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Sesja
Rady Miejskiej
25 padziernika br. odby³a siê sesja Rady Miejskiej w Tyczynie. Radni podjêli uchwa³y w sprawach:
> zaci¹gniêcia po¿yczki na budowê stacji uzdatniania wody w Tyczynie. Rada
wyrazi³a zgodê na zaci¹gniêcie d³ugoterminowej po¿yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie w kwocie 994.900 z³,
niezbêdnej na czêciowe sfinansowanie
budowy SUW w Tyczynie. Okres sp³aty
po¿yczki przypada na lata 2006-2010
(w 2006 - 94.900 z³, w 2007 - 200.000 z³,
w 2008 - 200.000 z³, w 2009 - 250.000 z³,
w 2010 - 250.000 z³). £¹czny koszt realizacji zadania wynosi 1.989.847 z³. Termin realizacji: od 18 sierpnia do 30 grudnia 2005.
> zwolnieñ od podatku od nieruchomoci
w ramach pomocy de minimis budynków
i budowli zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej. Uchwa³a wprowadza zwolnienia od podatku od nieruchomoci zwi¹zane z rozwojem przedsiêbiorczoci.
Pierwsza ulga na budynki i budowle nabyte, które poprzednio by³y zwi¹zane
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, a nowy w³aciciel przystosowuje zakupiona nieruchomoæ do innego rodzaju dzia³alnoci
gospodarczej, za wyj¹tkiem dzia³alnoci
handlowej nie zwi¹zanej ze sprzeda¿¹ paliw - na okres 12 miesiêcy. To zwolnienie
dla przedsiêbiorców na nowo zakupione
budynki i budowle, które wymagaj¹ przystosowania do nowej dzia³alnoci - us³ugowej lub produkcyjnej.
Drugie zwolnienie dotyczy budynków
lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli jest ona
prowadzona przez w³aciciela nieruchomoci, który do momentu jej rozpoczêcia
w roku podatkowym by³ bezrobotnym w
Powiatowym Urzêdzie Pracy. To ulga na
okres 12 miesiêcy na budynki lub ich czêci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej dla osób bezrobotnych,
które za³o¿y³y w³asne firmy.
Trzecia pozycja dotyczy budynków lub
ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej, nie zwi¹zanej
z dzia³alnoci¹ handlow¹, w których uruchomienie dzia³alnoci w 2006 roku spowodowa³o powstanie:
a) co najmniej 20 nowych miejsc pracy na okres 5 lat,
b) co najmniej 15 nowych miejsc pracy
dla kobiet - na okres 5 lat.
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Zwolnienie od podatku przys³uguje, je¿eli powsta³e miejsca pracy bêd¹ utrzymane
przez ca³y okres zwolnienia.
> przeznaczenia do sprzeda¿y mienia komunalnego (13 dzia³ek). Zgodnie ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tyczyn,
12 dzia³ek przeznaczonych do sprzeda¿y
po³o¿one s¹ w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej R, natomiast jedna w Tyczynie, w strefie centralnej miejskiej
C. Dzia³ki stanowi¹ w³asnoæ gminy i nie
s¹ w³aciwie zagospodarowane. Ze wzglêdu na zainteresowanie zakupem przez
mieszkañców gminy, Rada wyrazi³a zgodê na przeznaczenie ich do sprzeda¿y
w drodze przetargu.
> zawarcia umowy i zabezpieczenia dofinansowania budowy sali sportowej przy
Gimnazjum w Tyczynie. W zwi¹zku
z otrzymaniem przez Gminê dofinansowania budowy sali sportowej przy Gimnazjum niezbêdne jest okrelenie zasad gwarantuj¹cych prawid³owe wydatkowanie
otrzymanych rodków. Dofinansowanie
w kwocie 1 mln z³ otrzymalimy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.
> zmian w bud¿ecie gminy na 2005 r.
> wyboru banku do wykonywania bankowej obs³ugi bud¿etu Gminy Tyczyn. 5 padziernika br. odby³ siê przetarg na wybór
banku do obs³ugi bud¿etu Gminy Tyczyn
i jednostek organizacyjnych. Zosta³a z³o¿ona jedna oferta; oferentem by³ Bank
Spó³dzielczy w Tyczynie, który zaproponowa³ nastêpuj¹ce ceny:
Oprocentowanie
- rachunków (bie¿¹cego, pomocniczych,
wyodrêbnionych) - 1,51% wyliczone na
podstawie: 0,33 x WIBID 1M;
- kredytu w rachunku bie¿¹cym - 6,27 %
wyliczone na podst. 1,50 + WIBOR 1M.
Koszt
- przelewu do innego banku:1 z³ za jeden
przelew (dotychczas 3,50 z³);
- op³aty za wp³aty oraz wyp³aty gotówkowe 0,25% od wartoci (dotychczas 0,4%);
- zapewnienia przez bank pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceñ p³atniczych dla 9 jednostek organizacyjnych gminy: bez op³at.
Obs³uga bud¿etu gminy na nowych zasadach rozpocznie siê od 1 stycznia 2006 r.
> zmiany uchwa³y z 2002 r. z pón. zm.
dotycz¹cej ustalenia liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyczyn. W zwi¹zku z rezygnacj¹ przez przedsiêbiorców z prowadzenia dzia³alnoci gastronomicznej i podawania napojów alkoholowych o zawartoci od 4,5% do 18% oraz powy¿ej 18%
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zawartoci alkoholu (wina i wódki), Rada
ustali³a limit 6 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych (z wyj¹tkiem piwa),
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y. Dotychczas w Gminie Tyczyn
funkcjonowa³o 8 punktów tzw. ma³ej gastronomi, gdzie dopuszczona by³a sprzeda¿ wysokoprocentowego alkoholu.
> miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przy ul. Cegielnianej
w Budziwoju. Zmiana dotyczy³a terenu
o pow. ok. 0,8 ha przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe. Inwestor poniós³ koszty opracowania projektu planu.
Rada nie podjê³a uchwa³y w sprawie okrelenia warunków sprzeda¿y oraz
zasad usytuowania na terenie gminy Tyczyn miejsc sprzeda¿y alkoholu. W przedstawionym projekcie zaproponowano
zmianê odleg³oci ze 100 na 80 m od punktu
sprzeda¿y do obiektu chronionego (kocio³y, szko³y itp.). Dopisano paragraf
o jednorazowym zezwoleniu na sprzeda¿
i spo¿ywanie alkoholu podczas imprez
na otwartym powietrzu. Zmiany te nie
przekona³y radnych, tym bardziej, ¿e zabrak³o stanowiska Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Przyjêto
te¿ wniosek, by przed ostateczn¹ decyzj¹
wzi¹æ pod uwagê opinie rad so³eckich
i organizacji dzia³aj¹cych w poszczególnych miejscowociach.
(bs)

Przypominamy, ¿e

15 listopada br. up³ywa termin
p³atnoci:
- IV raty podatku rolnego
- IV raty podatku od nieruchomoci
Podatek op³acaæ mo¿na:
- w kasie UGiM Tyczyn, na II piêtrze
UGiM czynnej od 8.00 do 15.00
- u so³tysów
- w BS w Tyczynie na konto Gminy
Tyczyn
nr 64 9164 0008 2001 0000 0286 0015

Pani mgr Annie KOWALCZYK
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
i ¿alu z powodu mierci

OJCA
sk³adaj¹:
Dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy i uczniowie
Szko³y Podstawowej w Tyczynie

Historia obchodów
11 Listopada
11 listopada jako wiêto narodowe w II Rzeczpospolitej wprowadzi³a ustawa sejmu IV kadencji (w 1937 r.). Oficjalnie istnia³o ono do 1944 r. W rok póniej
w to miejsce wprowadzono 22 lipca - które mia³o upamiêtniaæ og³oszenie manifestu PKWN w Che³mie Lubelskim. Ponownie 11 listopada jako wiêto pañstwowe
i dzieñ wolny od pracy przywrócono ustaw¹ sejmow¹ z 15 lutego 1989 r.
Józef Pi³sudski sk³ania³ siê do ustanowienia Dnia Niepodleg³oci 28 listopada. W tym dniu wyda³ dekret o ordynacji
wyborczej i ustali³ termin wyborów do
Sejmu Ustawodawczego na 26 stycznia
1919 r.
11 listopada zaczêto obchodziæ
dopiero pod koniec lat dwudziestych ub.
stulecia. Jeszcze w 1944 r. Stalin przes³a³
¿yczenia komunistycznym w³adzom polskim. Póniej (od 1945 r.) zaczêto obchodziæ 22 lipca.
Wraz z narastaniem opozycji wobec PRL dzieñ 11 listopada stawa³ siê coraz czêciej okazj¹ do demonstrowania
spo³ecznego oporu. Jeszcze w 1988 r. jego

