wg Wspólnego S³ownika Zamówieñ (CPV):
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
Nie dopuszcza siê sk³adania ofert czêciowych
i wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - od podpisania umowy
do 31 sierpnia 2005 r .
W postêpowaniu mog¹ wzi¹æ udzia³ Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2, spe³niaj¹ warunki okrelone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówieñ publicznych oraz
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oceny spe³nienia przez Wykonawcê wy¿ej wymienionych
warunków Zamawiaj¹cy dokona, sprawdzaj¹c kompletnoæ
oferty, poprawnoæ z³o¿onych dokumentów.
Wadium - nie dotyczy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%.
Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie zamawiaj¹cego, pok. 21.
Termin sk³adania ofert up³ywa 1 czerwca 2005 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nast¹pi 1czerwca 2005 r. o godz. 9.15 w siedzibie zamawiaj¹cego - sala konferencyjna.
Termin zwi¹zania ofert¹ wynosi 30 dni licz¹c od up³ywu
terminu sk³adania ofert.

Ci¹g dalszy ze strony 2

Szkolny kolega z Afryki i inni...

Uczniowie kl. V Szko³y Podstawowej w Bia³ej w ubr. szkolnym nawi¹zali
kontakt z kolegami w Afryce. Pomóg³ nam
w tym ks. proboszcz daj¹c nam adres
poczty elektronicznej ksiêdza misjonarza
Paw³a Pietrusiaka, który przebywa na misjach w Czadzie. Dzieci napisa³y list do
rówieników afrykañskich, opisuj¹c nasz¹ szko³ê i zwyczaje wi¹t Wielkanocnych. List ten wys³alimy poczt¹ elektroniczn¹ do Czadu. Na korytarzach naszej
szko³y pojawi³y siê gazetki nawi¹zuj¹ce
do sytuacji dzieci Czarnego L¹du i zorganizowalimy zbiórkê na cele misyjne.
W tym czasie otrzymalimy list od dzieci
ze szko³y w Bakara, le¿¹cej ko³o stolicy
Czadu N'Djameny, w którym opisuj¹ one
swoj¹ szko³ê. Zaprosilimy te¿ ks.Paw³a
by nas odwiedzi³ i osobicie opowiedzia³
o ¿yciu w Czadzie i o dzieciach, do których pisalimy. Przyjecha³ na swoje wakacje do Polski i spotka³ siê z uczniami
naszej szko³y. Przybli¿y³ nam to afrykañskie pañstwo, zwyczaje tam panuj¹ce,
trudne warunki ¿ycia i swoj¹ pracê. Wiele
dzieci w Afryce g³oduje, cierpi z powodu
chorób, wojen. Nie maj¹ one dostêpu do
szkó³ i dlatego nieliczna grupa dzieci uczy
siê. W tym roku szkolnym nie zapomnielimy o dzieciach z Czadu. Wys³alimy poczt¹ elektroniczn¹ ¿yczenia z okazji wi¹t
Bo¿ego Narodzenia oraz wi¹t Wielkanocnych. W³¹czylimy siê w program pomocy dzieciom Afryki, g³ówny akcent k³ad¹c na akcje charytatywne. Uczniowie
naszej szko³y na lekcjach plastyki wykonali palmy, pisanki, baranki i kartki wi¹teczne, a naj³adniejsze zosta³y przeznaczone do zbiórki ofiar na cele misyjne do puszek przeprowadzonej na terenie przykocielnym w Bia³ej. Nale¿y dodaæ, ¿e ta
kolejna misyjna akcja zosta³a zaakceptowana przez mieszkañców Bia³ej, którzy
podeszli do niej przyjanie i ¿yczliwie.
Równie¿ w szkole przeprowadzilimy
zbiórkê dla kolegów z Afryki.
Zebrane w czasie ca³ej akcji pieni¹dze wp³acilimy na konto Diecezjalnego Dzie³a Misyjnego z przeznaczeniem na
misje w Czadzie. Mylê, ¿e nadal bêdziemy utrzymywaæ kontakt z dzieæmi w Afryce, poznawaæ ich ¿ycie, obyczaje i w miarê mo¿liwoci organizowaæ zbiórki na cele
misyjne dla nich.
To nie jedyna akcja pomocy potrzebuj¹cym, któr¹ zorganizowali uczniowie klasy V. W padzierniku ubr. wziêli
udzia³, ju¿ po raz drugi, w akcji Góra grosza 2004. Polega³a ona na zbiórce monet

w szko³ach ca³ej Polski i usypaniu z nich
góry, a nastêpnie przekazaniu tych pieniêdzy na tworzenie rodzinnych domów
dziecka, pomoc istniej¹cym ju¿ placówkom i pomoc dzieciom osieroconym. Dzieci chêtnie przyst¹pi³y do organizacji akcji. Chcia³y pomóc tym dzieciom, które straci³y w³asnych rodziców i marz¹ o nowym,
rodzinnym domu . Mimo niewielkiej kwoty jak¹ uda³o siê zebraæ w naszej ma³ej
wiejskiej szkole, cieszymy siê, ¿e usypalimy wspólnie najwiêksz¹ na wiecie Górê
Grosza i pomoglimy potrzebuj¹cym dzieciom z domów dziecka.
1 listopada ubr., wraz z uczniami
kl. VI, pi¹toklasici wziêli udzia³ w kwecie organizowanej na rzecz ubogich
i bezdomnych. Organizatorem kwesty by³o
Towarzystwo im. w. Brata Alberta. Nasi
uczniowie jako wolontariusze kwestowali
obok cmentarza w Bia³ej. Godna postawa
naszych dzieci to wzór dla wszystkich.
20 listopada ubr. przedstawiciele naszych
ma³ych wolontariuszy zostali zaproszeni
do schroniska dla bezdomnych w Rzeszowie, gdzie zobaczyli jak pomaga siê ludziom
biednym. Otrzymali równie¿ podziêkowania za swoj¹ postawê i ugoszczeni przez
ludzi mieszkaj¹cych w schronisku.
Przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia wszyscy uczniowie naszej szko³y postanowili zrobiæ prezent pod choinkê dzieciom ze Specjalnego Orodka SzkolnoWychowawczego w Rudniku nad Sanem.
Zorganizowali zbiórkê do puszek i pieni¹dze przekazali na konto tej szko³y.
Mylê, ¿e podejmowane przez
uczniów naszej szko³y akcje wiadcz¹
o ich dobrym sercu, wra¿liwoci na krzywdê i biedê innych, oraz ogromnej chêci
pomocy. Bo, jak mówi³ Jan Pawe³ II: Cz³owiek jest wielki nie przez to co posiada,
lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli siê z innymi.