11 l i s t o p a d a
Zapraszamy mieszkañców Gminy Tyczyn do udzia³u w obchodach

87 rocznicy wiêta Niepodleg³oci
Program obchodów:
godz. 9.00 - Msza w. w intencji Ojczyzny
w kociele parafialnym w Tyczynie,
- z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem Czynu Patriotycznego,
godz. 10.30 - okolicznociowy program artystyczny w wykonaniu uczniów
kl. VI c Szko³y Podstawowej w Tyczynie
(sala widowiskowa M-GOK)

obchody by³y rozpraszane przez ZOMO,
a uczestnicy karani przez kolegia. Milicja
zaatakowa³a obchody m.in. w Krakowie,
Katowicach, Poznaniu i w Gdañsku. Po
przywróceniu wiêta w 1989 r. uroczystociom pañstwowym i kocielnym towarzysz¹ liczne sympozja, sesje naukowe, spotkania, koncerty.
Prof. Hieronim Szczegó³ wyjaniaj¹c w listopadzie 1989 r. na ³amach Gazety lubuskiej, dlaczego tak d³ugo obchodzono wiêto 22 lipca, wskaza³ na 2 przyczyny. Po pierwsze, polski ruch komuni-

Przeciw przy³¹czeniu do Rzeszowa
25 padziernika br. obradowa³a
Rada Miasta Rzeszowa. W bardzo obszernym porz¹dku obrad (ponad 40 punktów)
by³ tak¿e punkt dotycz¹cy podjêcia
uchwa³y w sprawie poszerzenia granic
miasta. Prezydent Tadeusz Ferenc tu¿ po
zakoñczonej po³owicznym sukcesem batali o wiêkszy Rzeszów, zapowiada³ wznowienie starañ o pozyskanie teryteriów s¹siednich gmin. Tym razem jednak nie uda³o siê; radni (g³ównie radni prawicy) nie
dopucili, by uchwa³a o powiêkszeniu
granic wesz³a do porz¹dku obrad.
- Poszerzenie powinno iæ w innym
kierunku. Musimy zaprosiæ do wspó³pracy specjalistów i naukowców - twierdzi³
Jacek Kiczek (PiS).
- Nie mo¿emy konfliktowaæ siê
z s¹siadami. Lepiej przy³¹czyæ ca³e gminy
Krasne i Trzebownisko - t³umaczy³ Janusz
Ramski (LPR). Uchwa³a nie wesz³a nawet
do porz¹dku obrad.
Nauczeni stosowan¹ przez Prezydenta Rzeszowa taktyk¹ faktów dokona-

nych, gminy zagro¿one utrat¹ terenów
staraj¹ siê uprzedzaæ projekty terytorialnej ekspansji. Dlatego Burmistrz Gminy
Tyczyn skierowa³ do Przewodnicz¹cego
Rady Miasta Rzeszowa Andrzeja Deca
pismo nastêpuj¹cej treci:
Z niepokojem przyjêlimy wiadomoæ o zamiarze podjêcia przez Radê
Miasta Rzeszowa kolejnej uchwa³y o powiêkszeniu miasta poprzez w³¹czenie m.in.
czêci Gminy Tyczyn. Sk³adam na Pana
rêce stanowczy protest przeciwko takim
dzia³aniom Prezydenta Rzeszowa, które powoduj¹ antagonizmy pomiêdzy miastem
Rzeszów a s¹siednimi gminami.
Poprzedni wniosek Rady Miasta
Rzeszowa w sprawie od³¹czenia od Gminy Tyczyn so³ectw Bia³a i Matysówka oraz
czêci so³ectwa Budziwój, zosta³ negatywnie rozpatrzony przez Radê Ministrów.
Dziwi nas fakt stawiania kolejnego wniosku w tej samej sprawie w tak krótkim odstêpie czasowym, szczególnie w sytuacji,
gdy ponad 80 procent mieszkañców Bia³ej, Budziwoja i Matysówki jest przeciwna
w³¹czeniu ich miejscowoci do Rzeszowa.

styczny nie identyfikowa³ siê z walk¹
o niepodleg³oæ tej Polski, która powsta³a w 1918 roku. Wszystko to, co ukazywalimy przez lata walk¹ klas. To samo
wysz³o w 1944 r. w Lublinie, w Manifecie
PKWN - wyjani³ profesor. Po drugie zdaniem prof. Szczegó³a chodzi³o o podkrelenie, ¿e prawdziwie wolna Polska,
Polska Ludowa i demokratyczna zrodzi³a siê w³anie w Lublinie w manifecie
PKWN.
Opracowa³ Roman Sowa

Rozpatruj¹c kolejny projekt
uchwa³y w tej sprawie prosimy o wziêcie
pod uwagê woli mieszkañców, uszanowanie wiêzi spo³ecznych, gospodarczych
i kulturowych zbudowanych przez lata
przez miejscowe spo³ecznoci.
W interesie zarówno Rzeszowa jak
i okolicznych gmin, proponujemy podjêcie rozmów dotycz¹cych wzajemnej
wspó³pracy w ramach Rzeszowskiego
Obszaru Metropolitarnego.
Pisma podobnej treci przes³a³y do
Rady Miasta Rzeszowa tak¿e inne gminy,
m.in. Gmina G³ogów M³p.

Uwaga Czytelnicy!
Nastêpny numer GT uka¿e siê
z dat¹ 27 listopada 2005 r.
Termin sk³adania tekstów na dyskietce lub CD up³ywa
21 listopada 2005 r.
Zdjêcia mile widziane.
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Polonici w ho³dzie Ojcu wiêtemu
Z okazji Dnia Papieskiego, 19 padziernika br. na Uniwersytecie Rzeszowskim odby³a siê dyskusja panelowa nad
ksi¹¿k¹ Znaleæ ród³o - twórczoæ literacka Karola Wojty³y - Jana Paw³a II,
w której uczestniczy³am. W spotkaniu zabierali g³os autorzy ksi¹¿ki - pracownicy
Instytutu Polonistyki oraz zaproszeni gocie. Przewodni¹ myl¹ spotkania by³o
Znaleæ ród³o - co znaczy dla nas znaleæ ród³o dzi? Znaleæ ród³o, to znaczy znaleæ sens ¿ycia. Kto jeszcze nie
znalaz³ niech szuka.
Jan Pawe³ II w Tryptyku rzymskim pyta³:
Jeli chcesz znaleæ ród³o,
musisz iæ do góry, pod pr¹d.
Przedzieraj siê, szukaj, nie ustêpuj,
wiesz, ¿e ono musi tu gdzie byæ Gdzie jeste ród³o?...
Gdzie jeste ród³o?!
Karol Wojty³a - Cz³owiek, który
znalaz³ ród³o, a my, zdumieni Jego wielkoci¹ pytamy, sk¹d mia³ On tyle si³y, aby
iæ ci¹gle do góry, przedzieraæ siê, szukaæ, nie ustêpowaæ i bez wzglêdu na okolicznoci kochaæ ka¿dego cz³owieka? Odpowied na to pytanie znajdziesz Czytelniku w tej ksi¹¿ce, która jest zbiorem szki3 listopada br. w M-GOK w Tyczynie odby³y siê eliminacje XIV Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. W konkursie wziê³o udzia³ 43 uczestników uczniów ze szkó³ rednich i studentów
z Rzeszowa i okolic. Tegoroczna edycja
konkursu powiêcona by³a twórczoci literackiej Karola Wojty³y. Zgodnie z regulaminem, m³odzie¿ deklamowa³a poezje,
fragmenty homilii i pism prozatorskich listy, encykliki Papie¿a, oraz piewa³a piosenki inspirowane twórczoci¹ Karola
Wojty³y. Konkurs obejmowa³ recytacjê,
poezjê piewan¹ oraz monodram. Prezentowane by³y utwory z ró¿nych okresów
¿ycia Papie¿a. W jury zasiedli: Pani El¿bieta Domino - polonistka, Pani Marta
Baran - emerytowana nauczycielka LO
z Tyczyna, oraz ks. Pawe³ Gnat - wikariusz parafii w Tyczynie. Do drugiego etapu komisja konkursowa dopuci³a 9 wykonawców. Wród zwyciêzców znaleli
siê reprezentanci: III i I LO w Rzeszowie,
LO w Dynowie, Spo³ecznego LO w Chmielniku oraz Zespo³u Szkó³ Mechanicznych
w Rzeszowie (zdj.).
Organizatorem eliminacji by³a
dyrektor M-GOK w Tyczynie Pani Zofia

4

G£OS TYCZYNA

ców bêd¹cej owocem sesji naukowej, zorganizowanej na URz 18 maja br.
We wrzeniu br. autorzy ksi¹¿ki
powieli j¹ papie¿owi Benedyktowi XVI.
Prowadz¹cy konferencjê prof. O¿óg powiedzia³, ¿e ten papie¿ rzadko przyjmuje
goci na audiencjach prywatnych, ale ich
przyj¹³ dlatego, bo: - jest to ksi¹¿ka o jego
poprzedniku..., bo s¹ profesorami uniwersytetu..., bo s¹ Polakami. Byli to m.in.
prof.: Ostasz, O¿óg, Anders, Uliasz i inni.
A 19 padziernika br. byli u abp. Dziwisza
w Krakowie, aby Jemu wrêczyæ tê ksi¹¿-

kê. Zostali zaproszeni do wspó³pracy
z Papiesk¹ Akademi¹ Teologiczn¹.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêci.
Pierwsza to szkice polonistów URz., w których ukazano Jana Paw³a II jako poetê,
mistrza s³owa, duszpasterza, uczonego
teologa i filozofa, którego interesuj¹ problemy wspó³czesnego cz³owieka i wiata.
Druga czêæ - to teksty studentów.
Szczególn¹ uwagê zwróci³am na
wypowied dr Pasterskiej, która mówi³a
o szukaniu ród³a w naszej pamiêci i to¿samoci: Wiek XX jest zdominowany
przez gwa³towne zmiany kulturowe, polityczne, kryzysy spo³eczne, sta³ siê niew¹tpliwie prawdziw¹ prób¹ naszej to¿samoci narodowej. Coraz czêciej zadajemy sobie pytanie: Kim jestemy?, Czy jestemy, czy chcemy byæ Polakami, Europejczykami?
Pamiêæ jest ród³em to¿samoci.
Bez pamiêci zarówno jednostka jak i naród trac¹ w teraniejszoci sw¹ podmiotowoæ. Pamiêæ ludzka jest sum¹ pora¿ek
i zwyciêstw, które zmuszaj¹ do refleksji nad
nami. Dziêki to¿samoci rozumianej jako
horyzont moralny, cz³owiek potrafi dokonaæ wyboru pomiêdzy dobrem i z³em. Papie¿ mówi, ¿e to¿samoæ osadzona tylko
o prawdê mo¿e okreliæ nasze losy...

El¿bieta Domino

Konkurs poezji religijnej

Matys. Fina³ Podkarpackiego Konkursu
Poezji Religijnej (III etap) odbêdzie siê
9 grudnia br. w Sêdziszowie M³p.
M³odzi wykonawcy deklamuj¹c
twórczoæ Papie¿a zastanawiali siê nad
sensem i celowoci¹ ¿ycia ludzkiego. ¯y-
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wotnoæ spucizny literackiej Jana Paw³a
Wielkiego wiadczy, i¿ spe³ni³y siê papieskie s³owa zapisane w Tryptyku Rzymskim: A przecie¿ nie ca³y umieram, to co
we mnie niezniszczalne trwa!

ks. Pawe³ Gnat

Dzieñ 25 pa¿dziernika br. by³ dla
kilkudziesiêciu uczniów tyczyñskiego
gimnazjum dniem szczególnym. Wczesnym rankiem grupa uczniów wraz z opiekunami: Ma³gorzat¹ Kêdziersk¹, s. Remigi¹ i £ukaszem Beresiem wyruszy³a
na  I Pielgrzymkê ladami Jana Paw³a II.
M³odzie¿ odwiedzi³a miejsca,
w których ¿y³, mieszka³, pracowa³ i odpoczywa³ Karol Wojty³a. Pielgrzymi rozpoczêli wêdrowanie od Wadowic - miasta rodzinnego Papie¿a, gdzie zwiedzili dom rodzinny Jana Paw³a oraz Bazylikê Ofiarowania NMP. Po zjedzeniu pysznych papieskich kremówek, uczniowie nawiedzili
Bazyliki - w Kalwarii Zebrzydowskiej
i w £agiewnikach. Potem udali siê na Stare Miasto w Krakowie. Katedra na Wawelu, Koció³ Mariacki, Collegim Maius UJ,
koció³ w. Piotra i Paw³a, Pa³ac Biskupi,
to tylko niektóre miejsca gdzie przebywa³
Papie¿.
Uczniowie wracali do domu w radosnych nastrojach, wzmocnieni duchowo, maj¹c nadziejê, ¿e za rok bêd¹ odkrywaæ nowe miejsca zwi¹zane z osob¹ patrona szko³y.

12 padziernika br. w Szkole Podstawowej w Matysówce odby³o siê pasowanie na ucznia dzieci z klasy I.
Na ten dzieñ maluchy czeka³y ju¿
od 1 wrzenia. Przygotowa³y siê do niego
solidnie, by³ to ich pierwszy szkolny egzamin. Piêknie recytowa³y wiersze o szkole, piewa³y piosenki, zaprezentowa³y inscenizacjê O Krzysiu, który najbardziej
lubi³ przerwy. Rodzice gromkimi brawami nagrodzili wystêp ma³ych artystów.
Uroczystoæ uwietni³y wystêpy
uczniów klasy II. Starsi koledzy obdarowali pierwszaków drobnymi upominkami.
Przewodnicz¹ca Rady Rodziców przekaza³a najm³odszym uczniom ¿yczenia i przybory szkolne.

Papieskim szlakiem Jana Paw³a II

Organizacjê pielgrzymki wsparli:
- p. Krzysztof Szwarc,
Firma DANEX z Budziwoja,
- p. Jan Mazur,
Piekarnia Misia Jana z Tyczyna,

- p. Wioletta Kruczek,
Ciastkarnia Kalinka z B³a¿owej.
Uczniowie tyczyñskiego gimnazjum przekonali siê, ¿e mo¿na liczyæ na osoby o wielkim sercu, które pomagaj¹ innym.

Jestem uczniem, nie maluchem

Harmonogram wymiany dowodów osobistych
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 Urzêdzie Gminy i Miasta w Tyczynie, pokój 31

(Urz¹d Stanu Cywilnego), 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.

Burmistrz Gminy Tyczyn
Kazimierz Szczepañski
przyjmuje mieszkañców gminy
i interesantów
w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach
od 8.00 do 15.00 (I piêtro)
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Rok 2005 prawie ju¿ za nami. By³
to czas wzmo¿onej aktywnoci, szczególnie podczas wakacji, które kojarz¹ siê
z odpoczynkiem. Nie by³ to jednak okres
odpoczynku dla podopiecznych Centrum
Dziennej Aktywnoci dla Osób Niepe³nosprawnych. Za nami ju¿ przeprowadzka
do nowego pomieszczenia, ró¿ne wycieczki i imprezy plenerowe, zajêcia rehabilitacyjne (hydroterapia, dogoterapia).
Zorganizowanie tych zajêæ wymaga nak³adów finansowych, a ich pozyskanie jest dzi bardzo trudne. Podopieczni
to szanuj¹ i odp³acaj¹ piêknymi pracami
plastycznymi, jakich nie powstydzi³by siê
niejeden uznany artysta. My nasze prace
eksponowalimy na gali Poznaj Swój Talent, która mia³a miejsce 22 padziernika
br. w Kamieniu. Przebywanie 6 godzin
w Centrum Dziennej Aktywnoci wymaga zorganizowania posi³ku, który przygotowuj¹ sami podopieczni na warsztatach
kulinarnych, zdobywaj¹c umiejêtnoci
potrzebne w ¿yciu codziennym. Ten nasz
wk³ad w poprawê ich ¿yciowej sytuacji
i samodzielnej egzystencji ma na celu postrzeganie ich jako ludzi wartociowych,
równych obywateli naszego kraju i pe³nosprawnych mieszkañców naszej gminy.
Osoby niepe³nosprawne maj¹ takie same potrzeby i marzenia jak ludzie
zdrowi, st¹d podejmowane przez nas dzia³ania maj¹ na celu u³atwienie realizacji tych
marzeñ. W Centrum staramy siê stworzyæ

Niepe³nosprawni ¿yj¹ wród nas

atmosferê radoci, serdecznoci i przyjani. Tutaj ludzie Niepe³nosprawni mog¹ zapomnieæ o swoich smutkach i problemach,
odkrywaæ i rozwijaæ swoje talenty i po prostu cieszyæ siê ¿yciem.
W naszych dzia³aniach, o pocz¹tku istnienia Stowarzyszenia, ci¹g³ego
wsparcia udzielaj¹ nam: Pan Burmistrz
Kazimierz Szczepañski oraz Orodek
Kultury i dyrektor - Pani Zofia Matys.
Osoby te zosta³y wytypowane przez nasze Stowarzyszenie do przyznania Orderu Wdziêcznoci w kat. Osobowoæ
Roku w woj. podkarpackim.

Szko³a Jêzyka Angielskiego SPEAKER
z siedzib¹ w tyczyñskim Gimnazjum i Liceum rozpoczê³a drugi
rok dzia³alnoci.
> W ofercie wybór grup o zró¿nicowanym poziomie zaawansowania, dla ma³ych i du¿ych.
> Uczymy z wykorzystaniem najnowszych publikacji z maksymalnym nastawieniem na komunikacjê w jêz. angielskim.
> Dowiadczona kadra, w tym nauczyciele anglojêzyczni, dba
o wysok¹ jakoæ nauczania.
> W grupach specjalistycznych przygotowanie do egzaminów, np. Nowa Matura i FCE (egzamin miêdzynarodowy Uniwersytetu Cambridge).
> Dzieci i m³odzie¿, równie¿ z poza szko³y, zapraszamy na
imprezy kulturowe z udzia³em osób anglojêzycznych.
> W przyjaznej atmosferze, ale i atmosferze systematycznej
pracy i rozwijania umiejêtnoci jêzykowych, dok³adamy wszelkich starañ aby nauka by³a prawdziw¹ przygod¹ z angielskim.
Klientom dziêkujemy za skorzystanie z oferty, ¿yczymy
wytrwa³oci i sukcesów w zdobywaniu wiedzy.
Marzena Wianecka-Kusy
oraz Nauczyciele Szko³y SPEAKER
Informacja bie¿¹ca pod numerami telefonu 22-93-610
i 0-501 542 903; zapraszamy równie¿ Nowych Klientów, dla
których s¹ jeszcze pojedyncze miejsca w grupach.
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Warto zrozumieæ specyfikê dzia³añ Stowarzyszenia i poznaæ osoby niepe³nosprawne oraz ich potrzeby, a nie litowaæ siê nad nimi. My nie potrzebujemy litoci tylko akceptacji, zrozumienia
oraz tolerancji. Tych, którzy czuj¹ potrzebê bli¿szego poznania nas zapraszamy
do Centrum Dziennej Aktywnoci Dzieci i M³odzie¿y, które mieci siê przy ul.
Stra¿ackiej 1 (naprzeciw Apteki).
Prezes Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Niepe³nosprawnym

Roch Markowicz

Nauka p³ywania

Od pocz¹tku roku szk. w Szkole Podstawowej w Tyczynie prowadzone s¹ zajêcia nauki p³ywania. Nauk¹ p³ywania objêta jest 40-osobowa grupa uczniów klas IV-VI, podzielonych
na uczestników kursu i grupê rekreacyjn¹. Zajêcia odbywaj¹ siê
w ka¿dy pi¹tek o godz. 15.30 na krytej p³ywalni ROSIR w Rzeszowie. Uczniowie dowo¿eni s¹ wynajêtym autokarem. Zajêcia
prowadzi trener II klasy p³ywania mgr Wojciech Obara.
W imieniu szko³y i prowadz¹cego zachêcamy rodziców
uczniów SP w Tyczynie do zapisywania ich pociech na naukê
p³ywania.