Alicja Woniak

Wychowawca kl. V

Przedszkole Publiczne
Zgromadzenia Sióstr
w. Dominika
w Tyczynie informuje, ¿e

do 15 czerwca 2005 r. przyjmowane s¹ zapisy dzieci w wieku
od 2 do 5 lat na nowy rok szkolny
2005/2006.

Podziêkowania
dla sponsora

Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II serdecznie
dziêkuj¹ panu Jerzemu Domino w³acicielowi firmy Agamik za
okazan¹ nam ¿yczliwoæ i pomoc.
Przekonalimy siê, ¿e zawsze
mo¿emy liczyæ na osoby o wielkim
sercu, które chêtnie pomagaj¹
innym.
¯yczymy powodzenia w pracy i pomylnoci w ¿yciu osobistym.

Ksi¹¿ki o Tyczynie
W UGiM, pok. 25 (I piêtro), mo¿na
kupiæ ksi¹¿ki o Tyczynie i innych miejscowociach naszej Gminy. S¹ to:
- Z dziejów Sanktuarium w Borku Starym k. Rzeszowa (1995), pr. zbiorowa;
cena 10 z³.
- Ludwik Wodzicki - ziemianin z Tyczyna (1997), autor S³. Wnêk; cena 7 z³.
- Dzieje parafii Tyczyn (1996), autor
ks. Franciszek Malak; cena 15 z³.
- Tyczyn - dziedzictwo kulturowe
(2003), pr. zbiorowa; cena 15 z³,
- Akt fundacyjny Klasztoru OO. Dominikanów w Borku Starym (2004),
prze³o¿y³ O. Pius M. Be³ch; cena 8 z³.
-W³adys³aw Samek ch³op - inteligent
z Borku Starego (2004), oprac. red.
W. Daszykowska-Ruszel; cena 15 z³.
- Szko³a w Budziwoju w latach
1847-1973 (2005),autorki: Teresa
Borowiec i Regina Kawa; cena 15 z³.

Miejska i Gminna Biblioteka
w Tyczynie oraz Filie biblioteczne
w Borku Starym, Budziwoju,
Hermanowej, Kielnarowej przypominaj¹ swoim Czytelnikom o terminowym zwrocie ksi¹¿ek.
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18 maja br. w Hermanowej odby³y
siê III Powiatowe Prezentacje Zespo³ów
Cheerleaders Szkó³ Podstawowych. Do
przegl¹du zg³osi³o siê 8 zespo³ów.
Wszystkie zaprezentowa³y wysoki poziom
sportowy i pe³ne temperamentu uk³ady
taneczne. Gdyby laury przyznawaæ mia³a
publicznoæ, by³by to nie lada k³opot. Bo
podoba³y siê wszystkie bez wyj¹tku. Profesjonalne jury (Andrzej Piechota, Kasia
Wojturska i Magdalena Mucha) musia³o
jednak wybraæ i za najlepsze uzna³o zespó³ Flimero z Tyczyna (zarówno w gupie m³odszej - zdj., jak i w starszej). II lokata przypad³a zespo³owi Largo z Hermanowej, a dwie III zajê³y: zespó³ Atlaski z Boguchwa³y i zespó³ Dziesi¹tka
z Rzeszowa. Upominkami nagrodzono te¿
Martinki z Bia³ej i Iskierki z Bud
G³ogowski oraz wystêpuj¹ce poza konkursem cheerleaderki z Budziwoja i z Zespo³u Szkó³ Spo¿ywczych w Rzeszowie (zdj).
Impreza odby³a siê pod patronatem Starosty Rzeszowskiego i Burmistrza
Gminy Tyczyn, a goæmi honorowymi byli
szefowie Instytutu W-F Uniwersytetu
Rzeszowskiego: prof. dr hab. Kazimierz
Obodyñski oraz ks. dr Adam Podolski.

Flimero z nagrodami

Zofia Matys

Dyrektor M-GOK
piewem i muzyk¹ rozbrzmiewa³
Dom Kultury w Tyczynie w sobotnie popo³udnie (21 maja). Okazja by³a wa¿na;
wszak za parê dni bêdzie wielkie wiêto
wszystkich Mam. Mamy nie zawiod³y i licznie przyby³y na koncert. I nie ¿a³owa³y,
bo co chwilê mia³y okazjê wzruszyæ siê do
³ez i z podziwem patrzy³y na swoje pociechy, które piewa³y, tañczy³y i wygl¹da³y
najpiêkniej... I nie ma w tym ¿adnej przesady, bo dziewczêta i ch³opcy w³o¿yli
w swoje wystêpy serce, ciep³o i mi³oæ.
Jako pierwszy wyst¹pi³ przed widowni¹ pe³n¹ Mam Chór z Bia³ej (zdj.
obok). Tym razem - w repertuarze ludowym. Popularne, znane wszystkim piosenki m³odzi bielanie wykonywali ze swad¹
i humorem, prezentuj¹c przy tym doskona³e opanowanie g³osu i rytmu. Rozbawi³
wszystkich solista Pawe³ Ko³odziej, wiele braw zebra³y Kasia Zawi³o i bliniaczki Agnieszka i Justyna Szczepanik. Kieruj¹ca chórem, p. Bo¿ena Stachyra-P³onka przyjmowa³a po wystêpie zas³u¿one
gratulacje i podziêkowania. A mnie nasuwa siê refleksja, ¿e Tyczyniakom i Budziwojcom ronie grona konkurencja.
(Jako ¿e Chór z Bia³ej wybiera siê niebawem - 29 maja br. - na Przegl¹d Pieni
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Wszystko dla Mam...