Miejsko-Gminny Orodek Kultury w Tyczynie zaprasza na wystawê fotografii Mieczys³awa A. £ypa
Miêdzy ostem a ró¿¹.
Opowieæ o Stanis³awie Kopiec.
Otwarcie wystawy - 15 listopada br. (wtorek)
o godz. 17.00 w sali widowiskowej MGOK. W programie: prezentacja poezji Mieczys³awa A. £ypa, wystêp
Zespo³u Tyczyniacy, rozmowy o sztuce.
Wystawa czynna bêdzie do 10 grudnia br.

Klaudia i Hugo
18 padziernika 2005 r. w MDK
w £añcucie odby³ siê fina³ kolejnej edycji
konkursu wiedzy o bezpieczeñstwie, organizowanego przez Komendê Wojewódzk¹ Policji w Rzeszowie i spó³kê PROMEDIA ART. Has³em przewodnim imprezy by³o: UZALE¯NIENIOM - NIE!!!.
W rywalizacji wziê³y tak¿e udzia³
szko³y podstawowe z terenu Gminy Tyczyn; 7-osobowe reprezentacje szkó³
mog³y spróbowaæ swoich si³ w ró¿nych
konkursach i quizach.
Najwa¿niejsz¹ czêci¹ gali by³ jednak konkurs wokalny piewaj z Hugo,
stanowi¹cy eliminacje do programu
Hugo w Telewizji POLSAT. W gronie 9.
uczestników znalaz³a siê Klaudia Szyde³ko ze Szko³y Podstawowej w Tyczynie
z piosenk¹ Hugo zaprasza na bal. Klaudia wystêpowa³a z Joann¹ Hada³¹ i Monik¹ Szyde³ko, które zaprezentowa³y
uk³ad choreograficzny przygotowany
przez Pani¹ Jolantê Magdê.
Poziom konkursu by³ niezwykle
wysoki. Jury pod przewodnictwem Andrzeja Krucza ocenia³o m.in. warunki g³osowe, interpretacjê, poczucie rytmu, choreografiê i ogólny wyraz artystyczny.
Nienaganne wokalnie wykonanie
utworu i oryginalna choreografia naszych
reprezentantek zachwyci³y jury, które niemal jednog³onie przyzna³o im I miejsce
w konkursie.
Imprezê zakoñczy³ koncert Mariusza Totoszki - finalisty II edycji programu Idol.
(aj)
Kto ma serce pe³ne mi³oci
- zawsze ma co do dania
Jan XXIII
Dyrekcja Szko³y Podstawowej
w Tyczynie sk³ada serdeczne podziêkowania Pani Beacie Basara za zaprojektowanie i wykonanie rabaty kwiatowo-iglakowej przed budynkiem szko³y. Ta piêkna
rabata sta³a siê ozdob¹ naszej placówki
i podnios³a estetykê otoczenia.
Ksi¹¿ka to przyjaciel, który winien
towarzyszyæ ka¿demu cz³owiekowi przez
ca³e ¿ycie. Dla nas wielkimi przyjació³mi
s¹ Pani Dorota Szyde³ko i Krzysztof
Bomba, którzy ufundowali dla biblioteki
szkolnej i naszych uczniów cenne pozycje ksi¹¿kowe. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Spo³ecznoæ Uczniowska Szko³y
Podstawowej im. Stanis³awa Staszica

Rodzice pomagaj¹
w Tyczynie sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za okazan¹ ¿yczliwoæ.
Wszyscy ¿yjemy w trudnych czasach, gdzie króluje bezrobocie. Nie jest
nam ³atwo, bo czêsto ledwie wi¹¿emy koniec z koñcem. W wielu rodzinach brakuje pieniêdzy nawet na podstawowe artyku³y, a dzieciêce pragnienia pozostaj¹
w sferze marzeñ. Ale dobrej woli, wzajemnego zrozumienia, ¿yczliwoci i bezinteresownej pomocy nie da siê przeliczyæ na
¿adne pieni¹dze. Jestemy bardzo dumni,
¿e ludmi o takich cechach s¹ Rodzice
naszych uczniów.
Dyrekcja Szko³y Podstawowej im.
Stanis³awa Staszica w Tyczynie sk³ada
gor¹ce podziêkowania Rodzicom uczniów
klas Ic i Va za odmalowanie sal lekcyjnych. Szczególne s³owa wdziêcznoci kierujemy do Pañstwa Doroty i Marka £uczyków (klasa Ic) oraz Gra¿yny Kasztele-

wicz, Doroty Szyde³ko, Beaty Winiarz,
Janusza Chwaszcza, Wac³awa Kustry,
Jerzego Mackiewicza, Tadeusza Perdeusa, Mariana P³onki i Stanis³awa Wy¿ykowskiego (klasa Va). Przyk³ad Pañstwa
postawy wiadczy o naszej wspó³pracy
i wspólnej trosce o dobro naszych dzieci.
Równie gor¹co dziêkujemy wychowawcom klas: mgr Katarzynie Konkol
i mgr. Adamowi Jañcowi, którzy wspólnie z Rodzicami pracowali, aby zapewniæ
swoim wychowankom mo¿liwoæ nauki
w kolorowych i piêknych salach.
Sk³adam serdeczne podziêkowanie
Rodzicom uczniów klasy Va ze Szko³y
Podstawowej im. Stanis³awa Staszica
w Tyczynie za sfinansowanie i wykonanie malowania sali lekcyjnej oraz zakup
elementów wystroju klasy.
Wychowawca klasy Va
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Borek Stary

Osuwisko przy klasztorze

Osuwisko ma ok. 50 m d³ugoci,
30 m szerokoci, a g³êbokoæ jaru wynosi
5 metrów. Czynne osuwisko zagra¿a zabytkowemu kocio³owi przyklasztornemu
w jednym z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych regionu.
Na prze³omie czerwca i lipca br., po
intensywnych deszczach, nieznacznie
osun¹³ siê grunt nieopodal kocio³a i przewróci³y siê dwa drzewa. Miesi¹c póniej
skarpa obsunê³a siê ju¿ o 1,5 m. W kolejnych tygodniach skarpa obsuwa³a siê
coraz bardziej, przewróci³o siê ju¿ ok. 20
drzew i zosta³ zniszczony kolektor kanali-

zacji sanitarnej i deszczowej. Naprawi³a go
rzeszowska In¿ynieria, która podjê³a siê
doranego odwodnienia skarpy.
Osuwisko spowodowa³o ods³oniêcie czêci fundamentów kaplicy UkrzyW lipcu br. nowi mieszkañcy ul.
Lenej w Tyczynie zwrócili siê z prob¹
o wykonanie remontu drogi. Do wykonania remontu drogi zaoferowali swój wk³ad
w wysokoci 15.000 z³.
Maj¹c na uwadze du¿y wk³ad spo³eczny zlecono opracowanie projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego.
9 sierpnia br. otrzymano pozwolenie na
wykonanie prac, a nastêpnie og³oszono
przetarg na wykonanie remontu przedmiotowej drogi. Do przetargu przyst¹pi³y
3 firmy, a najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a
Firma STRABAG Sp. z o.o. - na kwotê
brutto 33.023,86 z³.
Kwota ta wystarczy³a na remont
200m odcinka drogi, polegaj¹cy na wykonaniu podbudowy i po³o¿eniu masy bitumicznej oraz wykonaniu poboczy.

¿owanego i jej odchylenie od pionu. Zagro¿ona jest tak¿e konstrukcja kocio³a.
Jego cianê frontow¹ dzieli od osuwiska
odleg³oæ zaledwie kilkunastu metrów.

Osuwisko bada Zak³ad Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Rzeszowskiej. Projekt zabezpieczenia kocio³a
i zmeliorowania skarpy opracowuje rzeszowska firma Geotech.
Nie ma jeszcze dok³adnego kosztorysu prac. Szacunkowe koszty zwi¹zane z zabezpieczeniem kocio³a mikropalami i zmeliorowaniem skarpy oceniane s¹
na kilkaset tys. z³. W miarê postêpu prac
koszty mog¹ rosn¹æ.
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Przyklasztorny koció³ pw. Wniebowziêcia NMP i w. Jacka w Borku Starym pochodzi z XVII-XVIII w. Nale¿y do
najcenniejszych obiektów sakralnych na
Podkarpaciu.
MO¯ESZ POMÓC
Pieni¹dze na ratowanie kocio³a w Borku
mo¿na wp³acaæ na konto klasztoru oo.
Dominikanów, bank PKO BP w Rzeszowie, nr 46 1020 4405 0000 2802 0245 2373
Nowiny, 21 padziernika 2005 r.

Tyczyn

Lena po remoncie

Stanis³aw Fr¹czek
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W zabezpieczenie osuwiska w³¹czy³a siê gmina Tyczyn. Na zaproszenie
gminy by³ w Borku przedstawiciel Pañstwowego Instytutu Geologii w Krakowie,
który ma sporz¹dziæ tzw. kartê osuwiskow¹. Bêdzie ona podstaw¹ do ubiegania
siê w MSWiA o dofinansowanie. Jednak
wiadomo, ¿e mo¿e to nast¹piæ w 2006 r.
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Jubileuszowe
uroczystoci
1padziernika br. obchodzilimy
jubileusz 160-lecia Szko³y w Hermanowej.
Uroczystoci rozpoczê³y siê Msz¹ wiêt¹ pod przewodnictwem ks. bp. Edwarda
Bia³og³owskiego. W koncelebrze brali
udzia³ ksiê¿a z dekanatu oraz ksiê¿a pracuj¹cy w szkole. W oprawê Mszy zaanga¿owa³y siê wszystkie grupy dzia³aj¹ce
przy parafii: chór mêski, schola, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i inni.
W szkole przyby³ych goci przywita³ Burmistrz Kazimierz Szczepañski.
Dyrektor szko³y Renata Prokop przedstawi³a krótki rys historyczny placówki.
W tym wyj¹tkowym dniu w poczet nowych cz³onków szko³y zostali uroczycie
przyjêci uczniowie klasy I, którzy w obecnoci zaproszonych goci i mieszkañców
wsi z³o¿yli uroczyste lubowanie. M³odzie¿ szkolna przygotowa³a program artystyczny o patronce szko³y pod tytu³em Jak Królowa Jadwiga pos³ów przyjmowa³a i do balu siê szykowa³a- sztuka
napisana przez opiekunkê grupy teatralnej pani¹ Renatê Okoñ. Dzieci z kó³ka
tanecznego zaprezentowa³y tañce dworskie przygotowane przez pani¹ Martê
Rzucek. Gocinnie wyst¹pili rycerze
z pokazem walk z czasów Jagiellonów Bractwo z Budziwoja. A wszystko dzia³o
siê w piêknej scenerii komnat królewskich i pomieszczeñ Wawelu.
Szczególnie mi³a atmosfera panowa³a podczas spotkania wszystkich goci. Zaszczycili nas swoj¹ obecnoci¹:
biskup Edward Bia³og³owski, ksiê¿a
z dekanatu i zaprzyjanieni ze szko³¹, Burmistrz Gminy Tyczyn Kazimierz Szczepañski, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Tyczynie Antoni Jonkisz, radni Hermanowej, Dyrektorzy Szkó³ z terenu Gminy
Tyczyn, Dyrektor MGBP, Kierownik
MGOPS, nauczyciele emeryci i dawni pracownicy obs³ugi szko³y, a tak¿e mieszkañcy wsi. Wród najstarszych s¹ 101 - letnia pani Honorata Kalita oraz 95 - letni
pan Jan Stybak, którzy uczêszczali do
naszej szko³y. Wspomnienia o pracy
w szkole, nauczycielach, lekcjach zdominowa³y temat rozmów. Z du¿ym sentymentem ogl¹dano wystawy kronik szkolnych, dokumentów, zdjêæ, dyplomów, pucharów sportowych ukazuj¹ce osi¹gniêcia i wystêpy uczniów z ró¿nych okresów
dzia³alnoci szko³y, od tych najdawniejszych do teraz.

Hermanowa

Szko³a ma 160 lat

Ci¹g dalszy ze strony 1

Po I wojnie szko³a nosi³a nazwê
Publiczna Szko³a Powszechna II stopnia.
By³a to szko³a piêcioklasowa, a potem szecioklasowa. Oceniano m.in. zachowanie
(np. chwalebne), pilnoæ (np. zadawalaj¹ca), porz¹dek zewnêtrzny æwiczeñ pisemnych. Z uwagi na du¿¹ liczbê uczniów kierownik Leonard Sawicki podj¹³ decyzjê
o budowie nowego murowanego budynku szkolnego. Oddano go do u¿ytku
w 1931 r.,a znajdowa³o siê w nim szeæ sal
i mieszkanie dla kierownika szko³y.
W czasie II wojny, podczas Akcji
Burza, w szkole mieci³ siê szpital polowy
AK. W trakcie remontu budynku, w gabinecie dyrektora szko³y znaleziono pochodz¹ce z tego okresu m.in. guziki z niemieckiego munduru, monety, pisma.
Od 1953 r., za czasów kierownika
Stanis³awa Winiewskiego, wprowadzono do programów nauczania obowi¹zkow¹ naukê jêz. rosyjskiego, a wyrzucono
religiê ze szko³y. Na katechizacjê dzieci
chodzi³y do Tyczyna. Dopiero w latach
70. obok szko³y powsta³ punkt katechetyczny. Sprawi³o to du¿e trudnoci ówczesnemu dyrektorowi szko³y Antoniemu
Prokopowi: czêste, niezapowiedziane wizyty w³adz. W tym te¿ okresie objêto nauczaniem przedszkolnym dzieci 6-letnie.
Wprowadzono szko³ê omioklasow¹.
W szkole dzia³a³a dru¿yna zuchowa, harcerska, zespó³ wokalny odnosz¹cy liczne
sukcesy.
W latach 1986 - 2000 funkcjê dyrektora szko³y pe³ni³a Zofia Domino.
W tym czasie (1990) przywrócono religiê
do szkó³, wprowadzono jêzyk angielski.
Szko³a zosta³a piêknie rozbudowana o salê
gimnastyczn¹ z ca³ym kompleksem sportowym i wyremontowana dziêki ¿yczliwoci i przychylnoci w³adz samorz¹dowych. Najwiêkszym wydarzeniem w tym
okresie by³o uczestniczenie w Mszy kanonizacyjnej w. Królowej Jadwigi
(8 czerwca 1997 r.) .W Krakowie zosta³ uroczycie powiêcony przez Ojca wiêtego
Jana Paw³a II nasz sztandar szkolny. Tego
dnia obchodzimy Dzieñ Patrona Szko³y.
Staramy siê przybli¿aæ postaæ patronki w ciekawy sposób. S¹ przygotowywane ró¿ne przedstawienia o Królowej Jadwidze (legendy, dzieñ z ¿ycia królowej itp.), konkursy wiedzy, prace plastyczne, wyjazdy do miejsc zwi¹zanych
z Królow¹ Jadwig¹: Kraków, Biecz, Sandomierz. W 2003 r. uda³o siê zorganizo-

waæ dla dzieci wyjazd do Budapesztu,
Wiednia - uczniowie pod¹¿ali ladami
Królowej Jadwigi.
Obecnie w szkole dzia³aj¹ aktywnie kó³ka rozwijaj¹ce zainteresowania dzieci: teatralne, taneczne (taniec ludowy,
dworski, gimnastyki artystycznej), plastyczne, sportowe, informatyczne (w 2002
otrzymalimy pracowniê komputerow¹
z projektu Prezydenta RP). Przy szkole
funkcjonuje wietlica rodowiskowa, dzieci korzystaj¹ z gor¹cego posi³ku. Bardzo
dobrze uk³ada siê wspó³praca z w³adzami
owiatowymi, samorz¹dowymi.
Z du¿¹ radoci¹ i satysfakcj¹ cieszymy siê licznymi sukcesami naszych
dzieci. Ostatnie z nich to: wyró¿nienie
w Ogólnopolskim Konkursie LiterackoPlastycznym Jadwiga - nasze ród³o
(Lublin 2004), wyró¿nienie w Miêdzygminnym Konkursie Wiedzy Dynastia Jagiellonów (B³a¿owa 2005), II i III miejsca
w Powiatowym Przegl¹dzie Gimnastyki
Artystycznej oraz w Powiatowych Prezentacjach Zespo³ów Cheerleaders organizowane we wspó³pracy z MiGOK w Tyczynie ju¿ od trzech lat w naszej szkole, I miejsce w Gminnej Olimpiadzie Sportowej
(2005).
Obecnie do szko³y uczêszcza 151
dzieci. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli
i 4 pracowników obs³ugi. Nauczyciele
podnosz¹ swoje kwalifikacje (mamy 3 nauczycieli dyplomowanych), dzia³aj¹
w Gminnym Forum Samokszta³ceniowym
Nauczycieli klas I - III, realizuj¹c z zaanga¿owaniem program Moja Ma³a Ojczyzna. Staramy siê wychowywaæ uczniów
zgodnie z wartociami uto¿samianymi
z patronem szko³y w. Królow¹ Jadwig¹.
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Promujemy lokaln¹ przedsiêbiorczoæ