Maryjnej Znak Nadziei do przepiêknej
le¿ajskiej bazyliki, ¿yczê dobrego wystêpu i podbicia serc tamtejszej widowni i jurorów).
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Póniej scena Domu Kultury mieni³a siê kolorowymi strojami dziewcz¹t
z zespo³u Katarzynki z Tyczyna
Ci¹g dalszy na stronie 11

Jubileuszowy rajd

Ci¹g dalszy ze strony 1

bigos i herbatê. Po poczêstunku udalimy
siê na boisko, gdzie ch³opcy rozegrali
mecze pi³ki no¿nej, a dziewczêta rozmawia³y i nawi¹zywa³y nowe znajomoci.
Póniej zostalimy zaproszeni na
salê gimnastyczn¹, gdzie wziêlimy udzia³
w konkursach. Uczestnicy rywalizowali w
piêciu konkurencjach: prezentacji w³asnej
miejscowoci, wiedzy o gminie Tyczyn,
rozpoznawanie zabytków gminy i dawnych przedmiotów gospodarstwa domowego, które musielimy nazwaæ oraz okreliæ do czego s³u¿y³y. Wród konkurencji
by³ równie¿ konkurs dojenia krowy (zdj.
obok), w której czêæ szkó³ zosta³a zdyskwalifikowana z powodu zniszczenia rêkawicy, która s³u¿y³a za krowê.
Po tych konkurencjach wy³oniono zwyciêzcê, którym zosta³a Szko³a Podstawowa z Bia³ej, II m. zajê³a Szko³a Podstawowa z Tyczyna, a III m. ex equo zajê³y
Szko³y Podstawowe z Budziwoja i Kielnarowej.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y dla
swoich szkó³ nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Burmistrza Kazimierza
Szczepañskiego oraz widokówki Hermanowej, ostemplowane okolicznociowym
stemplem rajdowym.
20 maja br. przywiezione zosta³y do
gminy artyku³y ¿ywnociowe dostarczone z Podkarpackiego Banku ¯ywnoci
w Rzeszowie. By³a to druga dostawa ¿ywnoci przekazanej w ramach Programu
¯ywnoæ dla najubo¿szej ludnoci Unii
Europejskiej 2005. £¹cznie do Tyczyna
dotar³o 13 ton produktów spo¿ywczych.
W majowej dostawie (9 ton) znajdowa³y siê: mleko w 1-litrowych kartonach, ry¿ i ser topiony. Roz³adunku dokonali pracownicy prac interwencyjnych.
Panie z Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej rozdzieli³y ¿ywnoæ
wród osób objêtych pomoc¹ Orodka.
Warunkiem jej otrzymania by³o spe³nienie kryterium dochodowego zgodnie
z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej. £¹czna
wartoæ przekazanej ¿ywnoci to blisko
12 tys. z³. Kolejna dostawa planowana jest
w czerwcu.
(mc)

Po rywalizacji szkó³, odby³o siê tradycyjne pieczenie kie³basek przy ognisku.
Póniej podjecha³ autokar, który utrudzonych rajdowiczów rozwióz³ do swoich
miejscowoci. Wszyscy zmêczeni, ale
szczêliwi powrócilimy do domu.
Wra¿enia uczestników rajdu, uczniów
z SP Budziwój:
Jadwiga Burdasz, Edyta Szczêch - By³o
bardzo fajnie. Sz³o siê nam dobrze. Najtrudniejszy odcinek - na ulicy Studzianki,
by³ na samym pocz¹tku, ale póniej mielimy zas³u¿ony odpoczynek w Przylasku,
gdzie spotkalimy siê z uczestnikami
z Hermanowej. Fajnie jest tak siê wspólnie spotkaæ, poznaæ nowych ludzi. To jest
nasz trzeci rajd. Na kolejne te¿ pójdziemy
i pozosta³ych te¿ zachêcamy.

Konrad Krawczyk, Arek S³owik - Jestemy bardzo zadowoleni, ¿e moglimy
w taki sposób wspólnie spêdziæ wolny
czas. Trasa mog³aby byæ d³u¿sza i powinno byæ te¿ wiêcej konkurencji sportowych,
np. przeci¹ganie liny, czy rozgrywki z pi³ki
no¿nej, w których udzia³ mog³oby braæ
wiêcej osób. Mylimy, ¿e moglibymy
pójæ za przyk³adem gminy B³a¿owa, która walczy o puchar i o mo¿liwoæ prowadzenie kroniki rajdów, gdy¿ to bardziej
uatrakcyjni³oby nasz¹ rywalizacjê miêdzyszkoln¹. Dostalimy 2 ksi¹¿ki i dyplom
dla szko³y za udzia³ w konkurencjach,
a indywidualnie - dodatkow¹ nagrod¹ za
udzia³ w rajdzie s¹ szóstki z dziedzictwa
kulturowego.
(mc.)

Pomoc potrzebuj¹cym

G£OS TYCZYNA

10/2005

9

5 maja br. w Miejskiej i Gminnej
Bibliotece Publicznej w Tyczynie uczniowie klas czwartych szkó³ podstawowych
z terenu naszej gminy walczyli o miano
Mistrza piêknego czytania.
Materia³em pracy dzieci by³y fragmenty bani H. Ch. Andersena, autora,
którego 200-n¹ rocznicê urodzin obchodzimy w br. Z pewnoci¹ ta forma by³a
dobr¹ okazj¹ do poznania twórczoci wybitnego bajkopisarza. Na konkurs zg³osi³o siê 34 uczniów. Ich zadaniem by³o przeczytaæ jak najpiêkniej, wybrany w drodze
losowania tekst. Komisja oceniaj¹ca
w sk³adzie : Jolanta Nord - aktorka, przewodnicz¹ca, Alicja Kustra oraz Katarzyna B³oñska, zwraca³a uwagê na intonacjê, akcent i poprawnoæ czytanego tekstu. Uczniowie kl. IVw roli lektorów czuli
siê bardzo dobrze, chocia¿ teksty, które
mieli czytaæ, wcale do ³atwych nie nale¿a³y. Mylê, ¿e na miano mistrza piêknego
czytania zas³u¿y³ ka¿dy z uczestników.
Najlepiej jednak wypadli nastêpuj¹cy uczniowie:
miejsce I Jaromir Taras (Kielnarowa)
i Bartosz Kret (Budziwój),
miejsce II Milena Pelc (Bia³a) i Adam
Kamerdu³a (Matysówka),
miejsce III Filip Kotula (Budziwój),
S³awomir Kocór (Hermanowa) i Pawe³
Kêdzierski (Kielnarowa),
wyró¿nienia: Aleksandra Kustra (Tyczyn), Justyna Sikora (Matysówka) i And¿elika Skowron (Budziwój).
W konkursie nie by³o przegranych, a uczestnicy udowodnili, ¿e s¹ nie
tylko mistrzami w czytaniu, ale równie¿
wielkimi mi³onikami ksi¹¿ek.
Organizatorzy konkursu dziêkuj¹
wszystkim uczestnikom za wziêcie w nim
udzia³u, a nauczycielom za przygotowanie uczniów.
(ak)

Kary i nagrody
w wychowaniu
Problem kar i nagród w wychowaniu wywo³uje wiele dyskusji wród doros³ych. Ka¿dy ma tu w³asne dowiadczenia. W rozmowach rodziców zauwa¿amy
powa¿ne ró¿nice zdañ: Ja tam swojego
syna trzymam krótko. On wie, co mu wolno a czego nie i ¿e za niepos³uszeñstwo
kara go nie ominie. Przecie¿ dziecka nie
mo¿na tak surowo wychowywaæ. Nabawi
siê nerwicy. Dziecku potrzebna jest swoboda i ³agodne wychowanie. Ja swojemu
t³umaczê, wyjaniam, ale nie umiem siê na
niego gniewaæ. Jest jeszcze ma³y. Nie mo¿na za wiele od niego wymagaæ. Jestem
przeciwniczk¹ zmuszania i karania.
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Zmagania czwartoklasistów