Kolejny sukces Zak³adów Herman
19 padziernika br. w warszawskiej
siedzibie Business Centre Club w Pa³acu
Lubomirskich odby³a siê XI edycja Medalu Europejskiego dla wyrobów (2005),
podczas której laureatom uroczycie wrêczono medale oraz dyplomy. W tym roku
otrzyma³o je 140 firm, których wyroby
spe³niaj¹ wymagane prawem normy, maj¹
odpowiedni¹ licencjê oraz patenty. Komisja weryfikacyjna zwraca³a te¿ uwagê na
dynamikê firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Oceniano równie¿ czy, i w jaki sposób firma wykorzystuje mo¿liwoci, jakie
daje cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej. Wród laureatów znalaz³y siê cztery firmy z podkarpacia, w tym Zak³ady
Miêsne Herman.
Zak³ady Miêsne Herman swoj¹
dzia³alnoæ rozpoczê³y w styczniu 1996 r.
Po³o¿one s¹ 15 km na po³udnie od Rzeszowa, na pograniczu dwóch wsi - Hermanowej i Kielnarowej. 20 listopada 2000 r. przekszta³ci³y siê ze spó³ki cywilnej
w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹.
ZMs. Herman s¹ obecnie jedn¹
z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê firm w województwie podkarpackim o ustalonej renomie i stabilnych rynkach zbytu. Firma
prowadzi dzia³alnoæ w produkcji pe³nego asortymentu wêdlin: szynek, wêdzonek, kie³bas i pasztetów.
Maj¹c na uwadze dobro i zadowolenie swoich klientów Herman nieustannie poszerza swoj¹ ofertê o nowe produkty, na przyk³ad: wyroby pieczone, oparte
na domowych recepturach, tj. boczek,
karczek z pieca, schab z pieca. Zak³ad podkrelaj¹c walory smakowe wyrobów siêga po naturalne przyprawy, jak: czosnek,
kminek, pieprz. W ten sposób produkty
s¹ w pe³ni ekologiczne i zdrowe.
S³usznie zdobyte zaufanie i uznanie dla produktów Hermana zaowocowa³o wieloma sukcesami, jak i pozyskiwaniem coraz szerszego grona kontrahentów
ju¿ nie tylko z Podkarpacia, ale z ca³ej Polski, czêæ wyrobów trafia równie¿ do odbiorców zagranicznych. ZMs. Herman
posiadaj¹ równie¿ stale rozwijaj¹c¹ siê
sieæ w liczbie ponad 50 sklepów firmowych na terenie województw: podkarpackiego, ma³opolskiego oraz lubelskiego.
Warto wspomnieæ, i¿ Herman ma
na swoim koncie wiele presti¿owych wyró¿nieñ, które wiadcz¹ o jakoci produktów, o zdobytym uznaniu i wysokiej po-
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zentowaæ zdobyt¹ nagrodê podczas imprez targowych i wystawienniczych. Zak³ady Miêsne wraz ze swoimi nagrodzonymi wyrobami bêd¹ zaprezentowane
w Wielkiej Ksiêdze Medalu Europejskiego. Ksiêga zostanie rozprowadzona wród
osób i instytucji zajmuj¹cych siê propagowaniem osi¹gniêæ i produktów polskich
firm. Trafi ona m.in.do r¹k cz³onków Komitetu Integracji Europejskiej, czo³owych przedsiêbiorców i mened¿erów,
w tym równie¿ cz³onków Business Centre
Club, ambasady RP, a tak¿e do przedstawicieli w³adz pañstwowych i mediów.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów!

Agnieszka Kocur

Pomoc na tworzenie
zatrudnienia

zycji na rynku. Jednak¿e miejsce wród
laureatów XI edycji Medalu Europejskiego jest jednym z wa¿niejszych.
Komisja Weryfikacyjna doceni³a
tutaj produkowane przez Hermana wêdliny suche oraz podsuszane, takie jak kie³basa ja³owcowa, rzeszowska, krakowska
sucha, wiejska i kabanosy. Nagrodzono
równie¿ jeden z nowych produktów Hermana - karkówkê z pieca.
Podczas uroczystej gali Medal Europejski, w asycie prezesa Business
Centre Club, Marka Goliszewskiego,
wrêcza³ minister do spraw europejskich
Jaros³aw Pietras. Wyró¿nienie odebra³a
dyrektor do spraw handlu detalicznego
Zak³adów Miêsnych Herman - Teresa
Pietrzyk.
Marek Goliszewski sk³adaj¹c gratulacje laureatom podkreli³, ¿e to w³anie
dziêki takim firmom polski towar, przedsiêbiorczoæ, gospodarka i sama Polska
s¹ dzi w Europie naprawdê kim. Mówi³:
- Nie mam ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e dzia³aj¹c tak dalej, bêdziemy w nowej Europie
szybciej ni¿ wszyscy mylimy.
Wyró¿nienie, jakie otrzyma³a Firma Herman pozwala oznaczaæ nagrodzone produkty medalem, jak równie¿ pre-
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Przedsiêbiorcy, którzy planuj¹
stworzenie nowych miejsc pracy, mog¹
liczyæ na pomoc finansow¹ przy zatrudnieniu nowych pracowników.
Pomoc udzielana jest w formie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie
kosztów p³ac pracowników przez okres
24 miesiêcy od dnia ich zatrudnienia.
Warunkiem uzyskania powy¿ej
pomocy jest zatrudnienie na nowopowsta³ym miejscu pracy:
- rolników i domowników niebêd¹cych
emerytami ani osobami zarejestrowanymi
jako osoby bezrobotne lub inne osoby,
które nie s¹ zatrudnione w rolnictwie na
podstawie stosunku pracy przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ rolnicz¹
- pracowników przemys³ów i sektorów
podlegaj¹cych restrukturyzacji oraz inne
osoby zagro¿one utrat¹ pracy z powodu
procesów restrukturyzacyjnych, a tak¿e
osoby, które utraci³y pracê w wyniku procesów restrukturyzacyjnych i pozostaj¹
bez pracy przez okres krótszy ni¿ 3 miesi¹ce.
Przedsiêbiorców zainteresowanych otrzymaniem pomocy prosimy
o kontakt z Wojewódzkim Urzêdem Pracy
w Rzeszowie, gdzie otrzymaj¹ pomoc przy
pisaniu wniosku, którego z³o¿enie jest warunkiem otrzymania dofinansowania.
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 20
35-025 Rzeszów
tel. 017 850 92 51
e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Na rynku pracy, czyli tam gdzie
spotyka siê popyt i poda¿ na pracê lub
te¿ potencjalni pracobiorcy z pracodawcami, mo¿na wyró¿niæ kilka grup osób.
Przede wszystkim s¹ to: aktywni i bierni
zawodowo. Aktywni zawodowo to ci, którzy pracuj¹ lub pozostaj¹ bezrobotni. Natomiast bierni zawodowo to wszyscy ci,
którzy ucz¹ siê, s¹ na emeryturze lub nie
chc¹ pracowaæ.
W Polsce istniej¹ co najmniej dwa
ród³a danych o sytuacji na rynku pracy
i jednoczenie dwie ró¿ne definicje bezrobocia. Pierwszym ród³em s¹ prowadzone
kwartalnie od 1992 r. badania aktywnoci
ekonomicznej ludnoci (BAEL). S¹ one
zgodne z metodyk¹ Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy. Za bezrobotne uznaje
siê wówczas osoby, które nie pracowa³y
w ci¹gu ostatniego tygodnia, lecz przynajmniej przez cztery tygodnie aktywnie
poszukiwa³y pracy oraz by³y gotowe
i mog³y podj¹æ pracê.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu, bezrobotnym by³a osoba
niezatrudniona i niewykonuj¹ca pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjêcia zatrudnienia w pe³nym wymiarze czasu pracy, nieucz¹ca siê w szkole w systemie
dziennym, zarejestrowana we w³aciwym
dla miejsca zameldowania rejonowym
urzêdzie pracy.
Stopa bezrobocia to ukazywana
w procentach relacja pomiêdzy liczb¹ zarejestrowanych osób bezrobotnych a liczb¹ osób czynnych zawodowo (tj. zdolnych w okrelonych warunkach do podjêcia pracy).

Bezrobocie w statystyce
Tabela 1. Liczba mieszkañców Gminy Tyczyn w wieku produkcyjnym
M IEJSCO WO Æ

K O BIETY

M Ê¯CZYNI

RAZEM

532
412
980
609
471
339
961

522
434
964
641
469
332
925

1054
846
1944
1250
940
671
1886

BIA£A
BO REK STARY
BU D ZIW Ó J
HERM ANOWA
K IELN AR O W A
M ATYSO W KA
TYCZYN

Tabela 2. Liczba bezrobotnych w poszczególnych miejscowociach Gminy
B+Z
BIA£A
BOREK STARY
BUDZIWÓJ
HERMANOWA
KIELNAROWA
MATYSÓWKA
TYCZYN
RAZEM

Kobiety
5
5
15
5
5
10
11
56

B-Z

Mê¿czyni
4
5
2
8
6
6
7
38

B+Z - bezrobotni z prawem do zasi³ku

Z prawem do zasi³ku

B- Z - bezrobotni bez prawa do zasi³ku

Bez prawa do zasi³ku

RAZEM

Mê¿czyni

Kobiety

Mê¿czyni

Gmina TYCZYN

33

30

425

324

812

Miasto TYCZYN

11

7

108

79

205

RAZEM

44

37

533

403

1017

Tyczyn; 10,9

Bia³a; 6

Borek Stary; 12,6
Budziw ój; 5,8

Liczbê mieszkañców w wieku produkcyjnym (osoby urodzone w latach
1946-1984) na koniec wrzenia br. w gminie Tyczyn przedstawia tabela 1.
Wed³ug danych na koniec wrzenia br. bezrobocie na terenie naszej gminy wynosi 11,87% i jest wy¿sze w porównaniu z II kwarta³em 2005 r., które wynios³o 11,3%. W Gminnym Centrum Pracy po-