Nagrodê odbiera Mistrz Piêknego Czytania wród uczniów kl. IV - Jarek Taras

Og³oszenie wyników konkursu

Zwolennicy kar podkrelaj¹ ich
wartoæ wychowawcz¹, przeciwnicy uznaj¹ za prze¿ytek, przyczynê nerwic, k³amstwa lub agresywnoci dzieci. Nie ma te¿
jednolitego pogl¹du na rolê nagrody w
wychowaniu. Ka¿da rodzina ma pewne
tradycje i od nich w du¿ej mierze zale¿y
czêstotliwoæ karania i nagradzania.
W niektórych rodzinach dzieci s¹ czêsto
karane, a rzadko chwalone. W innych odwrotnie, dzieci siê chwali, a rzadko karze. Niektórzy wiêksze znaczenie przypisuj¹ karom ni¿ nagrodom, istnieje przewiadczenie, ¿e wybryki i przestêpstwa
m³odzie¿y spowodowane s¹ brakiem rygoru i kar. Pedagodzy natomiast za wartociowsz¹ dla kszta³towania osobowoci
uznaj¹ nagrodê, a kary proponuj¹ ograni-
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czyæ, zast¹piæ je porz¹dkiem i konsekwencj¹ w wymaganiach.
Pozornie kara wydaje siê od nagrody skuteczniejsza, gdy¿ przynosi natychmiastowy skutek, dziecko ukarane
przestaje siê le zachowywaæ; zaczyna
p³akaæ, przepraszaæ, obiecywaæ poprawê.
Kara nie stanowi jednak czynnika utrwalaj¹cego dobre przyzwyczajenia i nawyki.
W wychowaniu stosujemy zarówno nagrody, jak i kary. A ka¿d¹ decyzjê w tej
sprawie trzeba dostosowaæ do indywidualnych cech dziecka, do sytuacji, do rodzaju zachowania, do celu, który chcemy
osi¹gn¹æ.
(cdn.)
Opracowa³a

mgr Gra¿yna Wy¿ykowska

Ci¹g dalszy ze strony 8

i z Bia³ej. W czterech grupach wiekowych,
w coraz to innych kostiumach, prezentowa³y siê w przeró¿nym repertuarze maluszki, redniaki, starsze dziewczynki i gimnazjalistki. Zabawia³y widowniê tañcami,
przeplatanymi recytacj¹ wierszy i wystêpami solistek. Wród nich najwiêksze oklaski zebra³a Milena Pelc z Bia³ej za piêknie
wykonan¹ piosenkê S³odki strach.
Bezsprzecznie gwiazdami wieczoru by³y dziewczynki z najm³odszej grupy; wszystko co robi³y by³o bezpretensjonalne i wzruszaj¹ce, a one same wspaniale
siê na scenie bawi³y. Z tanecznych popisów pamiêta siê te¿ brawurowo wykonywany rock'and'roll, w finale tañczony przez
60 dziewcz¹t. I na koniec, ¿yczenia i kwiaty dla Mam, które ju¿ nawet nie próbowa³y ukryæ wzruszenia i radoci.
Piêkne wiêto, piêkny koncert. Niesposób, krel¹c te parê s³ów, nie wspomnieæ o ogromnej pracy instruktora
MGOK, p. Jolanty Kocy³y, która w ci¹gu
niespe³na 2 lat wykona³a ogromn¹ pracê
z dzieæmi. Bo przecie¿, nie tylko próby
z ka¿d¹ grup¹ wiekow¹, dobór muzyki,
opracowanie choreografii, ale tak¿e szycie (120 szt.!!!) kostiumów - to wszystko
praca pani Joli. Jeli dodamy, ¿e jest to ju¿
kolejny program zespo³u, od A do Z przygotowany przez p. Jolê, efekty s¹ naprawdê warte wielkiego uznania.
(bs)

Wszystko dla Mam...

Dni Tyczyna 5-12 czerwca 2005

Patronat honorowy:
Burmistrz Gminy Tyczyn
5 czerwca 2005 r. (niedziela) ul. Stawowa
Godz. 9.00
* Piknik wêdkarski dla dzieci (zawody, konkursy, grillowanie)
* Rodzinny Piknik Rekreacyjny w Parku
Godz. 13.30
* Uroczyste otwarcie
* Gimnazjum prezentuje...
Godz. 14.00
* Baw siê razem z nami- koncert dzieciêcych i m³odzie¿owych zespo³ów artystycznych (atrakcje dla dzieci-kucyki,
zje¿d¿alnie, karuzele, kiermasze)
Godz. 15.30
* Przemarsz orkiestr dêtych ulicami miasta
Godz. 16.00
* VI Powiatowa Parada Orkiestr Dêtych prezentacje i koncert

Godz. 18.00
* Spektakl karaoke dla dzieci i doros³ych
Godz. 19.00
Koncert Duetu VIP
Godz. 20.00
Koncert w³oskiego piosenkarza Roberto
Zucaro
7 czerwca 2005 r. (wtorek)
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna:
Godz. 17.00
* Cykl Prezentacje - spotkanie z Andrzejem ¯mud¹, poet¹, dziennikarzem, wydawc¹. (mo¿liwoæ zakupu ksi¹¿ek wydawnictwa Ad Oculus)
8 czerwca 2005 r. (roda) - Rynek
Godz. 10.00
* Toczyd³o 2005- rzeba na ko³ach lub
pojazd; fina³ konkursu plastycznego,
happening oraz parada toczyde³
9czerwca 2005 r. (czwartek)
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Godz. 17.00
* wyk³ad dr Zofii Brzuchowskiej pt. Bañ
wyrazem mi³oci macierzyñskiej
Godz.17.00
* W wiecie bani- gry, zabawy, konkursy, g³one czytanie bani dla dzieci
12 czerwca 2005 r. (niedziela)
Miejsko- Gminny Orodek Kultury
Godz. 9.00-16.00
* X Wojewódzki Przegl¹d Wiejskich
Zespo³ów piewaczych Tyczyn 2005 prezentacje zespo³ów ludowych
Godz. 16.00
* Raz na ludowo- piewaæ i tañczyæ
ka¿dy mo¿e
Godz. 18.00-22.00 - Piknik w Rynku
Zapraszamy
Organizatorzy:
> Miejsko- Gminny Orodek Kultury
w Tyczynie
> Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Tyczynie
> Szko³a Podstawowa w Tyczynie
> Gimnazjum Publiczne w Tyczynie
> Polski Zwi¹zek Wêdkarski - Ko³o nr 31
Strugw Tyczynie
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Obrady komisji