128
113
158
192
112
109
205
1017

Kobiety

Matysów ka; 3

Hermanow a; 15,36

Mê¿czyni
54
40
65
84
41
40
79
403

STOPA
BEZROBOCIA
(%)
12,1
13,3
8,12
15,36
11,9
16,2
10,9
11,9

Tabela 3. Bezrobocie w gminie i w miecie

STOPA BEZROBOCIA
Kielnarow a; 11,7

Kobiety
65
63
70
97
60
53
108
516

RAZEM

twierdza swoj¹ gotowoæ do podjêcia pracy 812 osób. Pozostali bezrobotni (205
osób) czynnoci tej dokonuj¹ w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Rzeszowie.
Jak wynika z tabeli 2, najwiêcej
bezrobotnych osób jest w Hermanowej
(15,3%). W Budziwoju bezrobocie jest najmniejsze (8,12%). Zauwa¿a siê równie¿, ¿e
bezrobocie jest odwiecznym problemem

kobiet. Mê¿czyni ³atwiej znajduj¹ zatrudnienie. Niekorzystnym zjawiskiem jest to,
¿e tylko 96 osób, czyli ok.10% z nich otrzymuje zasi³ek.
Tyczyn jako miasto charakteryzuje
siê doæ du¿¹ stop¹ bezrobocia, choæ nie
jest ona najwy¿sza w gminie (tabela 3).
Tylko 18 osób posiada prawo do zasi³ku.
Pozostali sporód bezrobotnych nie posiadaj¹ ¿adnych rodków do ¿ycia i zmuszeni s¹ do korzystania z ró¿nego rodzaju
pomocy Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej.
W Gminnym Centrum Pracy zarejestrowane s¹ tak¿e ma³¿eñstwa, co nasila tragiczn¹ sytuacjê cz³onków ich rodzin.
W GCP mo¿na uzyskaæ odpowiednie zawiadczenie, które potwierdza posiadanie
statusu bezrobotnego. Z takimi zawiadczeniami mo¿na udaæ siê do MOPS w celu
uzyskania pomocy.
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Spotkania w bibliotece
1 padziernika br. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Tyczynie rozpoczê³a realizacjê projektów, których dofinansowanie otrzyma³a z Ministerstwa Kultury. Pierwszy projekt, pod
nazw¹ Rozmi³owaæ w tradycji i kulturze, obejmuje szereg
spotkañ w ramach warsztatów dziennikarsko-literackich, wieczorów autorskich oraz wyk³adów dotycz¹cych polskiej literatury, a tak¿e zajêcia dla najm³odszych czytelników. Do tej pory
odby³y siê 4 takie spotkania.
21 padziernika br. gocilimy dr. Jana Wolskiego, który
w sali narad UGiM wyg³osi³ wyk³ad pt. Wielcy romantycy.

J. Wolski przedstawi³ sylwetki najwiêkszych polskich romantyków: Adama Mickiewicza, Juliusza S³owackiego, Zygmunta Krasiñskiego i Cypriana Kamila Norwida (który jeszcze w XIX w.
nie by³ znanym twórc¹). Spotkaniu towarzyszy³a wystawa powiêcona twórczoci polskich romantyków.
Kiedy doroli pog³êbiali wiedzê o twórcach epoki romantyzmu, dzieci wziê³y udzia³ w grach i zabawach ph. Wyprawy do
krainy bani. Zajêcia prowadzi³y panie: Renata Kêdzierska

wydawca. A. ¯muda zapozna³ uczniów z najwa¿niejszymi gatunkami dziennikarskimi, przedstawi³ rodowód zawodu dziennikarza. Podkreli³, ¿e we wspó³czesnym wiecie mediów s³owo
sta³o siê przedmiotem manipulacji, a dzisiejsza prasa tzw. brukowa zawê¿a horyzonty czytelnika. Argument s³owa jest jednak

nadal silniejszy ni¿ argument si³y. Koñcowa czêæ warsztatów
up³ynê³a w weso³ej atmosferze, kiedy prowadz¹cy zapozna³ s³uchaczy z gatunkiem anegdoty.
28 padziernika br. w MiGBP w Tyczynie odby³ siê wieczór autorski Jerzego J. F¹fary - poety, prozaika, autora s³uchowisk, wydawcy. J. F¹fara opowiada³ o swojej pracy zawodowej, o dotychczasowym dorobku prozatorskim i poetyckim,
a tak¿e o nowej ksi¹¿ce, która ma siê ukazaæ w przysz³ym roku.
Poniewa¿ w spotkaniu wziê³a udzia³ tak¿e m³odzie¿ licealna, poeta z moc¹ podkreli³, ¿e trzeba realizowaæ swoje marzenia i konsekwentnie kroczyc obran¹ drog¹, aby te marzenia siê spe³ni³y.

Spotkaniu towarzysz³a tak¿e wystawa ksi¹¿ek autora oraz pozycji wydanych przez Podkarpacki Instytut Ksi¹¿ki i Marketingu.

(nauczyciel j. polskiego w Budziwoju) i Katarzyna B³oñska (pracownik Filii BP w Budziwoju). Najm³odsi zostali przepytani ze
znajomoci bajek, wykonali postaci bajkowe, bawili siê
w Kopciuszka wybieraj¹c z piasku ziarenka grochu. Nie zabrak³o
tak¿e s³odkiego poczêstunku.
24 padziernika m³odzie¿ kl. IIIa tyczyñskiego liceum wziê³a udzia³ w warsztatach dziennikarsko-literackich, które poprowadzi³ Andrzej ¯muda - poeta, dziennikarz, krytyk literacki,
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Oto terminy kolejnych spotkañ:
* 9 listopada br. (roda), godz. 17.00, MiGBP w Tyczynie - wyk³ad dr. Jana Wolskiego pt. Kierunki rozwoju literatury wspó³czesnej.
* 9 (roda) i 24 listopada br. (czwartek) , godz. 17.00, MiGBP
w Tyczynie - zajêcia dla dzieci pt. Wyprawy do krainy bani.
Przewidziano gry i zabawy, konkursy z nagrodami.
* 24 listopada br., godz. 17.00, MiGBP w Tyczynie - wyk³ad dr
Zofii Brzuchowskiej pt. Motyw rodziny w literaturze polskiej.
Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u w imprezach
kulturalnych.

Agnieszka Ro¿ek

FLIMERO - wizytówka Gminy

Jeli szukasz pracy...

Stanowisko oferowane numer oferty
Obozy sportowe, warsztaty ta- in¿. budownictwa
4296
neczne to ciê¿ka, kilkugodzinna i wyczer- kierowca/przedstawiciel handlowy 4295
puj¹ca praca na treningach, której zespó³
- operator maszyn sortuj¹cych
4294
jest wiadomy. Tam doskonalimy swój
- blacharz lakiernik
4293
warsztat, uczymy siê nowych kroków ta- sprzedawca piekarz
4292
necznych i elementów akrobatycznych,
- magazynier - kierowca
4291/k
by póniej prezentowaæ swój dorobek ar- operator koparki
4290
tystyczny na wysokim poziomie.
- kierowca kat. B, C
4289
Jednak to nie wszystko. Wspólne
- ksiêgowa
4288
wyjazdy integruj¹ zespó³; a dziewczêta
- sprzedawca
4286
mimo du¿ej ró¿nicy wieku (5-14 lat) s¹
bardzo z¿yte ze sob¹. Umiej¹ byæ odpoTe i inne oferty pracy znajdziesz
wiedzialne, otwarte i bardzo aktywne.
Wszystkie dzia³ania na obozach pocz¹ww Gminnym Centrum Pracy
szy od treningów, poprzez wyjazdy na
(Tyczyn, ul. Rynek 25) czynnym
basen, jezioro, a koñczywszy na zabawach
od poniedzia³ku do pi¹tku
dyskotekowych, konkursach , ogniskach
w godz. 7.30 - 15.30, tel. 22-91-885.
czy chrzcie na sportowo stanowi³y
swoiste formy aktywnoci intelektualnej, emocjolnalnej, spo³ecznej i zdrowotnej. Pozytywne cechy charakteru, jakie wyrabiaj¹ dziweczêta podczas treningów: dba³oæ
o zdrowie, prze¿ywanie radoci z w³asnych umiejêtnoci, poczucie wiary we w³asne
Gminne Centrum Informacji
si³y, uczciwoæ, umiejêtnoæ dzia³ania w zespole, bêd¹ z pewnoci¹ pomocne w pe³nieniu czekaj¹cych ich ról spo³ecznych, a dla mnie jako opiekuna wszystkie te dzia³ania
czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku
pomog³y bli¿ej poznaæ swoje podopieczne, ich s³aboci, pragnienia i cele.
w godz. 7.30 - 17.30, a w soboty
Po pracowitym koñcu wakacji, które Flimero spêdzi³o na Ogólnopolskich
od 9.00 do 14.00, tel. 22-91-885.
Warsztatach Tanecznych w E³ku i 5-cio dniowym pobycie na zgrupowaniu sportowym
w Brzozowie, Zespó³ z nowym programem i w nowych strojach
wemie udzia³ w Ogólnopolskim Festiwalu Zespo³ów Tanecznych
AUTO KANAS ASO
(19-20 listopada br.). Póniej wyst¹pimy na Wojewódzkim Przegl¹Fiat, Alfa Romeo, Lancia
dzie Zespo³ów Artystycznych i w Miêdzynarodowym Turnieju
36-020 Tyczyn, ul. Kociuszki 12
Cheerleaders, który odbêdzie siê w Warszawie. W nowym roku
Tel./fax 22-99-032 kom. 0605-132-264
czeka nas Powiatowy Przegl¹d Zespo³ów Cheerleaders i Mistrzostwa Polski w tej konkurencji.
> Stacja kontroli pojazdów
* motocykle, motorowery
* samochody osobowe, dostawcze, ciê¿arowe do 3,5 t.
* ci¹gniki rolnicze
* pojazdy samochodowe zasilane gazem
* badanie techniczne w Polsce
- samochody sprowadzone z zagranicy
* okresowe badania pojazdów m-ki SAM
* nadawanie numerów indentyfikacyjnych