3 czerwca br. (pi¹tek) obradowaæ
bêdzie Komisja Owiaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Tyczynie.
Porz¹dek obrad przewiduje zaopiniowanie projektów uchwa³ w sprawach:
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzia³alnoci Miejsko-Gminnego Orodka Kultury za 2004 r.,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzia³alnoci Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2004 r.,
- zawarcia porozumienia z Gmin¹ Miastem
Rzeszów w zakresie finansowania pobytu dzieci w przedszkolach publicznych
znajduj¹cych siê na terenie Miasta
Rzeszów,
- upowa¿nienia Burmistrza do negocjacji
z Prezydentem Miasta Rzeszowa w sprawie okrelenia kosztów pobytu dzieci
z Gminy Tyczyn w ¿³obkach prowadzonych przez Gminê Rzeszów oraz zawarcia
stosownego porozumienia,
- sprawy ró¿ne.
Sesja Rady Miejskiej przewidziana jest na po³owê czerwca br.

B³ogos³awiony
ks. Józef Kowalski
- salezjanin
W GT Nr 7/2005, jaki ukaza³ siê
z dat¹ 10 kwietnia 2005 r. - 23 kwietnia
2005 r., obok zdjêcia na str. 8 prezentuj¹cego wizytê krewnych ks. Józefa Kowalskiego u Ojca wiêtego Jana Paw³a
II w 1989 r., podalimy, ¿e ks. Kowalski
by³ saletynem, mêczennikiem, beatyfikowanym przez Papie¿a w 1999 r.
I wszystko siê zgadza, oprócz tego,
¿e b³. Kowalski by³ salezjaninem.
Zwraca³o nam na to uwagê kilku
Czytelników.
B³¹d prostujemy, przepraszamy.
Proszono nas tak¿e, by podaæ,
¿e w kociele w Budziwoju s¹ tablice
upamiêtniaj¹ce Ojca wiêtego i b³ogos³awionego ks. Kowalskiego.
Tablice te przypominaj¹, ¿e teraz
Obydwaj orêduj¹ za nami w niebie wierz¹c, ¿e my, ¿yj¹c tu na ziemi, korzystamy z przyk³adu ich ¿ycia w d¹¿eniu do
wiêtoci.
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Lekcja samorz¹dnoci

Gmina to podstawowa jednostka
samorz¹du terytorialnego, wy¿szym
szczeblem administracji s¹ powiaty i województwa. To w gminie podejmowane
s¹ najwa¿niejsze decyzje dla przeciêtnego obywatela. Od niej zale¿y wiele spraw
zwi¹zanych z naszym codziennym
¿yciem....
Tymi s³owami rozpoczê³a wyk³ad
Sekretarz Gminy, Pani Jadwiga K³os
podczas spotkania, które odby³a klasa
VI c Szko³y Podstawowej w Tyczynie
w dniu 23 maja br. Spotkanie mia³o miejsce w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy
i Miasta w Tyczynie.
Uczniowie zajêli miejsca radnych
i z uwag¹ s³uchali przekazywanych treci,
przerywaj¹c co chwilê zadawanymi pytaniami. Pani Sekretarz zrozumia³ymi dla nas
s³owami opowiada³a nam o zadaniach
gminy: w³asnych (budowa i remonty dróg
i ulic, finansowanie szkó³, ochrona rodowiska, pomoc spo³eczna) i zleconych
(wydawanie dowodów osobistych, przeprowadzanie spisów rolnych, wyborów
do Sejmu itp.). Po chwili zszed³ do nas

Pan Burmistrz Kazimierz Szczepañski.
Po przywitaniu siê opowiada³ nam o bie¿¹cych inwestycjach i problemach naszej
gminy.
Podczas tego spotkania zobaczylimy równie¿ m.in. archiwum i schron.
Na zakoñczenie, Pan Burmistrz zaprosi³ nas do swojego gabinetu, gdzie widzielimy portrety s³awnych osób, z którymi zwi¹zana jest historia naszego miasta (Kazimierz Wielki, Anna Pilecka, Jan
Klemens Branicki, Ludwik Wodzicki).
Dziêki temu spotkaniu, na które
wybralimy siê w ramach lekcji historii pod
opiek¹ Pana Andrzeja Ha³onia, moglimy
znacznie poszerzyæ wiadomoci nt. samorz¹du gminnego.
S³owa podziêkowania kierujemy
na rêce Pani Sekretarz Jadwigi K³os i Pana
Burmistrza Kazimierza Szczepañskiego za
ciekawy wyk³ad, powiêcony czas i ciep³e serce, jakie nam okazali.
W imieniu uczniów kl. VI c

Podajemy wykaz rzeni obowi¹zanych do skupu i przeprowadzania uboju zwierz¹t wymagaj¹cych uboju z koniecznoci.

> Zwierzêta pad³e przyjmuje Zak³ad
Utylizacji, Le¿achów 133, 37-530 Sieniawa, tel. (016) 622-70-52.
> Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o. z siedzib¹ w Bia³ej ma zezwolenie na transport odpadów komunalnych i pad³ych
zwierz¹t oraz ubitych z koniecznoci,
tel. 22-19-403 do 470.
W ka¿dym przypadku nale¿y
wczeniej porozumieæ siê telefonicznie
i uzgodniæ termin dostawy. Nale¿y pamiêtaæ o zawiadczeniach lekarzy weterynarii i dokumentach osobistych.

Dla naszej gminy najbli¿sze to:
> Zak³ady Miêsne Herman, Kielnarowa 440, tel. 22-99-404, -410, -415
(w zakresie uboju trzody chlewnej);
> Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego,
Marek Leniak, 38-100 Strzy¿ów
(w zakresie uboju byd³a), tel. 276-17-83;
> Rzenia Jasan, 38-200 Jas³o (w zakresie uboju koni), tel. (013) 44-62-222.
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Karolina Stodolak
Maria Koció³ek

Jak i gdzie szukaæ pracy

Ka¿dy, kto przez kilkanacie tygodni czy miesiêcy szuka³ pracy, wie jak
trudne jest to zajêcie. Poch³ania czas
i energiê. A na efekt czasem trzeba czekaæ miesi¹cami. Jednak nie trzeba siê zniechêcaæ.
Jest wiele metod, które byæ mo¿e
nie dadz¹ efektów na samym pocz¹tku,
ale na pewno spowoduj¹, ¿e nasze szanse na zdobycie pracy wzrosn¹:
> Jednym ze sposobów znalezienia pracy jest odwiedzenie Urzêdu Pracy.
W gminnych placówkach UP, m.in.
w Tyczynie, mo¿na przegl¹daæ na bie¿¹co aktualne oferty pracy, które równie¿
umieszczane s¹ na stronie internetowej
www.pup.rzeszow.pl.
> Inn¹ metod¹ jest przegl¹danie ofert
w prasie, m.in. w Gazecie Wyborczej,
gdzie w ka¿dy poniedzia³ek jest dodatek
z aktualnymi ofertami pracy, oraz w lokalnych czasopismach. S¹ one dostêpne w GCP i ka¿dy mo¿e przyjæ i z nich
skorzystaæ.
> W Internecie mo¿na wyszukiwaæ oferty pracy lub skorzystaæ z pomocy agencji internetowych, które zrobi¹ to za Ciebie. Na stronach tych agencji wype³niamy odpowiedni kwestionariusz z miejscem na wpisanie interesuj¹cego nas stanowiska, miejsca pracy, pensji itp. Kandydat zostaje powiadomiony o wakatach
poczt¹ elektroniczn¹.
Oto przydatne adresy internetowe:
- www.pracaonline.pl
- www.hrk.pl
- www.pba.com.pl
- www.workservice.pl
- www.cvonline.pl
- www.jobs.pl
- www.jobpilot.pl
- www.pracuj.pl
- www.jobcenter.com.pl
> Nastêpnym sposobem poszukiwania
pracy jest skorzystanie z us³ug Biur
Karier dzia³aj¹cych przy niektórych
wy¿szych uczelniach. Pojawia siê coraz
wiêcej uczelnianych organizacji, które
dzia³aj¹ na zasadzie agencji pracy, z tym
wyj¹tkiem, ¿e ich dzia³alnoæ jest nieodp³atna - wiêc pracodawca nie musi p³aciæ
za znalezienie odpowiedniego pracownika. Biura Kariergromadz¹ CV swoich
studentów, a gdy dostaj¹ zlecenie od pracodawcy, wyszukuj¹ odpowiednie osoby na to stanowisko. W Rzeszowie Biuro Karier jest przy Wy¿szej Szkole Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie oraz
przy Uniwersytecie Rzeszowskim.

> Kolejnym sposobem poszukiwania pracy s¹ poradnie zawodowe, które zajmuj¹
siê zbieraniem informacji na temat lokalnych wakatów i mo¿liwoci szkolenia dla
m³odych ludzi. Pracownicy poradni posiadaj¹ specjalistyczn¹ wiedzê na temat ró¿nych zawodów oraz lokalnego
rynku pracy.
> Jedn¹ z najbardziej polecanych metod
poszukiwania pracy jest tzw. szukanie
w ciemno. Polega ono na odwiedzaniu
lub dzwonieniu do interesuj¹cych Ciê
firm w celu odpowiedniego zareklamowania siê. Istotne w tej metodzie jest odpowiednie przygotowanie siê. Musisz
siê dowiedzieæ, jaka osoba jest odpowiedzialna za przyjmowanie nowych pracowników. Przed rozmow¹ pamiêtaj, aby dok³adnie przemyleæ to, co chcesz powiedzieæ. Warto osobicie udaæ siê do firm,
w których pragn¹³by podj¹æ pracê. Nie
jest to proste, ale mo¿e siê udaæ. Profesjonalnie przygotowane dokumenty najlepiej rozsy³aæ w odpowiedzi na konkretne og³oszenia, b¹d dostarczaæ osobicie.
Im wiêcej dokumentów rozes³anych, tym
wiêksze szanse na odpowied.
> Za porednictwem Biur Pracy Krótkoterminowej, które mieszcz¹ równie¿
siê w Rzeszowie, s¹ to m.in.:
- Biuro Prac Krótkoterminowych przy
PUP, ul. Hanasiewicza 10, tel.86-0 91-59
- Biuro Solidarnoæ, ul. Kraszewskiego 2, tel. 85-014-37
- Adecco, ul. Kopernika 8, tel. 85-358-13
- Agnes C&T Podkarpacka Agencja Pracy Tymczasowej, ul. S³owackiego 24,
tel.85-299-27
Za porednictwem tych Biur mo¿e nie
znajdziemy od razu sta³ej pracy, ale warto próbowaæ. Wykaz biur pracy krótkoterminowej znajduje siê równie¿ w GCP
w Tyczynie, gdzie serdecznie zapraszamy osoby szukaj¹ce pracê.
> Znajomi i rodzina. Najlepiej mówiæ
wszystkim, dooko³a, ¿e szukasz pracy.
Osoby znaj¹ce Ciê z dobrej strony mog¹
udzieliæ Ci rekomendacji i maj¹ najlepsze
informacje o procesie rekrutacji w firmie,
w której pracuj¹. Nawet badania ankietowe mówi¹ o tym, ¿e Polacy za najlepszy sposób na znalezienie pracy uwa¿aj¹ wykorzystywanie znajomoci i stosunków rodzinnych. Daje to pracodawcy
wiêksze nadzieje, ¿e osoba zarekomendowana przez swojego pracownika lepiej
siê sprawdzi. W zwi¹zku z tym, ¿e jak
wszystkim wiadomo - o pracê w dzisiejszych czasach trudno, najpierw praco-

dawcy szukaj¹ kandydatów w swoim otoczeniu. Chocia¿ rekomendacje nie oznaczaj¹ bezwarunkowego przyjêcia do pracy, pracodawcy czêsto nawet ze wzglêdów ekonomicznych (nie ponosz¹ kosztów rekrutacji) szukaj¹ przysz³ych pracowników sporód osób poleconych.
Mam nadziejê, ¿e te informacje
oka¿¹ siê pomocne, ale nale¿y pamiêtaæ,
¿e pierwszego dnia poszukiwañ nie dostaniemy pracy swoich marzeñ. Szukanie pracy wymaga czasu i wysi³ku.
B¹d wytrwa³y; przygotuj dok³adny plan
dzia³ania i realizuj go. Traktuj szukanie
pracy jako tymczasow¹ pracê. Spêdzaj
przynajmniej kilka godzin dziennie na
przegl¹danie gazet, pisanie listów, wykonywanie telefonów i sprawdzaniu innych
mo¿liwoci. rednio wyliczono, ¿e tym
zajêciom nale¿y powiêciæ 2-8 miesiêcy
intensywnych poszukiwañ. Zatem ¿yczê
cierpliwoci i wiary w siebie.