Na zakoñczenie w imieniu w³asnym i dziewcz¹t pragnê serdecznie podziêkowaæ za umo¿liwienie wyjazdu na obóz do Brzozowa Dyrekcji Szko³y Podstawowej i Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Tyczynie oraz niezawodnym Rodzicom, paniom: Ma³gorzacie i Dorocie Szyde³ko, Katarzynie Krzak, Jadwidze Prêdkiej i panom: Janowi Mucha, Robertowi B¹kowi - za okazan¹
pomoc i serdecznoæ.

mgr Jolanta Magda

> Ca³odobowa pomoc drogowa - 4,2 t ³adownoci:
samochody, wózki wid³owe, maszyny.
> Kompleksowe naprawy blacharsko-lakiernicze
samochodów osobowych, dostawczych, ciê¿arowych,
autobusów (kabina bezpy³owa, p³yta, pomiar).
> Bezgotówkowe naprawy powypadkowe wszystkich marek.
Zapraszamy: pn.-pt. od 8.00 do 19.00
soboty od 8.00 do 14.00

G£OS TYCZYNA

21/2005

13

Udany debiut pierwszoklasistów
W ramach Licealiady 2005/2006
m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ w Tyczynie
uczestniczy³a w rozgrywkach z ró¿nych
dyscyplin. Wszystkie zawody odbywa³y
siê na szczeblu powiatu rzeszowskiego.
* 5 padziernika br. 4-osobowa kadra wziê³a udzia³ w turnieju szachowym, rozgrywanym w Soko³owie M³p. Nasi szachici
bardzo dobrze rozegrali ca³y turniej koñcz¹c go na III miejscu z dyplomem i pucharem dla szko³y. W rywalizacji indywidualnej wietnie poradzi³ sobie nasz zawodnik Marcin Raczak, który uplasowa³
siê na wysokim III miejscu otrzymuj¹c pami¹tkowy medal. Szko³ê w szachach reprezentowali: Karolina Mo¿d¿an, Marcin
Raczak oboje z kl. IIIa, Rados³aw Kuma
z kl. IIIb i Marcin Skoczylas z kl. Id.

* 12 padziernika br. pojechalimy do Kamienia-Podlesia, aby walczyæ w Indywidualnych Biegach Prze³ajowych. Pogoda
by³a dobra do biegania. Nastroje dopisywa³y i rezultaty, które osi¹gnêli nasi debiutanci oraz pozostali zawodnicy s¹ bardzo satysfakcjonuj¹ce. Nasza m³odzie¿
przebieg³a wyznaczone dystanse - dziewczêta 1500m, ch³opcy - 2000m w pierwszej
czêci swoich grup wiekowych, co jest
bardzo du¿ym osi¹gniêciem. Niektórzy
byli w czo³ówce: B. Bodzich m. IX, K. Fic
- X, K. Wróbel - XII, Sz. Toton - XIII.
W biegach prze³ajowych uczestniczyli: Lidia Rogo¿a, Izabela Morawska, Anna Pilawa, Szymon Toton, Wojciech W¹sik
(wszyscy z Ib), Katarzyna Wróbel, Barbara Dodzioch, Daniel Tymczak (wszy-

scy z kl. Ic), Sylwester Hada³a (kl. IIa),
Kamil Fic, Marcin Raczak (obaj z kl. IIIa).
* Kolejn¹ imprez¹ by³ dru¿ynowy Turniej Tenisa Sto³owego w Soko³owie M³p.,
gdzie ZS reprezentowa³y 2 dziewczyny
i 3 ch³opców plus rezerwa. Poziom spotkañ by³ bardzo wysoki, niektóre pojedynki by³y znakomite zarówno pod wzglêdem
technicznym jak i taktycznym. Naszym
pingpongistom niewiele zabrak³o do zwyciêstwa w ca³ym turnieju. Ostatni set ca³ego spotkania by³ niezwykle dramatyczny (stan meczu 2:2, sety 2:2), ale nie uda³o siê; nasi zajêli III miejsce otrzymuj¹c
medale i dyplom. Dziewczêta wywalczy³y
natomiast VI miejsce. Czworo sporód
kadry to uczniowie klas pierwszych, którzy zaprezentowali bardzo wysoki, profesjonalny poziom gry, co pozwala mieæ nadziejê na sukcesy w nastêpnych latach.
Wszystkim uczniom, którzy wziêli
udzia³ w ww. imprezach sportowych serdecznie dziêkujê i ¿yczê wielu sukcesów
w przysz³oci.

Halina Kielich
Z ¿alem zawiadamiamy,
¿e 6 listopada 2005 odesz³a od nas

Maria MOSKWA

by³y nauczyciel zawodu
w Zespole Szkó³ w Tyczynie.
Rodzinie sk³adamy wyrazy
g³êbokiego wspó³czucia.
Dyrektor, nauczyciele
i pracownicy
Zespo³u Szkó³ w Tyczynie.

Pani
Ewie Mazurek

nauczycielowi w Zespole Szkó³
w Tyczynie
wyrazy szczerego wspó³czucia
z powodu mierci

OJCA
sk³adaj¹:
dyrektor, nauczyciele,
pracownicy i uczniowie
Zespo³u Szkó³ w Tyczynie.
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SPRZEDAM/KUPIÊ DZIA£KÊ - DOM
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 20 arów w Tyczynie z mo¿liwoci¹ podzia³u.
(133/3)
Tel. 22-91-439 wieczorem
Sprzedam dzia³kê roln¹ o pow. 22 ary w Tyczynie,
ul. Zagrody.
(134/3)
Tel. 0-609-876-800
Sprzedam dzia³ki budowlane o pow. 9 arów i 12 arów
w Tyczynie.
(135/3)
Tel. 0-692-812-549
Szukam do wynajêcia od zaraz dom lub mieszkanie
w Tyczynie albo w niedalekiej okolicy (z perspektyw¹
kupna).
(136/3)
Tel. 0-885-101-031
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 22 ary z mo¿liwoci¹ podzia³u - Budziwój Studzianka. Pozwolenie na budowê, woda, pr¹d - na dzia³ce.
(137/2)
Tel. 0-603-744-393
Sprzedam dzia³ki o pow. 15 i 20 arów Kielnarowa Czerwonki przy drodze asfaltowej - z wydanymi warunkami
rozbudowy domów jednorodzinnych.
(138/2)
Tel. 0-500-144-401, 27-71-871

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 i mi³¹ obs³ugê.
* Nagrobki - Grobowce
* Tablice, wizerunki
Lastriko - granit (ró¿ne kolory)

Firma IMPALA

Tomasz Janik, Borek Stary 340 a
Us³ugi ksiêgowe
Tel. 22-91-939,

Zatrudniê fryzjerkê damsko-mêsk¹ z dowiadczeniem.
(36/2)
Tel. 22-91-753

0-602-485-255

Ubezpieczenia Komunikacyjne
Budziwój, Delikatesy Centrum
Tel. 22-19-172, 0-609-316-170

SZUKAM PRACY / DAM PRACÊ
Poszukujê osoby do prowadzenia domu w Budziwoju.
(35/3)
Tel. 22-19-875; 0-694-959-189

Tel. 22-98-097

Uwaga! Nowy asortyment!
*
*
*
*

rolety,
okleina meblowa,
krzes³a do domu i biura,
prasa.
Sklep Mewa 2, tel. 22-91-444
(Tyczyn, obok CPN)

Dodatkowa praca! Konsultant AVON - 0 z³ wpisowe,
dostawa paczki do domu gratis, 6 prezentów od firmy dla
nowych konsultantów, zbieranie zamówieñ we w³asnym
otoczeniu, zarobek od 15 do 35% wartoci zamówienia.
(37/2)
Tel. 0-604-237-692; 85-76-907

Wszyscy zainteresowani umieszczeniem swojej
oferty na naszych ³amach, proszeni s¹ o osobisty
kontakt z redakcj¹ - UGiM pok. 26, I piêtro (lub pok. 24).

M³oda, uczciwa - posprz¹ta dom, mieszkanie.
(38/1)
Tel. 22-19-959; 0-697-612-115

Oferty Szukam pracy, Dam pracê i Sprzedam/
kupiê dzia³kê, dom s¹ bezp³atne.
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