Sabina Skoczylas

Jeli szukasz pracy...

Stanowisko oferowane numer oferty
- Pracownik obs³ugi dzia³u klienta 1597
- Pracownik ochrony
1594
- Sekretarka
1592
- Specjalista do dzia³u zamówieñ
publicznych
1591
- Wdro¿eniowiec
1589
- Specjalista ds. sprzeda¿y
1587
- Kierowca-handlowiec
1583
- Operator koparki K406
1579
- Kasjer-dysponent
1578
- Tapicer samochodowy
1570

Te i inne oferty pracy znajdziesz

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

Informujemy, ¿e dzieñ 27 maja
br. (pi¹tek ) jest dniem wolnym
od pracy w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Rzeszowie

Gminne Centrum Informacji

czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 7.30 - 17.30, a w soboty
od 9.00 do 14.00, tel. 22-91-885.
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Burmistrz Gminy Tyczyn

dzia³aj¹c na na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 pón. zm.)
og³asza
otwarty konkurs ofert na realizacjê
zadañ publicznych Gminy z zakresu
profilaktyki uzale¿nieñ i przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym w Bia³ej.
Konkurs jest adresowany do
organizacji pozarz¹dowych, podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 oraz art.11
ust.3 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie.
Wspieranie dzia³añ z zakresu przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym.
1) Organizacja wypoczynku letniego pólkolonii dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin
biednych i patologicznych.
Wysokoæ rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w 2005: 2.500 z³.
Wysokoæ rodków wydatkowanych
na realizacjê zadania w 2004: 2.000 z³.

Postanowienia do konkursu
z zakresu kultury, profilaktyki
uzale¿nieñ i dzia³añ na rzecz
osób niepe³nosprawnych
w Gminie Tyczyn

1. Zasady przyznawania dotacji.
Przyznanie dotacji na realizacjê zadania
nast¹pi na podstawie zawartej umowy

Burmistrz Gminy Tyczyn

dzia³aj¹c na na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 pón. zm.)
og³asza
otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w miecie Tyczynie.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarz¹dowych, podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 oraz art.11
ust.3 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
I. Szkolenie sportowe dzieci i m³odzie¿y
Rodzaj zadania:
1) Prowadzenietreningów tenisa sto³owego dla uczniów Szko³y Podstawowej
w Tyczynie.
Wysokoæ rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w 2005 r.: 4.000 z³.
Wysokoæ rodków przeznaczonych na
realizacjê zadania w 2004 r.: 0 z³.
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z podmiotem, którego oferta zostanie
wybrana w konkursie.
2. Termin i sposób sk³adania ofert.
Oferta konkursowa powinna zawieraæ:
a) szczegó³owy wykaz rzeczowy zadania
publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania
publicznego,
c) kalkulacjê przewidywanych kosztów
realizacji zadania publicznego,
d) informacjê o wczeniejszej dzia³alnoci podmiotu sk³adaj¹cego ofertê, w zakresie którego dotyczy zadanie,
e) informacjê o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych zapewniaj¹cych
wykonanie zadania, w tym o wysokoci
rodków finansowych uzyskanych na
realizacjê zadania z innych róde³,
f) aktualny dokument stanowi¹cy o podstawie dzia³alnoci oferenta.
Kompletne oferty nale¿y sk³adaæ
w nieprzekraczalnym terminie do 28
czerwca 2005 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzêdu Gminy i Miasta w Tyczynie, ul. Rynek 18 pok. 21 (I piêtro).
3. Termin, tryb i kryteria stosowane przy
dokonywaniu wyboru oferty:
Rozpatrzenie ofert nast¹pi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od terminu sk³adania oferty.
a) Podmioty uczestnicz¹ce w otwartym
konkursie ofert i ubiegaj¹ce siê o dotacjê na realizacjê zadañ powinny spe³niaæ
warunki ogólne:
- posiadaæ osobowoæ prawn¹ lub upo-

wa¿nienie jednostki nadrzêdnej posiadaj¹cej osobowoæ prawn¹ do z³o¿enia
oferty, podpisania umowy, dysponowania rodkami finansowymi i rozliczenia,
- z³o¿yæ w terminie, poprawnie i w sposób czytelny wype³nion¹ ofertê, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,
gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczêdny i terminowy.
b) Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena:
- merytoryczna z³o¿onego projektu i jego
zgodnoci z celami zadania,
- mo¿liwoci realizacji zadania przez oferenta, przy uwzglêdnieniu dowiadczenia podmiotu w realizacji tego zadania,
realnoci jego wykonania oraz zasobów
ludzkich i bazy materialnej,
- przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji
zadania pod k¹tem ich celowoci, oszczêdnoci oraz efektywnoci wykonania,
- udzia³u rodków w³asnych oraz innych
róde³ finansowania,
- zgodnoci tematyki i zakresu wniosku
z celami statutowymi wnioskodawcy.
5. Termin realizacji zadañ zg³oszonych do
konkursu ofert up³ywa z dniem 31 sierpnia 2005 r.
Podmiot dotowany, po zakoñczeniu zadania zobowi¹zany jest do przedstawienia szczegó³owego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.
Druki ofert i sprawozdañ s¹ do odbioru
w UGiM w Tyczynie, w pok. 24 (I piêtro).

Postanowienia do konkursu z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w Gminie Tyczyn

1. Zasady przyznawania dotacji.
Na realizacjê zadania zostanie przyznana
dotacja na rok 2005. Przekazywanie dotacji nastêpowaæ bêdzie w miesiêcznych
ratach w wysokoci 1/10 kwoty przyznanej dotacji. Pierwsza rata zostanie przekazana w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

2. Terminy i warunki realizacji zadania.
Realizacja zadania odbywaæ siê bêdzie
w 2005 roku z uwzglêdnieniem terminów
i warunków okrelonych w szczegó³owym
zakresie rzeczowym zawartym w ofercie.
3. Termin i sposób sk³adania ofert.
Oferta konkursowa powinna zawieraæ
w szczególnoci:
a) szczegó³owy wykaz rzeczowy zadania
publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania,
c) kalkulacjê przewidywanych kosztów
realizacji zadania publicznego,
d) informacjê o wczeniejszej dzia³alnoci
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podmiotu sk³adaj¹cego ofertê,
w zakresie którego dotyczy zadanie,
e) informacjê o posiadanych zasobach
rzeczowych i kadrowych zapewniaj¹cych
wykonanie zadania, w tym o wysokoci
rodków finansowych uzyskanych na
realizacjê zadania z innych róde³,
f) aktualny dokument stanowi¹cy o podstawie dzia³alnoci oferenta.
Kompletne oferty nale¿y sk³adaæ
w nieprzekraczalnym terminie do 28
czerwca 2005 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzêdu Gminy i Miasta w Tyczynie, ul. Rynek 18 pok. 21 (I piêtro).
4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy
dokonywaniu wyboru oferty:
Rozpatrzenie ofert nast¹pi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od terminu sk³adania oferty.
a) Podmioty uczestnicz¹ce w otwartym
konkursie ofert i ubiegaj¹ce siê o dotacjê

na realizacjê zadañ powinny spe³niaæ warunki ogólne:
- posiadaæ osobowoæ prawn¹ lub upowa¿nienie jednostki nadrzêdnej posiadaj¹cej osobowoæ prawn¹ do z³o¿enia
oferty, podpisania umowy, dysponowania rodkami finansowymi i rozliczenia,
- z³o¿yæ w terminie, poprawnie i w sposób czytelny wype³nion¹ ofertê, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,
gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczêdny i terminowy.
b) Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena:
- merytoryczna z³o¿onego projektu i jego
zgodnoci z celami zadania,
- mo¿liwoci realizacji zadania przez oferenta, przy uwzglêdnieniu dowiadczenia podmiotu w realizacji tego zadania,
realnoci jego wykonania oraz zasobów
ludzkich i bazy materialnej,
- przedstawionej kalkulacji kosztów
realizacji zadania pod k¹tem ich celowoci,
oszczêdnoci oraz efektywnoci wykonania,
- udzia³u rodków w³asnych oraz innych róde³ finansowania,
- zgodnoci tematyki i zakresu wniosku
z celami statutowymi wnioskodawcy.
c) Kwota przyznanej dotacji mo¿e byæ ni¿za od wnioskowanej ze wzglêdu na
mo¿liwoæ podzia³u wskazanego zadania.

W dniu 27 maja 2005 r.
(pi¹tek)
Urz¹d Gminy i Miasta
w Tyczynie

bêdzie nieczynny

(urlopy pracowników)

Uwaga Czytelnicy!

Nastêpny numer GT uka¿e siê z dat¹
12 czerwca 2005 r.
Termin sk³adania tekstów up³ywa
6 czerwca 2005 r.
Zdjêcia mile widziane

SPOTKANIA ABSTYNENCKIE

Stowarzyszenie Trzewociowe
Wyzwolenie
Doliny Strugu z siedzib¹
w Tyczynie
zaprasza osoby maj¹ce problemy
z nadu¿ywaniem alkoholu, pragn¹ce wyzwoliæ siê z na³ogu.
Dy¿ury w ka¿d¹ sobotê, po
wieczornej Mszy w. w budynku
wikarówki w Tyczynie, pe³ni¹
cz³onkowie Stowarzyszenia, którzy
¿yj¹ w abstynencji i s³u¿¹ pomocom innym w pokonaniu choroby
alkoholowej i ¿yciu w trzewoci.

5. Termin realizacji zadañ zg³oszonych do
konkursu ofert up³ywa z dniem 30 grudnia 2005 r.
Podmiot dotowany, po zakoñczeniu zadania zobowi¹zany jest do przedstawienia szczegó³owego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umow¹ o powierzenie zadania publicznego.
Wyniki konkursu zatwierdza Burmistrz
Gminy Tyczyn, po zapoznaniu siê z protoko³em komisji konkursowej. Wyniki
konkursu og³asza siê poprzez wywieszenie na tablicyog³oszeñ oraz publikacjê
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Druki ofert i sprawozdañ s¹ do odbioru
w UGiM w Tyczynie, w pok. 24 (I piêtro).

Burmistrz Gminy Tyczyn
Kazimierz Szczepañski
przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów
w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
od 8.00 do 15.30
(I piêtro)
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SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM
Sprzedam dzia³kê o pow. 54 ary w Hermanowej, ko³o
drogi asfaltowej.
(98/3)
Tel. 22-91-509, po godz. 18.00
Kupiê dom do remontu lub wykoñczenia.
(99/3)
Tel. 609-577-586, 697-718-177
Sprzedam dzia³kê o pow. 14 a w Tyczynie.
(100/3)
Tel. 22-99-028
Zdecydowanie kupiê dzia³kê roln¹ b¹d budowlan¹
o pow. 20-30 arów w Borku Starym-Buczynie.
(101/3)
Tel. 0-601-266-224
Kupiê dzia³kê budowlan¹ lub roln¹ w okolicach Tyczyna,
Borku Starego, Kielnarowej.
(102/2)
Tel. 857-45-47
Sprzedam dzia³ki: o pow. 1,16 ha wraz z domem mieszkalnym do remontu oraz opow. 0,31 ha w HermanowejCzerwonkach, uzbrojone.
(103/2)
Tel. 22-98-565; 22-99-467
Sprzedam dzia³kê o pow. 6 arów w Tyczynie.
(104/2)
Tel. 745-74-15
Sprzedam tanio dzia³kê o pow. 54 ary w Hermanowej.
(105/2)
Tel. 22-91-509
Sprzedam pole orne o pow. 27 arów w Tyczynie
(Osiedle 600-lecia), ul. Orzeszkowej.
(106/2)
Tel. 852-53-36
Sprzedam pole orne o pow. 34,4 ary w Tyczynie,
ul. Lasek
(107/2)
Tel. 852-53-36
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 15 arów lub wiêksz¹ w Budziwoju.
(108/2)
Tel. 22-99-738

Sprzedam dzia³kê o pow. 25 arów lub w KielnarowejObszary.
(109/1)
Tel. 22-19-448

OG£OSZENIA

B a r U W i k t o r a 
Tyczyn, ul. Grunwaldzka 70, tel. 22-91-360
wydaje przyjêcia:
- weselne,
- imprezy okolicznociowe,
zapewniamy:
- domowe jedzenie
- mi³¹ obs³ugê

* Nagrobki - Grobowce
Lastriko - granit (ró¿ne kolory)
* Tablice, wizerunki

Firma IMPALA

Tomasz Janik, Borek Stary 340 a

Tel. 22-98-097

* Salonik prasowy
* Wypo¿yczalnia kaset video
Rynek 19 (obok Urzêdu Gminy)
Zapraszamy w dni powszednie i w soboty,
w godz. 7.30 - 17.00

Nie tylko 997

Kontakt telefoniczny:
w godz. 6.00-14.00
Komisariat Tyczyn
22-19-997
Posterunek Chmielnik 22-96-997
Posterunek Hy¿ne
22-95-997
Posterunek 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.

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.
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